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Apresentação                                                         

Nos últimos anos, a sociedade brasileira tem passado por um processo intenso de transformação em 

suas bases educacionais. A inclusão de camadas sociais historicamente à margem da educação superior e a 

evolução do país para o desenvolvimento tecnológico e para a busca de maior representatividade econômica 

internacional, incentivaram o crescimento e a diversificação do Ensino Superior. Nesse contexto de grandes 

transformações na oferta, as instituições de ensino, públicas e privadas, foram estimuladas ao planejamento de 

suas ações e à reflexão sobre o futuro. 

Com a implantação da Lei do SINAES e de seus instrumentos de avaliação e de acompanhamento do 

desempenho dessas organizações, o planejamento de longo prazo se tornou uma ferramenta importante, não 

somente para o controle ministerial sobre o impacto das iniciativas dessas instituições sobre as metas de 

desenvolvimento da educação no país e sobre o resultado dos recursos públicos empregados, mas também para 

as próprias organizações, uma vez que conseguem se posicionar melhor no mercado e empregar 

adequadamente seus recursos em estratégias efetivas. 

A legislação vigente consolidou a avaliação como um dos instrumentos para sustentação da qualidade 

do sistema de educação superior. Os processos avaliativos internos e externos são concebidos como subsídios 

fundamentais para a formulação de diretrizes para as políticas públicas de educação superior e, também, para 

a gestão das instituições, visando à melhoria da qualidade da formação, da produção de conhecimento e da 

extensão, de acordo com as definições normativas de cada tipo de instituição e as opções de cada 

estabelecimento de ensino. 

Nesse sentido, a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional representa mais que o 

atendimento de uma exigência do aparato regulatório do sistema educacional. Representa a oportunidade de a 

instituição de ensino refletir sobre seu posicionamento atual no mercado e na região de atuação, sobre suas 

escolhas em termos de conjunto de cursos e áreas de atuação e sobre as condições do quadro de recursos 

humanos, financeiros, materiais e tecnológicos disponíveis à sua atuação, associada à reflexão também quanto 

a seu futuro e a que caminhos poderá (e deverá ou não) adotar diante desses. 

Sua apresentação pública leva essa reflexão às comunidades acadêmica e externa, permitindo 

contribuições de outros agentes na construção de sua história, bem como a atração de alunos, docentes e 

colaboradores alinhados à sua proposta. 

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, desde os primórdios de sua fundação, em 1959, persegue 

o ideal de trabalhar em prol da educação, oferecendo formação de nível superior com destacado nível de 

excelência e com declarado compromisso social e eclesial. Em seus 60 anos de existência passou por profundas 

transformações, sem jamais abandonar os princípios norteadores que orientam sua trajetória institucional.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional da PUCPR, aqui apresentado, revela o trabalho de reflexão 

sobre seu estado atual, suas ações anteriores e seus caminhos futuros desejados, a partir do planejamento 

estratégico e dos desafios dispostos em seu posicionamento de atuação, podendo sofrer atualizações sempre 

que necessárias conforme legislação vigente e alteração do planejamento estratégico da Universidade.  

Nas próximas páginas, o resultado dessa reflexão e das propostas de desenvolvimento para o período 

2019-2023 são apresentadas. 

 

Waldemiro Gremski 
Magnífico Reitor  
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1 Perfil Institucional 

 

1.1 Identificação 

 MANTENEDORA 

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC (Código MEC/INEP 10) 

CPNJ/MF:  76.659.820/0001-51 

Endereço:  Rua Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho, Curitiba – PR, CEP 80215-901 

Dirigente:  Delcio Afonso Balestrin (Presidente da Mantenedora) 

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 1713/54, de 7 de janeiro de 1954 

Utilidade Pública Federal: Decreto nº 46.807, de 14 de setembro de 1959 

 MANTIDA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR (Código MEC/INEP 10) 

Organização Acadêmica:  Universidade  

Natureza Jurídica: Privada Sem Fins Lucrativos  

Categoria Administrativa:  Privada Sem Fins Lucrativos - Comunitária/Filantrópica 

Ato de Credenciamento: Decreto 48.232 de 17 de maio de 1960 – DOU 14/06/1960 

Último Ato de Recredenciamento: Portaria 1413 de 07/10/2011 - DOU 10/10/2011 

Recredenciamento de EaD: Portaria 924 de 01/08/2017 - DOU 02/08/2017 

Endereço:  Rua Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho, Curitiba – PR, CEP 80215-901 

Dirigente: Waldemiro Gremski (Reitor) 

Fundação: 14 de março de 1959 

Reconhecimento da Igreja: Decreto nº 112/85/8, de 06 de agosto de 1985 pela Sagrada 

Congregação para a Educação Católica  

Sítio: www.pucpr.br 

1.2 Breve Histórico 

A PUCPR faz parte do Grupo Marista, que atua nas áreas da educação – da escola à universidade – 

saúde, comunicação e solidariedade, com o objetivo de formar cidadãos éticos, justos, conscientes e solidários 

para a transformação da sociedade. 

Atualmente, o Grupo Marista está organizado como uma unidade administrativa do Instituto idealizado 

por Marcelino Champagnat que atua por todo o país. A PUCPR está vinculada à divisão Marista Brasil Centro-Sul 

que concentra a sua atuação nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Distrito 

Federal (além de incluir atividades na cidade de Goiânia). Por meio da educação, o Grupo Marista promove o 

diálogo entre as ciências, as sociedades e as culturas sob uma perspectiva cristã da realidade, aliando os valores 

Maristas a excelência de sua atuação. 

Marcelino Champagnat dedicou sua vida a missão de tornar Jesus conhecido e amado por todos, 

principalmente pelos jovens em situação de vulnerabilidade social. Em 1817, ele fundou o Instituto Marista e 

até hoje Irmãos e Leigos dão continuidade ao seu trabalho. Os Maristas de Champagnat estão presentes em 

cinco continentes do mundo para cultivar a espiritualidade cristã e educar crianças, jovens e adultos. O nome 

“Marista” não foi escolhido por acaso: significava a total entrega de sua obra à Maria, a mãe de Jesus, a quem 

Champagnat chamava de “Boa Mãe”. 

javascript:;
http://www.pucpr.br/
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Figura 1.Presença Marista no Brasil, divisão do Brasil Marista por Províncias 

 

Fonte: Grupo Marista, divulgação. 

A missão do Grupo Marista, na qual a PUCPR constantemente se inspira, é “formar cidadãos éticos, 

justos e solidários para a transformação da sociedade, por meio de processos educacionais fundamentados nos 

valores do Evangelho, do jeito Marista”. Visão: “até 2022, o Grupo Marista será reconhecido na Igreja e na 

sociedade pela excelência nas suas áreas de atuação, fidelidade ao carisma Marista, vitalidade, viabilidade, e 

impacto de sua missão junto a crianças e jovens”. Os valores praticados pelo Grupo Marista são “amor ao 

trabalho, espiritualidade, presença, interculturalidade, simplicidade, espírito de família e solidariedade”. 

Graduação  

Fundada em 1959, a PUCPR é uma instituição consolidada, conhecida e reconhecida por suas 

congêneres e pelas sociedades curitibana, paranaense e brasileira. A Universidade Católica do Paraná foi criada 

em 14 de março de 1959, a partir da agregação de diversas escolas de nível superior e de orientação católica 

existentes, nessa época, em Curitiba: 

• Escola de Serviço Social (1944); 

• Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Curitiba (1950); 

• Escola de Enfermagem Madre Léonie (1953); 

• Faculdade Católica de Direito do Paraná (1956); 

• Faculdade de Ciências Médicas (1956); 

• Faculdade de Ciências Econômicas (1957), desagregada em 1977. 

Além das escolas citadas, foi associado à universidade o Círculo de Estudos Bandeirantes, órgão de 

natureza cultural, fundado em 1929. No ano seguinte à sua criação, a Universidade já obteve o reconhecimento 

oficial do Governo Federal, pelo Decreto n.º 48.232, de 17 de maio de 1960. Por questão de ordem prática, 

apesar de unificadas em sua reitoria, dando os primeiros passos a Universidade, manteve autônomas suas 

diversas escolas. 

Em 1973, a Universidade passou a ser administrada pelos Irmãos Maristas, desde então, a Associação 

Paranaense de Cultura (APC) é mantenedora da PUCPR. 

Em 1985, a Sagrada Congregação para a Educação Católica outorgou à Universidade o título de 

Pontifícia como reconhecimento por seu compromisso com a qualidade, o humanismo cristão e a solidariedade. 

Dessa forma, com a finalidade de bem cumprir sua vocação, portanto, fiel a seus princípios e à sua missão, a 
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Universidade tem dedicado esforços para consolidar valores humanistas e cristãos às suas atividades 

administrativas e formativas, procurando torná-los sua marca frente às comunidades interna e externa. 

Até 1991, a PUCPR desenvolvia suas atividades apenas no Campus Curitiba. A partir desse ano, foi criado 

o Campus São José dos Pinhais, expandindo a oferta de Educação Superior pela Instituição. Em 1998, foi 

implantada a Fazenda Experimental Gralha Azul, no município de Fazenda Rio Grande, ampliando a prática 

educacional e serviços na área agrícola. Dentro da política de expansão da Universidade, mais três novos câmpus 

vieram integrar a estrutura de ensino da Instituição: o Campus Londrina, implantado em 2002, o Campus Toledo, 

com início de atividades em 2003, e o Campus Maringá, em 2004. 

Figura 2.Campus Sede e regionais da PUCPR 

 
Fonte: site PUCPR, divulgação. 

O movimento de educação online na PUCPR teve início em 1999, quando desenvolveram-se atividades 

pioneiras com o objetivo de adotar, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes, o ambiente virtual de 

aprendizagem Eureka (hoje substituído pelo LSM Blackboard). Após cinco anos de atuação e em decorrência de 

um processo de reengenharia de estrutura organizacional da PUCPR, a Coordenadoria de Educação a Distância 

ganhou o status de Diretoria, à qual foram incorporadas as equipes do Núcleo de Metodologias de 

Aprendizagem via Tecnologias de Informação e Comunicação Educacionais (MATICE), o Núcleo de Novas 

Tecnologias Educacionais (NTE) e o núcleo PUCWEB. Em 2017 a PUCPR criou uma Assessoria da Vice-reitoria 

para EaD, responsável por nortear a construção de todos os aspectos ligados à oferta no EaD na instituição, 

desde questões operacionais, metodológicas pedagógicas e de posicionamento. 

No período de 2005 a 2012, implementou 160 turmas de especialização e 101 turmas de extensão na 

modalidade EAD. 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, com 

superpolos nas cidades de Curitiba (Campus Sede), Maringá, Toledo e Londrina (seus campi presenciais). 

Figura 3.Linha do Tempo EaD 

 
Fonte: adaptado de documentos da PUCPR Online. 
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A PUCPR entende que a EaD é uma modalidade de ensino que possibilita inovar. Para garantir esta 

inovação, a PUCPR construiu seus cursos de EAD baseando-se no ensino por competências e no uso de 

abordagens de ensino que incentivem a participação ativa dos estudantes no desenvolvimento de resultados de 

aprendizagem significativos e relevantes para seu desempenho profissional. 

A PUCPR goza de autonomia administrativa, financeira e didático-científica nos termos da legislação 

vigente. Tal autonomia é exercida pela Universidade tanto na sede, como nos câmpus fora de sede, já 

referenciados. 

A evolução em termos de criação de novos cursos pela PUCPR pode ser observada de forma resumida 

no gráfico abaixo, onde o tamanho do ponto representa o número de cursos abertos no ano: 

Gráfico 1.Linha do tempo de expansão dos cursos de graduação da PUCPR 

 
Fonte: desenvolvido pela Assessoria de Planejamento. 

Atualmente a PUCPR tem vigente um total de 89 cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e 

cursos superiores de tecnologia) entre presenciais e à distância, distribuídos em suas Escolas e Câmpus Fora de 

Sede (CFS), além de 16 programas de pós-graduação stricto sensu e diversos cursos de pós-graduação lato sensu 

em todas as áreas do conhecimento. Em Anexo I, vide quadros 1 a 5 apresentando os cursos/campus com 

informação do código MEC, último ato regulatório, ENADE, IDD, CPC e CC. 

Pós-Graduação  

Articulada com a missão institucional, a PUCPR oferta programas de pós-graduação stricto sensu e 

cursos de lato sensu em diversas áreas, distribuídos em seus diferentes câmpus. Os programas de pós-graduação 

stricto sensu, contam com bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) e em Desenvolvimento Tecnológico e 

Extensão Inovadora (DT), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 

Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (FA). Os 

docentes dedicados aos programas de pós-graduação stricto sensu trabalham em tempo integral e integram 

grupos de pesquisa registrados no CNPq. 

A pós-graduação stricto sensu teve início na PUCPR em 1992, com a abertura do Programa de Pós-

Graduação em Educação. Com a implantação do Programa de Bolsas de Iniciação Científica, no mesmo ano e a 

oferta de novos programas de pós-graduação, nos anos subsequentes, a dimensão pesquisa tomou corpo na 

universidade, envolvendo docentes e discentes da graduação e da pós-graduação na produção de conhecimento 

científico de qualidade. 
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Grande parte da pesquisa na PUCPR é realizada nos seus 16 programas de pós-graduação stricto sensu, 

constituídos de 16 cursos de mestrado e 13 de doutorado, em diferentes áreas do conhecimento. A pós-

graduação stricto sensu da PUCPR tem a maioria de seus programas recomendada pela CAPES há menos de 15 

anos. Não obstante, os conceitos destes programas têm evoluído expressiva e rapidamente, resultado de 

cuidadoso planejamento institucional, o qual inclui o projeto “Excelência na pós-graduação stricto sensu” e uma 

série de políticas de apoio institucional à pesquisa. No Anexo I, vide quadro 6 apresentando os cursos de pós 

graduação stricto sensu, com informação do Conceito CAPES. 

Apesar de recente, a pesquisa da PUCPR tem contribuído para que a universidade alcance patamares 

de excelência internacional. Mencionada pela primeira vez na edição 2015-16 do Times Higher Education (THE)1 

World University Rankings, ranking institucional de maior prestígio mundial e considerado um dos mais 

relevantes na área de educação superior, a universidade foi uma das 17 brasileiras ranqueadas, sendo a 5ª 

colocada, empatada com outras 12 instituições públicas e privadas. Nessa edição, a PUCPR foi classificada em 

1º lugar entre as instituições brasileiras na categoria citações, o que demostrou a influência internacional e a 

qualidade da pesquisa desenvolvida na PUCPR. 

Em 2017, a PUCPR alcançou o 15º lugar entre as 32 brasileiras das 378 universidades avaliadas pelo 

Times Higher Education Emerging Economies 2018. No THE, segmento América Latina, em 2018, a PUCPR 

ocupou a 41ª posição entre as 129 universidades analisadas de 10 países da América Latina; a 19ª entre as 43 

brasileiras avaliadas; a 3ª. entre as privadas no Brasil; e a 2ª. no Paraná. Já no THE 2019, a PUCPR mais uma vez 

sobressaiu entre as 36 brasileiras avaliadas, ocupando a 16ª colocação, junto com outras 20.  

A PUCPR está também entre as melhores instituições que possuem entre 50 e 80 anos de existência, 

de acordo com o Times Higher Education “Golden Age”. O ranking foi divulgado em 06 de junho de 2018 e tem 

esta denominação por avaliar instituições estabelecidas entre 1945 e 1967, época considerada “Era de Ouro” na 

educação superior, devido à rápida expansão universitária e ao crescente investimento em pesquisa. Entre as 

200 instituições ranqueadas no mundo todo, há apenas 8 universidades brasileiras, sendo 6 públicas e 2 

comunitárias: a PUCPR e a PUCRS, ambas Maristas. A PUCPR é a única instituição paranaense presente na lista. 

Na dimensão “Citações” a PUCPR obteve a segunda melhor pontuação entre as brasileiras, o que demonstra a 

influência e impacto internacional da pesquisa conduzida na universidade. 

No QS University Rankings Latin America 2019, a PUCPR ficou na 124ª posição. 

Os excelentes conceitos já referenciados de graduação e pós-graduação trazem relevante impacto aos 

conceitos institucionais da PUCPR, contribuindo para o cumprimento de seu objetivo em ser uma universidade 

de referência. A seguir apresenta-se a tabela 1, com a evolução histórica do IGC institucional, índice que é 

influenciado pela qualidade dos cursos de graduação, mensurada através do CPC de cada curso e pela qualidade 

dos cursos programas de stricto sensu, ambos, índices ponderados pela proporção de estudantes em cada 

curso/programa conforme preconiza nota técnica INEP acerca da qualidade dos indicadores acadêmicos. 

Tabela 1.Conceitos Avaliativos PUCPR 

ANO 
IGC IGC CONTÍNUO RANKING BR  

UNIVERSIDADES PRIVADAS 
CI – CONCEITO 
INSTITUCIONAL 

2014 3 2,8781 24º / 89 5 

2015 4 2,9910 16º / 89 5 

2016 4 3,0265 15º / 89 5 

2017 4 3,2163 11º / 93 5 

Fonte: MEC/INEP, 2017. 

                                                           

1 Resultados dos rankings disponíveis em no endereço eletrônico da instituição pesquisadora: 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings 
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Outras atividades também compõem a atuação da PUCPR, complementando e dando suporte 

acadêmico, bem como se apresentando como fonte de recursos para financiar as frentes de educação. Essas 

atividades estão organizadas em prestação de serviços e produtos abertos ao mercado (setor de esportes, 

clínicas e o conjunto cultural) e prestação de serviços e produtos in company ou direcionados ao mercado 

empresarial (Agência PUC de Inovação).  

As várias atividades – acadêmicas, de pesquisa e sociais – realizadas pela PUCPR estão presentes em 

mais 25 municípios do Estado do PR, sendo desenvolvidas pelo Núcleo de Projetos Comunitários, que coordena 

uma das quatro disciplinas institucionais – Projeto Comunitário –, cujas ações são concretizadas junto às 

comunidades locais e seu entorno, visando promover a redução das desigualdades e a promoção da qualidade 

de vida.  

PUCPR e a Internacionalização 

As ações de internacionalização e mobilidade universitária da PUCPR tiveram início em 1989, com o na 

época denominado “Escritório de Intercâmbio Universitário”, que atuava como departamento de assuntos 

internacionais vinculado à Vice-Reitoria. No início coordenava atividades de intercâmbio docente e discente, 

possibilitando estabelecer programas de cooperação técnica, didática, científica e cultural entre instituições 

universitárias. 

Nas políticas de internacionalização está contemplado o desejo institucional de pluralizar as 

oportunidades de mobilidade e internacionalização, contribuindo para a familiarização dos estudantes com 

estilos de vida e cultura estrangeiras, como meio para se atingir a excelência na atividade acadêmica sob uma 

perspectiva global e em todos os seus níveis - graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e inovação. 

A PUCPR cria e participa de diversos programas de cooperação internacional com vários países, em 

todos os continentes, direcionados à realização de estudos, pesquisa, estágios e experiência cultural dos 

discentes, docentes e colaboradores. Esse amplo portfólio de instituições parceiras garante vasto leque de 

opções de interação entre a comunidade acadêmica e a internacional. Também há o estabelecimento de 

parcerias estratégicas com Universidades estrangeiras, traduzidas em um plano de cooperação mais amplo, 

mutuamente benéfico e de alto impacto sobre ambos os ambientes acadêmicos. Em destaque, o Programa Geral 

de Cooperação Internacional 2 com relações estabelecidas em todos os continentes.  

A PUCPR conta também com o programa de graduação internacional, o American Academy, em parceria 

com a Kent State University (Ohio – EUA). O currículo baseia-se no modelo Liberal Arts de educação, plenamente 

difundido nos EUA, com tópicos nas áreas de Artes, Humanidades, Ciências Naturais e Ciências Sociais, propondo 

formação global e flexível, fundamental para todas as profissões. Neste programa, o estudante escolhe finalizar 

a graduação na PUCPR ou na Kent State University. A partir de 2019, a PUCPR passa a desenvolver atividades 

também na unidade da Kent em Florença, Itália, ampliando e fortalecendo a parceria institucional. 

1.3 Áreas de Atuação Acadêmica  

A PUCPR atua nos 3 graus do ensino superior (graduação, lato sensu e stricto sensu), atua também em 

pesquisa e extensão. Atendendo aos dispositivos legais e às demandas sociais, são ofertados cursos nos 

seguintes níveis de formação: 

a. sequenciais de formação específica, abertos à matrícula de candidatos que tenham concluído curso de 

ensino médio ou equivalente; 

b. graduação, abertos à matrícula de candidatos que tenham concluído curso de ensino médio ou 

equivalente, podendo ser de 3 tipos: superiores de tecnologia (tecnólogos); bacharelados; licenciaturas.  

                                                           

2 Programa proposto por editais da CAPES para fomentar parcerias universitárias em todas as áreas do conhecimento, além 
do intercâmbio entre Instituições de Ensino Superior e institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e 
estrangeiros. 
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c. pós-graduação lato sensu, abertos à matrícula de candidatos com diploma de curso superior; 

d. pós-graduação stricto sensu, abertos à matrícula de candidatos com diploma de curso superior; 

e. extensão e aperfeiçoamento, abertos à matrícula de candidatos das comunidades interna e externa da 

Universidade. 

 Graduação 

Gráfico 2.Evolução do número de alunos nos últimos anos 

 

Fonte: Adaptado de Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. 

 

Gráfico 3.Evolução do número de diplomados nos últimos anos 

 

Fonte: Adaptado de Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. 

Pós-Graduação lato sensu e Educação Continuada 

Os cursos de pós-graduação lato sensu têm como objetivo proporcionar a formação acadêmica 

especializada, atualizar, incorporar competências técnicas e desenvolver novos perfis profissionais, alinhando 

teoria e prática, com vistas ao aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e ao atendimento de demandas 

por profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor público, as empresas e as organizações do terceiro 

setor, tendo em vista o desenvolvimento do país. 

Para tanto, diversos modelos de cursos são disponibilizados, de acordo com a área de interesse do 

estudante, focando em formação de qualidade e baseada nas atualidades de forma inovadora, podendo ser 

ofertada presencialmente ou à distância. 

Em termos de pós-graduação e extensão, as principais metas de desenvolvimento no período 2019-

2023, em consonância com o conceito de Life Long Learning, priorizarão uma reestruturação do portfólio de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão, que permita a oferta de cursos para atender às diferentes fases da 

vida. 
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Tabela 2.Desenvolvimento pretendido para a Educação Continuada da PUCPR 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Média estudantes lato sensu presencial 6398 6474 6959 7517 7700 

Média cursos lato sensu presencial 155 162 141 119 123 

Resultado bruto educação continuada 9,8M 15,7M 17,3M 19,1M 20,1M 

Fonte: Diretoria de Educação Continuada. 

A educação continuada é um processo que ocorre ao longo do desenvolvimento da atividade 

profissional, pela necessidade da realização de cursos complementares e adicionais que possibilitem ao 

profissional aprofundar conhecimentos, aumentar o networking e desenvolver habilidades. 

Os cursos de Pós-graduação lato sensu são ofertados nas modalidades: presencial, semipresencial e on-

line, e podem ser: Especialização, Aprimoramento ou Residência, Aperfeiçoamento e Extensão. 

Para a divulgação dos cursos ofertados, são utilizados os diferentes meios de comunicação de que a 

PUCPR dispõe. Dentre eles, estão o site da Universidade, as feiras de profissões em diferentes contextos, 

divulgação impulsionada, e campanhas de verão e inverno. 

Pós-Graduação stricto sensu, Pesquisa e Inovação 

Os cursos de pós-graduação stricto sensu são pautados em um cuidadoso planejamento institucional, 

no qual foi projetado e vem sendo executado o projeto “Excelência na pós-graduação stricto sensu”, além de 

uma série de políticas de apoio institucional à pesquisa. Entre as ações estratégicas deste planejamento, 

podemos citar: 

a. a liberação de docentes para doutoramento-sanduíche e estágio pós-doutoral, com manutenção da 

remuneração;  

b. o apoio à contratação de docentes estrangeiros; 

c. isenção de mensalidades para estrangeiros no mestrado e doutorado; 

d. o incentivo à cotutela; 

e. o apoio meritocrático para participação de docentes e discentes em eventos científicos que 

possibilitem a atualização de conhecimentos e estabelecimento de parcerias e de redes de 

contatos;  

f. a concessão de isenção de mensalidades para estudantes indicados por docentes dos programas de 

pós-graduação stricto sensu que tenham captação de recursos vigente junto a agências de 

fomento;  

g. bonificação aos docentes credenciados nos programas de pós-graduação stricto sensu pela captação 

de recursos para pesquisa e por sua produção científica qualificada; 

h. o apoio para revisão e pagamento de taxas de publicação de artigos a serem publicados nos extratos 

superiores; 

i. a instituição das Escolas Doutorais Internacionais, que constituem fóruns nos quais é possível 

explorar interesses de pesquisa de alunos, com a orientação de um painel de especialistas de 

grande reconhecimento internacional nas respectivas áreas. 

j. política de visitante, com bolsas diferenciadas baseadas em mérito para pesquisadores de 

diferentes níveis, desde o pós-doutor ao laureado por prêmio Nobel; 

k. editais internacionais para a contratação de docentes nos programas de pós-graduação stricto 

sensu. 

Como parte dos esforços da instituição em prover uma formação multidisciplinar de seus pós-

graduandos e a geração de pesquisas de maior impacto social, é ofertado, desde 2017, o Doutorado 

Organizacional. O programa tem o objetivo de promover a sinergia entre a universidade e empresas parceiras 

na produção científica e desenvolvimento tecnológico como ONGs, empresas, fundações, e órgãos 

governamentais. O estudante é supervisionado por um orientador da PUCPR e por um supervisor externo, 
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vinculado a uma entidade parceira, no desenvolvimento de um projeto de pesquisa científica aplicada, com foco 

na resolução de problemas da sociedade. 

Os programas de pós-graduação stricto sensu são avaliados periodicamente pela CAPES, de acordo com 

as áreas e critérios de avaliação definidos pelo órgão. 

Gráfico 4.Evolução dos conceitos dos programas de pós-graduação stricto sensu da PUCPR. 

 
Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (PRPPI). 

Educação à Distância 

Atualmente a operação dos cursos, online e presenciais, está focada nos 4 câmpus da PUCPR, 

localizados nas cidades de Curitiba, Maringá, Toledo e Londrina, todas do estado do Paraná. A partir de 2019 

está prevista a ampliação da modalidade EaD através da implantação de polos de ensino, para oferta de cursos 

semipresenciais e online em 4 cidades do estado do Paraná – Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel e Araucária. 

Entre os anos de 2020 e 2023, a previsão é abrir polos em mais 11 cidades, todas no estado do Paraná. 

A seguir, o gráfico resume a previsão da quantidade de polos que serão implantados no Paraná. 

Gráfico 5.Expansão dos Polos EaD da PUCPR 

 
Fonte: adaptado de PUCPR Online. 

A expansão dos polos será baseada em estudo que considerará a distribuição geográfica e aspectos 

regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre número de 

matriculados e de evadidos, bem como a contribuição dos cursos ofertados para o desenvolvimento da 

comunidade e os indicadores estabelecidos no PNE vigente (para cada unidade CFS e para a Sede). 

 Vida Universitária na PUCPR 

A PUCPR tem como foco desenvolver a excelência educacional, pesquisas de qualidade, fomentar o 

empreendedorismo e inovação além de promover a multi e interculturalidade aliadas à inclusão social. 
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Nesse contexto, excelência educacional significa formar profissionais competentes, capazes de resolver 

problemas complexos, além de formar integralmente cidadãos comprometidos com a vida e o progresso da 

sociedade. De um lado, a formação integral está relacionada ao desenvolvimento do estudante em diversas 

dimensões não necessariamente associadas à profissão que escolheu, como: espiritual, política, social, cultural, 

ética, técnico-científica e humanística. Para alcançar esse nível de desenvolvimento, a universidade oferece 

currículos flexíveis nos cursos de graduação, os quais o estudante pode adaptar a seus anseios e suas 

expectativas, além de experiências de vida transformadoras, engajando-o em reflexões e ações que vão muito 

além do seu curso. De outro lado, a competência profissional só pode ser alcançada por meio de processos de 

ensino e aprendizagem que desafiem constantemente o estudante diante de situações autênticas. O modelo 

tradicional de sala de aula, em que predomina a transmissão de conteúdo, não atende aos imperativos do século 

XXI. A sociedade necessita de pessoas capazes de inovar, com profundo conhecimento técnico, inteligência 

analítica, criatividade, empatia, capacidade de assumir riscos, tomar iniciativa e colaborar. 

A pesquisa permeia os diferentes níveis, desde a graduação (Iniciação Científica e Tecnológica) até a 

pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-doutorado), desenvolvendo-se como base da formação 

acadêmica. Trata-se de fazer ciência e não apenas transmiti-la. Na graduação, a pesquisa científica promove a 

formação participativa, o desenvolvimento do senso crítico e o contato criativo com as complexidades da 

realidade, qualificando o estudante para um pensamento mais analítico. Já no âmbito da pós-graduação stricto 

sensu, a prática sistematizada da investigação científica encontra ambiente especialmente propício para seu 

desenvolvimento, uma vez que sua atividade específica é a própria pesquisa, em sua forma mais consolidada. 

Um conceito profundamente associado à pesquisa científica é o de inovação. Inovar é transformar ideias novas 

em resultados sustentáveis, ou seja, consiste no justo equilíbrio entre criatividade e processos para geração de 

valor. A importância de inovar e gerar novos conhecimentos e tecnologias vem crescendo e mudando a relação 

das universidades com a sociedade. Estas estão empenhadas não apenas em produzir conhecimento e formar 

profissionais, mas também em contribuir com o desenvolvimento social, tecnológico e econômico. 

A universidade contemporânea não pode ser uma instituição inerte às constantes mudanças e ao 

acelerado desenvolvimento do mundo globalizado. Assim, o compromisso da PUCPR também está voltado para 

a sociedade e promoção do desenvolvimento socioeconômico. Desse objetivo, nasceu a Agência PUC de Ciência, 

Tecnologia e Inovação que atua junto ao setor produtivo, ora levando a tecnologia desenvolvida na PUCPR como 

propulsora de diferenciais e atendendo às demandas e desafios das empresas, ora levando-os para a academia 

como forma de estímulo para geração de novo conhecimento e inovação. Dessa forma, a PUCPR intensifica a 

sintonia com os diversos atores da sociedade, gerando tecnologia e formando profissionais capacitados, 

atualizados e engajados por meio de pesquisas alinhadas às necessidades de desenvolvimento inovador. 

A promoção da multi e interculturalidade é a estratégia encontrada para responder aos grandes 

desafios modernos de nossa sociedade que, embora exerçam impacto local, são de alcance global – energia, 

sustentabilidade, cidades, saúde, direitos humanos, entre outros – portanto, suas soluções dependem da 

formação de líderes com visão e presença globais. A PUCPR decidiu assumir esta tarefa quando elegeu a 

internacionalização como prioridade institucional, e vê nos seus professores, colaboradores, estudantes e 

gestores, o talento, cumplicidade e criatividade para se atingir o ambicioso objetivo de ser uma Universidade 

verdadeiramente sem fronteiras. 

A PUCPR, portanto, oferece a seus estudantes inúmeras possibilidades de vivências transformadoras, 

contemplando os âmbitos intelectual, físico, emocional, social, cultural, e o desenvolvimento da espiritualidade, 

ética e honestidade. Os estudantes da Universidade contam com todo o suporte necessário para planejar e 

viabilizar uma experiência acadêmica integral, considerando tanto o crescimento profissional como a realização 

pessoal. 
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1.4 Missão e Visão Institucional  

A missão é o fator que garante a identidade da universidade e a distingue das demais instituições 

universitárias, tornando-a única. A Missão da PUCPR, busca promover o alinhamento das ações institucionais 

em torno de um propósito comum, conforme segue:  

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, orientada por princípios éticos, cristãos e 

Maristas, tem por missão “desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura e promover 

a formação integral e permanente de cidadãos e de profissionais comprometidos com a 

vida e com o progresso da sociedade”. 

No mesmo processo, foi reformulada a Visão da PUCPR até 2023: De acordo com seu planejamento 

estratégico, sua visão de futuro é: 

“Ser reconhecida nacional e internacionalmente pela EXCELÊNCIA e INOVAÇÃO no ensino 

e na produção de conhecimento, com impacto no desenvolvimento social, político, 

econômico e ambiental”.   

A Missão e a Visão da PUCPR são revisadas a cada 5 anos, estando assim prevista nova revisão para o 

ano de 2023, contando com a participação de toda a comunidade da instituição e passando a vigorar no início 

de 2024. 

1.5 Princípios e Valores Institucionais 

A PUCPR, orientada por princípios éticos, cristãos e maristas, inspira-se nos princípios da Igreja Católica 

e do Instituto Marista e coloca-se, de modo especial, sob a proteção de Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do 

Estado do Paraná, de Santo Antônio, Doutor da Igreja, e de São Marcelino Champagnat, Fundador dos Irmãos 

Maristas.  

Em decorrência de sua identidade e de sua missão, a PUCPR apresenta-se como uma instituição:  

a) ética: mantém compromisso com o crescimento integral de sua comunidade acadêmica e de toda a 

sociedade, promovendo valores e práticas que visam o bem de toda a sociedade humana; 

b) cristã: é herdeira de uma longa tradição das humanidades do Ocidente, a qual defende a dignidade dos 

humanos como seres abertos à transcendência e reconhece o valor intrínseco de cada ser vivo por sua 

relação com o Criador; 

c) pontifícia: como instituição católica, está em comunhão com a Igreja, que incentivou e promoveu o 

surgimento das universidades no ocidente, por acreditar que o conhecimento humano e a busca da 

verdade, dão-se na mútua valorização da religião e da ciência, na harmonia entre fé e razão, 

promovendo em cada ser humano posicionamentos livres, conscientes e responsáveis; 

d) marista: é parte do Grupo Marista, historicamente marcado pelos ideais educativos emanados de São 

Marcelino Champagnat (fundador da Congregação dos Irmãos Maristas e Padroeiro da PUCPR) que 

propõe, por princípio, formar o ser humano como pessoa integral, agente de uma sociedade 

sustentável social, econômica e ambientalmente; 

e) universitária: está aberta à universalidade do conhecimento, comprometida com o ensino, a pesquisa 

e a extensão, vocacionada a ser fator de transformação da realidade local, nacional e internacional, na 

perspectiva da defesa da vida, da liberdade, da verdade, da justiça e da solidariedade. 
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Tais características constituem o perfil de uma universidade que privilegia valores transcendentes e 

duradouros, os quais se traduzem em princípios educacionais que exprimem a preocupação com as 

transformações sociais, a formação para a cidadania, a humanização da produção científica e a inclusão social. 

A PUCPR, como integrante do Grupo Marista, almeja formar cidadãos éticos, justos e solidários para a 

transformação da sociedade, orientada pelos Valores a seguir:  

Figura 4.Valores Grupo Marista 

 
Fonte:  Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DDHO). 

1.6 Finalidades Institucionais 

A PUCPR tem por finalidade, de acordo com seu estatuto: 

I. Difundir e desenvolver, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, nos diversos níveis e 

graus, as variadas formas de conhecimento, com abertura às diversas concepções 

pedagógicas e científicas, para prestar serviços à comunidade; 

II. Promover a cultura intelectual, física, artística, cívica, moral e espiritual; 

III. Preparar profissionais com sólida formação humanista, notáveis pelo saber, habilitados para 

o eficiente desempenho de suas funções com senso de responsabilidade social e cidadania; 

IV. Cooperar para o desenvolvimento da sociedade; 

V. Promover o intercâmbio com outras universidades e instituições científicas e culturais, 

nacionais e estrangeiras; 

VI. Promover a formação continuada e criar condições e meio para sua concretização; 

VII. Promover o diálogo entre ciência, fé, cultura, vida e solidariedade. 
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1.7 Diretrizes Institucionais 

A PUCPR tem doze diretrizes estabelecidas, para as quais as respectivas metas e estratégias estão 

apresentadas na sequência deste documento. A partir delas, Escolas, Campi Fora de Sede e Cursos deverão 

elaborar os seus próprios Planos de Desenvolvimento. As metas são compostas de indicadores, cujos valores 

foram estabelecidos para os anos de 2019 a 2023. É função das metas e de seus indicadores serem indutores de 

comportamentos que promovam a transformação, e por isso aceitam-se indicadores mais subjetivos, pois eles 

também induzem as mudanças de comportamento. Para os indicadores que apresentam algum grau de 

subjetividade, sua caracterização para medições mais objetivas será realizada conjuntamente, dentro do Comitê 

de Inovação na Graduação, com vistas a garantir a homogeneidade do levantamento de dados. 

INDICADORES DAS DIRETRIZES DA GRADUAÇÃO 

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

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

2.    Desenvolvimento de visão sistêmica do conhecimento. 

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

excelência no processo de ensino e aprendizagem. 

4. Reputação acadêmica de destaque. 

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

graduação. 

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

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

8. Desenvolvimento do sentimento de pertença dos estudantes em relação à universidade. 

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. 

10. Adequação entre objetivos estratégicos, necessidades institucionais e capacidade de execução 

da Universidade. 

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

12. Gestão de pessoas baseada nos valores institucionais e na atração, no desenvolvimento e na 

retenção de talentos. 

As tabelas com os indicadores das diretrizes, assim como as estratégias de ação para atingimento delas, 

encontram-se disponíveis no Anexo II a este PDI. 

INDICADORES DAS DIRETRIZES DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E DA PESQUISA: 

Tendo em vista o cenário de alta competitividade no qual a PUCPR está inserida e a urgência em atender 

às demandas de produção de conhecimento científico e tecnológico no contexto da Revolução 4.0, o principal 

objetivo da pós-graduação stricto sensu e da pesquisa no período 2019-2023 é a promoção de pesquisa 

interdisciplinar que fomente a capitalização do conhecimento em temas relevantes para a sociedade. As 

principais metas traçadas para alcance deste propósito envolvem: 

1. Revisão das linhas e grupos de pesquisa; 

2. Implantação de software de gestão da pesquisa institucional; 

3. Diversificação das fontes de captação de recursos destinados à pesquisa; 

4. Consolidação do Doutorado Organizacional; 

5. Otimização da operacionalização das políticas de incentivo à pesquisa que promovem a elevação 

do posicionamento da pesquisa da PUCPR em métricas internacionais de excelência na produção 

de conhecimento científico e tecnológico; 
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6. Ampliação da abrangência das modalidades “só na PUCPR tem” do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica; 

7. Criação do Instituto de Cidades Inteligentes, para o desenvolvimento de cidades inteligentes e 

fortalecimento de áreas de inovação, por meio da cibernética, com o intuito de contribuir em 

temas essenciais para o desenvolvimento da sociedade e na adaptação às tendências mundiais 

da quarta revolução industrial; 

8. Criação de programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes. 

INDICADORES DAS DIRETRIZES DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E EDUCAÇÃO CONTINUADA: 

No lato sensu e educação continuada, as diretrizes estão desdobradas nas políticas, regulamentos 

específicos e documentos complementares aprovados pelo Conselho Universitário (CONSUN) e sua Câmera de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CAPEP), e consideram as seguintes premissas institucionais: 

• Transformação digital; 

• Experiência do cliente; 

• Tendências de mercado; 

• Metodologia de ensino focada no alinhamento entre teoria e prática; 

• Novos modelos de negócio. 

 Para tanto, a PUCPR estabelece as seguintes metas para a pós-graduação lato sensu até 2023: 

1. Atingir os resultados financeiros previstos em orçamento; 

2. Desenvolver projetos pedagógicos de curso baseado no modelo por competências; 

3. Estabelecer e implantar diretrizes institucionais para a oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu em todas as modalidades; 

4. Melhorar os índices de satisfação dos cursos de pós-graduação lato sensu; 

5. Ampliar a oferta de cursos inovadores e disruptivos de pós-graduação lato sensu; 

6. Reduzir a evasão nos cursos de pós-graduação lato sensu. 
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2 PPI - Projeto Político / Pedagógico Institucional 

 

2.1 Inserção Regional - Mesorregião 

A PUCPR tem seus campi localizados em pontos geograficamente estratégicos no estado do Paraná (PR) 

que conta com cerca de 11 milhões e 380 mil habitantes3, aproximadamente 5,5% da população brasileira (6º 

maior estado em população no país), e é considerado um estado pujante economicamente da nação. 

Atualmente sua economia representa a 5ª economia entre os estados brasileiros, com uma população ativa 

acima de 16 anos em mais de 70% e uma renda média per capita acima de R$ 2.400,004. 

Figura 5.Pirâmide Etária Populacional do estado do PR, 2018. 

 
Fonte: adaptado com dados de https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html   

Segundo o Ranking da Competitividade dos estados brasileiros em 2018, o Estado do PR mantém-se 

com destaque em nosso país, em 4ª posição e muito acima da média Brasil, especialmente nos pilares de 

educação, sustentabilidade ambiental e social, infraestrutura e inovação. 

Figura 6.Ranking de Competitividade dos Estados. 

 
Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  

                                                           

3 IBGE 2018 - https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html  <<Acesso em 20 de novembro de 2018>> 
4 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/panorama  <<Acesso em 20 de novembro de 2018>> 
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Figura 7.Nota por Pilares – Ranking de Competitividade PR. 

 
Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  

Figura 8.Pilar Infraestrutura – Ranking de Competitividade PR. 

 
Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  

Tabela 3.Pilar Infraestrutura – Detalhamento do Ranking de Competitividade PR. 

Indicador 2018 2017 2016 2015 

1. Acessibilidade do Serviço de Telecomunicações 51,7 6º 46,9 5º 42,9 5º 37,5 8º 

2. Acesso à Energia Elétrica 99,2 2º 95,9 9º 97,5 4º 95,4 7º 

3. Custo da Energia Elétrica 29,2 21º 16,8 24º 0 27º 53,4 16º 

4. Custo de Combustíveis 98,2 2º 92,4 2º 92,4 3º 92,1 3º 

5. Custo de Saneamento Básico 50,9 16º 51,4 12º 63,8 12º 62,5 12º 

6. Disponibilidade de Voos Diretos 18,9 5º 18,7 5º 21,1 5º 18 5º 

7. Mobilidade Urbana 76,7 9º 76,7 9º 80,3 8º 78,9 10º 

8. Qualidade da Energia Elétrica 90,6 13º 86,3 13º 77,9 14º 71,8 15º 

9. Qualidade das Rodovias 53,2 7º 57,1 7º 52,9 6º 58,4 4º 

10. Qualidade do Serviço de Telecomunicações 76,2 8º 94,7 2º 86,1 6º 98,6 6º 

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  

Figura 9.Pilar Sustentabilidade Social – Ranking de Competitividade PR 

 
Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  
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Tabela 4.Pilar Sustentabilidade Social – Detalhamento do Ranking de Competitividade PR 

Indicador 2018 2017 2016 2015 

1. Acesso ao Saneamento Básico - Água 86,7 3º 88,7 3º 88,6 3º 98,2 3º 

2. Acesso ao Saneamento Básico - Esgoto 73,3 6º 70,2 6º 66,9 6º 97,5 6º 

3. Anos potenciais de vida perdidos 87,1 7º 84,5 7º 84,8 6º 85,6 7º 

4. Desigualdade de renda 61,8 9º 66,2 11º 80,3 3º 76,5 2º 

5. Famílias abaixo da linha da pobreza 93,2 3º 87,5 5º 99,4 2º 95,7 3º 

6. Formalidade do Mercado de Trabalho 79,1 5º 87,1 4º 91 3º 84,1 3º 

7. IDH 72,2 4º 71,5 4º 61,1 5º 61,1 5º 

8. Inadequação de Moradia 88 2º 97,3 4º 97,3 4º 96,7 3º 

9. Inserção Econômica 84,2 6º 82,2 3º 80,5 3º 86 4º 

10. Inserção Econômica dos Jovens 74,1 6º 71,3 6º 78,9 4º 72,6 4º 

11. Mortalidade Infantil 79,7 3º 80,4 5º 81 4º 88,2 5º 

12. Mortalidade Materna 86,4 5º 81,1 9º 84,5 5º 85,1 4º 

13. Mortalidade Precoce 57,1 8º 56,1 8º 64,3 12º 62,5 13º 

14. Mortes Evitáveis 86,2 5º 83,4 6º 82,5 6º 82,9 5º 

15. Previdência Social 78,5 11º 40,5 19º 38 18º 49,5 15º 

16. Segurança Alimentar 95,9 5º 95,9 5º 95,9 5º 97,9 2º 

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  

Figura 10.Pilar Sustentabilidade Ambiental – Ranking de Competitividade PR 

 
Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  

Tabela 5.Pilar Sustentabilidade Ambiental – Detalhamento do Ranking de Competitividade PR 

Indicador 2018 2017 2016 2015 

1. Destinação do Lixo 85,6 6º 97,9 2º 96,9 2º 55,6 7º 

2. Emissões de CO2 63 13º 64,9 12º 34,1 13º 34,4 13º 

3. Serviços Urbanos 41,1 6º 52,9 6º 61,1 3º 61,8 3º 

4. Tratamento de Esgoto 77 2º 82,1 2º 92,8 2º 96,2 2º 

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  

Figura 11.Pilar Inovação – Ranking de Competitividade PR 

 
Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/ 

Tabela 6.Pilar Inovação – Detalhamento do Ranking de Competitividade PR 

Indicador 2018 2017 2016 2015 

1. Investimentos em P&D 46,8 2º 42,4 2º 36,3 2º 37 2º 

2. Patentes 62 4º 54,3 5º 54,3 5º 54,6 5º 

3. Produção Acadêmica 64,2 5º 64,2 5º 64,2 5º 60,7 5º 

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/ 
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2.2 Contexto Educacional 

A procura pelo ensino superior, em nosso país, vem registrando, nos últimos anos, índices 

relativamente crescentes. O Censo da Educação Superior no Brasil, elaborado pelo INEP/MEC/2017, revelou que 

2.868.340 novos alunos ingressaram no ensino superior, perfazendo assim, nesse mesmo ano, um total de 

8.286.663 alunos matriculados em cursos de graduação presencial e a distância (crescimento de 4,4% em relação 

ao ano anterior). 

A proporção de jovens entre 18 e 24 anos que frequentam o ensino superior aumentou 54% nos últimos 

dez anos, segundo a Síntese de Indicadores Sociais 2013 divulgada pelo IBGE. No mesmo período (2002-2012) 

também cresceram os investimentos públicos em universidades federais e em programas de inclusão 

universitária, como o ProUni. Em 2002, 9,8% das pessoas nessa faixa etária estavam no ensino superior. Agora 

são 15,1%. Do total de estudantes entre 18 e 24 anos (6,6 milhões), 52% cursavam o nível superior. Já entre os 

adolescentes de 15 a 17 anos, a taxa de frequência escolar subiu de 40 para 54%. Analisando ainda os dados do 

ranking de competitividade dos estados brasileiros na área educacional, o estado do Paraná uma vez mais se 

destaca, em 4º lugar a partir dos indicadores avaliados conforme quadro a seguir: 

Figura 12.Pilar Educação – Ranking de Competitividade PR 

 
Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  



 

 27 

Tabela 7.Pilar Educação – Detalhamento do Ranking de Competitividade PR 

Indicador 2018 2017 2016 2015 

1. Avaliação da Educação 20 19º 30 16º 100 1º 100 1º 

2. ENEM 86,9 7º 100 1º 77,2 5º 72,8 6º 

3. IDEB 86,2 4º 80,5 4º 83,7 6º 83,7 6º 

4. Índice de Oportunidade da Educação 80,2 3º 87,2 4º 87,2 4º 87,2 4º 

5. PISA 92,3 2º 92,3 2º 87,3 8º 87,3 8º 

6. Taxa de Abandono do E. F. 0 0º 0 0º 80,9 10º 83,6 11º 

7. Taxa de Abandono do E. M. 0 0º 0 0º 71,2 8º 85,1 6º 

8. Taxa de Atendimento do E. I. (incluído no Ranking a partir de 2017) 73,4 7º 73,5 4º 0 0 0 0 
9. Taxa de Frequência Líquida do E. M.(subst..Tx Abandono do EM) 71,1 5º 68,3 4º 0 0 0 0 
10. Taxa de Frequência Líquida do E. F.(subst.Tx Abandono do EF) 69,7 12º 45,4 24º 0 0 0 0 

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/  

 MICRORREGIÃO – PUCPR E SEUS CÂMPUS 

Localizado no bairro do Prado Velho, o campus sede da PUCPR, em Curitiba, oferece cursos e programas 

nas diversas áreas do conhecimento na graduação, na educação continuada e nos programas de pós-graduação 

stricto sensu. 

O Campus Londrina, em funcionamento desde 2002, oferece cursos em diferentes áreas, com ensino 

de qualidade, instalações modernas e uma completa infraestrutura para atender as necessidades acadêmicas 

dos cursos de graduação e dos diversos cursos de pós-graduação.  

O Campus Toledo, inaugurado em 2003, expandiu as oportunidades de ensino para a região oeste do 

Estado do Paraná. Os cursos por ele ofertados buscam favorecer o desenvolvimento social da região, 

caracterizada por uma intensa produtividade agropecuária e pelo empreendedorismo agroindustrial. Levando 

em consideração essa vocação da região, são ofertados diversos cursos de graduação, extensão e pós-graduação 

lato sensu voltados para os agronegócios. O campus dispõe da infraestrutura necessária aos padrões de 

qualidade de ensino estabelecidos pela PUCPR, com laboratórios de alta tecnologia e um hospital veterinário de 

referência. 

O Campus Maringá foi fundado em 2004, com o propósito de ser agente de desenvolvimento e de 

difusão do saber e da cultura nessa cidade. Oferece cursos de graduação e de especialização, atendendo à 

demanda da região, de passado agrícola, mas também marcada pelas atividades econômicas urbanas. Para 

melhor atender a região, a PUCPR mudou o campus, em 2012, para uma nova sede, mais central, ampla e 

moderna, que possibilita elevar ainda mais a qualidade dos cursos disponíveis. 

Necessário ainda o registro acerca do Campus São José dos Pinhais inaugurado em 1990, que encerrou 

suas atividades em 2016, devido a uma reestruturação acadêmica estratégica que avaliou a proximidade desse 

Campus com o de Curitiba, optando por concentrar suas atividades em Curitiba, com maior número de cursos, 

multiplicando as possibilidades de todos os estudantes. 

Dialogando com os lócus em operação de cada campi, podemos apresentar indicadores que traçam 

melhor o cenário educativo e suas potencialidades para/no ensino superior destas localidades. 

O número de alunos regularmente matriculados no Ensino Médio no estado do Paraná e em cada uma 

das cidades/campus PUCPR, teve uma queda expressiva em percentuais, em média representativa de 9%.  
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Gráfico 6: Número de Alunos Matriculados no Ensino Médio – Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Tabela 8.Evolução da Quantidade de Alunos no Ensino Médio - Matriculados 

Abrangência 2011 2017 diferença % 

UF (Paraná) 481.959 439.815 -42.144 -8,74% 

Curitiba - PR 81.089 75.565 -5.524 -6,81% 

Londrina - PR 21.151 19.584 -1.567 -7,41% 

Maringá - PR 14.981 13.737 -1.244 -8,30% 

Toledo - PR 5.966 5.538 -428 -7,17% 

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Quando olhamos somente para os concluintes, a tendência de queda apresenta uma inversão com 

indicadores em média de 20% de crescimento, alcançando na cidade de Curitiba sua maior expressão com 27% 

de crescimento.  

Gráfico 7: Número de Alunos Concluintes do Ensino Médio – Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Tabela 9.Evolução da Quantidade de Alunos no Ensino Médio – Matriculados 

Abrangência 2010 2016 diferença % 

UF (Paraná) 93.953 114.372 20.419 21,73% 

Curitiba - PR 14.951 19.015 4.064 27,18% 

Londrina - PR 4.328 5.204 876 20,24% 

Maringá - PR 3.414 4.067 653 19,13% 

Toledo - PR 1.228 1.567 339 27,61% 

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 
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Este aumento considerável no volume de concluintes, certamente contribuiu para o indicador de 

crescimento da procura de vagas para o ensino superior. No entanto, dado o alto percentual deste aumento, 

em média, 60% com expoente na cidade de Londrina acima de 140% de crescimento, demonstra que havia/há 

uma demanda reprimida de busca ao acesso ao ensino superior, o que por si só, justifica a presença da PUCPR 

como uma universidade diferenciada em seus princípios e valores e na sua oferta de possibilidades de formação 

profissional com qualidade a cada região onde se faz representada. 

Gráfico 8: Número de Inscrições em Vestibular – Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Tabela 10.Evolução da Quantidade de Alunos no Ensino Médio – Matriculados 

Abrangência 2010 2016 diferença % 

UF (Paraná) 454.903 734.822 279.919 61,53% 

Curitiba - PR 172.526 241.538 69.012 40,00% 

Londrina - PR 37.075 88.340 51.265 138,27% 

Maringá - PR 54.742 79.785 25.043 45,75% 

Toledo - PR 7.077 12.124 5.047 71,32% 

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Destarte ao alto crescimento da demanda/procura por cursos do Ensino Superior, o número de vagas 

ofertadas teve um crescimento comportado, em média de 14% no estado do PR, sendo alavancado pelas cidades 

de Londrina e Maringá (acima de 40% em média), regiões interioranas, no entanto, representativas como cidade-

polo regional e onde encontra-se o maior índice de crescimento na procura/demanda ao ensino superior. 

Gráfico 9.Número de Vagas - UF (PR), Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo (Público e Privado). 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 
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Tabela 11.Evolução da Quantidade de Vagas  

Abrangência 2010 2016 diferença % 

UF (Paraná) 194.243 221.465 27.222 14,01% 

Curitiba - PR 72.628 77.178 4.550 6,26% 

Londrina - PR 15.366 22.834 7.468 48,60% 

Maringá - PR 14.189 20.775 6.586 46,42% 

Toledo - PR 4.933 5.011 78 1,58% 

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Curiosamente, o crescimento de vagas não se dá necessariamente por novos entrantes, ou seja, novas 

IES em operação, mas muito mais por adequação e ampliação de portfólios das IES já presentes.  

Gráfico 10: Quantidade de IES - UF (PR), Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo (Público e Privado). 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Tabela 12.Evolução da Quantidade de IES  

Abrangência 2010 2016 diferença % 

UF (Paraná) 206 218 12 5,83% 

Curitiba - PR 72 77 5 6,94% 

Londrina - PR 22 20 -2 -9,09% 

Maringá - PR 23 24 1 4,35% 

Toledo - PR 8 10 2 25,00% 

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Chama maior atenção o decréscimo de IES na cidade de Londrina, onde tivemos um alto crescimento 

de vagas. Este fator mobilizou um aprofundamento acerca das modalidades da oferta, revelando de forma clara 

que a expansão das vagas se dá muito mais pela modalidade de Educação a Distância do que pelo presencial no 

PR, como demonstrada nos dados a seguir. 

Gráfico 11: Nº de Alunos Ingressantes – Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo - Presencial, EAD. 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 
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Tabela 13.Evolução da Quantidade de Alunos Ingressantes – Presencial e EAD 

Abrangência 2010 2016 diferença % 

UF (Paraná) 128.543 167.320 38.777 30,17% 

Curitiba - PR 45.143 49.764 4.621 10,24% 

Londrina - PR 10.117 16.956 6.839 67,60% 

Maringá - PR 9.096 11.651 2.555 28,09% 

Toledo - PR 2.608 3.842 1.234 47,32% 

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Tabela 14.Evolução da Quantidade de Alunos Ingressantes – Presencial 

Abrangência 2010 2016 diferença % 

UF (Paraná) 103.375 107.053 3.678 3,56% 

Curitiba - PR 35.341 33.978 -1.363 -3,86% 

Londrina - PR 9.149 12.564 3.415 37,33% 

Maringá - PR 7.591 8.076 485 6,39% 

Toledo - PR 2.311 2.395 84 3,63% 

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Tabela 15.Evolução da Quantidade de Alunos Ingressantes – EAD 

Abrangência 2010 2016 diferença % 

UF (Paraná) 25.168 60.267 35.099 139,46% 

Curitiba - PR 9.802 15.786 5.984 61,05% 

Londrina - PR 968 4.392 3.424 353,72% 

Maringá - PR 1.505 3.575 2.070 137,54% 

Toledo - PR 297 1.447 1.150 387,21% 

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

O claro cenário do grande avanço da modalidade de Educação a Distância no PR, a partir dos números 

de ingressantes dados, justifica a instalação do novo campus virtual da PUCPR na oferta de cursos na modalidade 

de Educação a Distância, que irá permitir que ainda mais pessoas possam aproveitar as estruturas da PUCPR 

para seu desenvolvimento educacional.  E é este cenário de crescimento da modalidade X (versus) entrada tardia 

no EaD pela PUCPR, que traz um decréscimo no quantitativo total de alunos em seus campi – Market Share, com 

exceção do Campus de Toledo que alavanca suas oportunidades no ciclo de 2010-2016.  

Gráfico 12: Market Share PUCPR – Curitiba, PR, Privado. 

 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 
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Gráfico 13: Market Share PUCPR – Londrina, PR, Privado 

 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

 

Gráfico 14: Market Share PUCPR – Maringá, PR, Privado 

 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

http://www.indicadoreseducacionais.com.br/
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Gráfico 15: Market Share PUCPR – Toledo, PR, Privado 

 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Já quanto aos ingressantes (Sale Share), a PUCPR mantém as tendências já apontadas no Market Share 

em cada um de seus campi, com expectativa de reversão destas tendências (exceção Toledo) a partir da entrada 

da modalidade em Educação a Distância. 

Tabela 16.Evolução do Sale Share PUCPR – Por região de abrangência 

 
Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/ 

Os estudos apresentados acerca do contexto educacional ratificam o posicionamento de mercado da 

PUCPR assim como, sua Missão, Visão e comprometimento com/para uma Educação de qualidade com 

propósitos diferenciados em sua execução. 

Dessa forma, a PUCPR busca assumir seu papel no contexto do país e cumprir sua função como 

universidade que prepara para a atuação profissional e o exercício pleno da cidadania, contribuindo tanto para 

o desenvolvimento regional como nacional e internacional, por meio da oferta de ensino, pesquisa e extensão 

de qualidade. 

 

Sale share - Privado 2010 2016 Diferença %

PUCPR - Curitiba - Ingressantes 7962 4336

PUCPR - Curitiba - Relativo 28,35% 16,63% -11,72%

Total Região de Abrangência - Curitba 28082 26066

PUCPR - Londrina - Ingressantes 585 717

PUCPR - Londrina - Relativo 9,81% 8,12% -1,70%

Total Região de Abrangência - Curitba 5961 8835

PUCPR - Maringá - Ingressantes 317 336

PUCPR - Maringá - Relativo 6,25% 6,15% -0,11%

Total Região de Abrangência - Curitba 5068 5464

PUCPR - Toledo - Ingressantes 458 688

PUCPR - Toledo - Relativo 27,44% 44,07% 16,63%

Total Região de Abrangência - Curitba 1669 1561

http://www.indicadoreseducacionais.com.br/
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2.3 Premissas e Princípios Pedagógicos 

A proposta educativa da PUCPR está pautada em premissas5, constituídas a partir de sua visão de 

futuro, e em princípios6, alicerçados no perfil desejado para os profissionais formados pela instituição.  As 

premissas são: identidade institucional, excelência no ensino, pesquisa e inovação e internacionalização.   

A identidade institucional, enquanto Universidade Católica, tem uma intencionalidade ao lidar com os 

horizontes e as fronteiras escolhidos, e se traduz nas seguintes opções pedagógico-pastorais: respeito à 

diversidade de interlocutores; diálogo intercultural, ecumênico, inter-religioso e entre crentes e não crentes; 

atenção aos sinais dos tempos; solidariedade socioambiental; corresponsabilidade nos processos de formação; 

cuidado com as periferias geográficas e existenciais. Nessa perspectiva, a PUCPR, a partir de sua identidade, 

assume como horizontes: o sentido de vida; a cultura da paz; a democracia e a justiça social. Diante dos 

horizontes mencionados, a Área Identitária da PUCPR assume a dimensão de ‘fronteiras’ como locus temático e 

metodológico a ser alcançado, as seguintes prioridades de atuação: ansiedade, depressão e suicídio; cultura 

vocacional; intolerância e preconceito; violação de direitos.   

A excelência no ensino significa formar profissionais competentes, capazes de resolver problemas 

complexos, além de cidadãos comprometidos com a vida e o progresso da sociedade.  Para tanto, faz-se 

necessária uma formação integral nas dimensões: espiritual, política, cultural, ética, técnico-científica e 

humanística. Ainda, uma proposta pedagógica que estimule processos cognitivos mais complexos (análise, 

avaliação, criação), proporcionando aos estudantes aprendizagem significativa, aprofundada e duradoura. 

A pesquisa e inovação permeiam os diferentes níveis, desde a graduação até a pós-graduação stricto 

sensu (mestrado, doutorado e pós-doutorado), desenvolvendo-se como base para a formação acadêmica, o que 

significa fazer ciência, não apenas transmiti-la. Na graduação, a pesquisa científica promove a formação 

participativa, o desenvolvimento do senso crítico e o contato criativo com as complexidades da realidade, 

qualificando o estudante para um pensamento mais analítico. Já no âmbito da pós-graduação stricto sensu, há 

a consolidação da prática sistematizada da investigação científica. Associada à pesquisa científica está a 

inovação, como processo de transformação de ideias novas em resultados sustentáveis, ou seja, consiste no 

justo equilíbrio entre criatividade e procedimentos para geração de valor. Cresce a importância de gerar 

inovações e tecnologias e com isso, há mudança na relação das universidades com a sociedade, empenhadas 

em não apenas produzir conhecimento e formar profissionais, mas também contribuir com o desenvolvimento 

social, tecnológico e econômico.  

A internacionalização do ensino superior é uma necessidade para toda Universidade comprometida 

com a qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Os grandes desafios modernos da sociedade, embora exerçam 

impacto local, são de alcance global – energia, sustentabilidade, cidades, saúde, direitos humanos, entre outros 

– portanto, suas soluções dependem da formação de líderes com visão e presença globais. Direcionada por 

valores de interculturalidade, inclusão, equidade, inovação, presença e solidariedade em nível global, a Diretoria 

de Internacionalização da PUCPR7, tem como principais atividades: a recepção de visitantes e delegações 

internacionais; a negociação e condução interna de acordos de cooperação com universidades estrangeiras; 

recepção e acolhida de estudantes e professores estrangeiros; o apoio na alocação de residências e suporte em 

processos administrativos internos e externos.  

                                                           

5 As premissas são alegações, pressupostos teóricos e asserções iniciais que justificam e orientam as estratégias propostas nos PDG e PPC 

da PUCPR.  
6 Princípios são diretrizes que fundamentam as ações humanas, ou seja, trata-se de pressupostos que orientam as práticas do dia a dia de 

acordo com tradições sociais e culturais. 

7 O Plano de Internacionalização 2016-2022, cujo objetivo é definir os rumos do processo de internacionalização, está organizado em dois 
grandes eixos, cada um com três diretrizes: a internacionalização em casa (inglês como segunda língua no campus; adequação da 
infraestrutura; organificação de processos internacionais administrativos e pedagógicos) e as relações internacionais (estabelecimento de 
parcerias estratégicas; comunicação global; atuação em redes).  
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Estudantes, docentes e toda a comunidade acadêmica são estimulados a desenvolver suas atividades 

com foco nessas premissas, considerando os desafios do contexto social e cultural.  

Em direção às premissas estabelecidas para formar profissionais e lideranças transformadoras, a 

graduação da PUCPR está orientada por cinco princípios, descritos no documento Princípios orientadores do 

processo de ensino e aprendizagem, e criados em 2014 pelo Comitê de Inovação da Graduação8 (CIG). Tais 

princípios servem de inspiração e orientação para as tomadas de decisão, as estratégias metodológicas e demais 

práticas institucionais.  

 PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

Em direção às premissas estabelecidas para formar profissionais e cidadãos de destaque, a graduação 

da PUCPR está orientada por cinco princípios: 

Autonomia:  atributo daquele que se faz autor de sua própria vida, de maneira livre e responsável, 

segundo o bem comum. Trata-se, por isso, de um princípio ligado a própria natureza da educação. 

Cooperação: modo de agir daqueles que se colocam a serviço do bem comum, que sabem ouvir as 

opiniões e dialogar com os diferentes, a fim de encontrar o melhor caminho para a realização de determinada 

tarefa. 

Dedicação: característica de comportamento daqueles que se empenham em fazer o que se reconhece 

como correto e buscam fazer sempre da melhor forma possível o que é devido em vista do bem comum. 

Honestidade: qualidade daquele que é verdadeiro e transparente, do que evita a mentira, a fraude e o 

engano. A pessoa honesta não se omite ou dissimula quando precisa falar ou agir. 

Senso crítico: é avesso ao senso comum, pois é baseado em conhecimentos testados e aprofundados 

metodologicamente. A atitude crítica exige reflexão e avaliação das causas e das consequências do 

conhecimento. 

Em vista dessas premissas, a PUCPR se recusa a exercer mera função transmissora de saberes, de 

maneira autoritária e procedimental, para dar preferência ao modelo acêntrico; e a rejeitar o despotismo 

epistemológico das verdades únicas, em benefício de um modelo que valorize as interações e a construção 

dialógica do saber, a inter e a transdisciplinaridade, os conhecimentos significativos, vinculantes e integradores, 

multidimensionais e complexos, a fim de preparar para a autonomia e para a capacidade de enfrentar incertezas, 

imprevistos e novidades. 

2.4 Perfil do Egresso 

O portfólio de programas da PUCPR é configurado de forma a atender as necessidades de formação de 

profissionais desde a graduação e ao longo de suas etapas de vida profissional. Consequentemente, os egressos 

formam uma população relativamente heterogênea, caracterizada pela diversidade de objetivos de 

aprendizagem ao longo do espectro de programas. Entretanto, é possível identificar características que devem 

ser comuns aos egressos dos diversos programas de graduação e pós-graduação. 

O conjunto de ações institucionais da PUCPR tem como finalidade preparar um profissional-cidadão 

com formação integral e permanente, comprometido com a vida e com o progresso da sociedade. Tal formação 

está pautada tanto na dimensão profissional como na dimensão para a cidadania, as quais proporcionam bases 

para reflexão sobre seu modo de atuação na sociedade, mediante competências nos seguintes aspectos: 

                                                           

8 O CIG, formado por 22 membros fixos, representantes das Pró-Reitorias e da Agência PUC, os decanos das Escolas da PUCPR, os diretores 
dos campi fora de sede, mais dois representantes da área de educação e um representante dos estudantes, em 2014, teve como missão 
não só criar os princípios orientadores do processo de ensino e aprendizagem como também o Plano de Desenvolvimento da Graduação 
(PDG), 2015.  
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a. político-sociais, ao identificar necessidades sociais e procurar solucioná-las; 

b. ético-profissionais, que implica avaliação das consequências de seus atos; 

c. de liderança responsável e transformadora da sociedade e de cooperação na busca de 

soluções para os problemas sociais, no sentido de mobilizar sua formação para a solidariedade; 

d. da produção do conhecimento, tendo a pesquisa como base para autoformação e autonomia 

de pensamento; 

e. de competência técnica, referente ao domínio de conhecimentos e procedimentos aplicados 

com qualidade, eficiência e eficácia; 

f. de inovação e criação de alternativas voltadas para manutenção do meio, de forma sustentável 

e com competência técnica;  

g. de valorização da diversidade com liberdade da cultura e da paz;  

h. de atuação profissional, tomando o contexto internacional como referência; 

i. de pautar-se nos princípios da verdade, da consciência crítica e da dignidade humana; 

j. de diálogo com outros saberes, em um processo permanente de autoformação. 

Espera-se que o tempo de vida universitária seja muito mais que o de formação profissional, isto é, que 

o educando da PUCPR seja preparado, não apenas para fazer, mas também para pensar e, principalmente, para 

saber ser e conviver.  

Essas características gerais do perfil do egresso devem ser traduzidas e desdobradas de forma específica 

em cada PPC, mantendo-se o alinhamento coerente com este perfil geral. 

2.5 Políticas Institucionais 

Na PUCPR, a orientação acadêmica através de suas políticas apresenta as seguintes dimensões:  

a. Histórico-cultural – considera a trajetória da Instituição, seus mecanismos de inserção social, 

tanto local quanto regional, nacional e internacional e sua missão institucional;  

b. Filosófica – define seus princípios filosóficos institucionais como instituição católica e marista, 

os quais orientam as políticas de ensino, pesquisa e extensão e de gestão acadêmica; 

c. Organizacional – expressa suas concepções de ensino, pesquisa e extensão, por meio dos 

processos de ensino e aprendizagem, da produção do conhecimento e do desenvolvimento de 

novas visões de currículo, avaliação institucional e ensino, de planejamento e da estruturação 

de projetos, além da elaboração de programas e de cursos alinhados ao exercício profissional; 

d. Psicossocial – valoriza o perfil humano e profissional dos docentes, discentes, gestores e 

colaboradores. 

Dessa forma, a construção do conhecimento e o exercício da prática tecnocientífica revelam-se 

articulados no espectro de valores humanísticos, de modo a refletir “ciência e técnica como forma de inserção 

na realidade, de ação e interação do homem com o mundo” (BRASIL, 2006, p. 34). 

 CONCEPÇÕES ACERCA DAS POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Uma universidade de excelência se caracteriza pela plena interação entre suas práticas de ensino, 

pesquisa e extensão, consoante seu compromisso com a sociedade e suas demandas. As três áreas estão 

primordialmente interligadas, pois não há ensino sem pesquisa, e não há razão para a existência de ambas sem 

a extensão, na medida em que esta é responsável pela conexão entre os resultados obtidos pelo ensino e 

pesquisa e a comunidade beneficiada. 
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Proporcionar ensino de qualidade na graduação e pós-graduação é um dos meios essenciais pelos quais 

a universidade possibilita aos indivíduos tomarem posse do conhecimento produzido. A partir dele, 

desenvolvem suas capacidades de engendrar novas perspectivas nas mais diversas áreas de estudo e, assim, 

serem capazes de auferir transformações sociais no contexto em que estão inseridos. Nesse âmbito, a pesquisa 

tem sido a base de legitimação da excelência universitária; no entanto, faz-se necessário ressaltar que um dos 

fundamentos da pesquisa é o ensino de qualidade. Não existe pesquisa de qualidade se o ensino também não o 

for. 

Nesse sentido, compreende-se a extensão como uma busca incessante pela profunda compreensão da 

realidade social que a comporta. Essa compreensão só é possível de ser alcançada por meio de reflexão acerca 

do contexto social no qual habita essa realidade. Dessa forma, não cabe estabelecer relação hierarquizante entre 

ensino-pesquisa-extensão, no sentido de hipervalorizar um ou outro, mas sim reconhecer que cada um 

apresenta-se como uma via de aquisição, construção e operacionalização do conhecimento. 

Assim, a ideia de indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão deve ser vista, por um viés duplo: por 

um lado, precisa-se oferecer formação profissional que encadeie uma gama de conhecimentos técnicos e 

metodológicos; por outro lado, não se deve prescindir do rigor crítico e dos princípios éticos das circunstâncias 

histórico-sociais.  

A excelência na Universidade passa a expressar uma concepção inovadora de educação que se sustenta 

em suas práticas. Quando entendido o significado da unidade e da multiplicidade, a transição epistemológica 

ocorrerá na comunidade acadêmica para agregar concepções variadas que atendam às necessidades do 

contexto. O foco é a aprendizagem significativa e, para tanto, não se pode prescindir de contemplar o próprio 

contexto de forma problematizadora, com visão crítica, criativa e transformadora. Esse preceito remete a 

Universidade para uma abordagem de pesquisa, que requer a adoção de novas posturas de “ensinar e aprender” 

por parte dos atores centrais desse processo: educador e educando.  

Para viabilizar a mudança de comportamentos da comunidade acadêmica, é necessário criar 

interconexões de abordagens e processos nos diferentes espaços da Universidade, promovendo um ambiente 

de geração de conhecimento. Para tanto, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, na concepção 

de educação integral, valoriza o desenvolvimento da pessoa, por meio de políticas acadêmicas9 que integram e 

se refletem em programas, projetos e ações solidárias. Tais políticas são orientadas pelas diretrizes, metas e 

estratégias constantes no PDI (2019-2023), discutido e aprovado institucionalmente10. A partir das diretrizes e 

das políticas descritas a seguir, cada um dos cursos e escolas elabora seu próprio Plano de Desenvolvimento e 

os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC).  

 POLÍTICAS DE ENSINO 

Conforme a concepção da PUCPR, ensino é um processo de mediação entre o conhecimento científico 

elaborado e o contexto social, desenvolvido entre docentes e discentes. Tal concepção de ensino deve refletir-

se no PPC de cada curso de graduação, na intenção de que as aprendizagens se concretizem na atuação ética, 

técnica e humana do egresso dessa Instituição. 

A concepção de ensino assumida pela PUCPR orienta para a formação integral do discente, tanto no 

aspecto intelectual (técnico e profissional) como moral, respeitando-se a liberdade do ser humano. A pesquisa 

como meio para essa formação contribui para a excelência pedagógica. Ancorado nessa abordagem, o ensino 

na Universidade pressupõe procedimentos de mediação que caracterizam uma educação contextualizada, 

problematizadora e transformadora, na qual o principal ator é o discente.  

                                                           

9 Entendem-se por políticas acadêmicas institucionais as concepções e orientações que norteiam os PDI e PPC no estabelecimento de ações 
de ensino articuladas a ações de pesquisa e de extensão.  
10 Conforme Resolução 109/2013 do CONSUN e RESOLUÇÃO 044/2018 CONSUN / 07/05/2018, que aprova, ad referendum do CONSUN, o 
aditamento do prazo do Plano de Desenvolvimento Institucional da PUCPR. 
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Esse processo está subsidiado por uma educação global, inovadora e complexa, na qual a organização 

curricular de cada curso, de forma integrada, remete à pesquisa, um dos princípios educativos deste PPI, que, 

de forma sistêmica, propõe desenvolver o agir com criatividade, a capacidade produtiva, o saber viver, a 

cidadania, a ética e a autonomia. A integração entre ensino e pesquisa constitui a principal diferença entre 

apenas transmitir uma ciência-disciplina ou vivenciar uma ciência-processo que se caracteriza por sua contínua 

elaboração, sempre inacabada, porém contextualizada.  

Assim, a Universidade disponibiliza recursos e meios para que os alunos construam seu conhecimento, 

por meio de práticas nas quais o corpo docente atue como organizador, sistematizador e mediador desse 

processo. Essa concepção de ensino remete a uma perspectiva interdisciplinar, na qual o significado da produção 

de conhecimento deve ocorrer simultaneamente com a formação humana. 

A PUCPR considera que o desenvolvimento dos diferentes tipos de conhecimento perpassa ações que 

expressam as concepções necessárias para a formação integral da comunidade a quem serve. O compromisso 

da PUCPR com a excelência pressupõe o desenvolvimento de competências para atender situações adversas e 

da capacidade de conviver e agir em ambientes conflitantes.  

 POLÍTICA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Os PPC devem atender às Diretrizes Curriculares Nacionais, aos aspectos legais que orientam o curso, 

às orientações dos conselhos profissionais de classe, quando aplicáveis, e ainda, às orientações do PPI, que se 

pautam nos seguintes elementos fundamentais: 

a) Excelência: mensurada pela qualidade do ensino, das pesquisas, pela atuação profissional11 e 

sintonia social dos docentes e egressos, bem como pela contribuição e pelos impactos sobre a 

sociedade em geral. Tal nível é alcançado a partir do comprometimento de toda a comunidade 

acadêmica com elevados padrões de desempenho nas atividades científico-culturais disponibilizadas 

aos acadêmicos.  

b) Formação integral: formar o ser humano em sua totalidade e com pontos de vista diversificados 

prepara-o para estar comprometido com a cidadania responsável e viver num mundo plural e 

interconectado. Nesse sentido, a construção e consolidação de uma sociedade com redistribuição da 

riqueza no plano econômico, reconhecimento no âmbito dos direitos individuais e coletivos e 

representação na dimensão política (FRASER, 2009) dependem sobremaneira da formação integral 

em nível superior, ou seja, da concepção de educação que possibilita aos indivíduos 

comprometerem-se com o bem comum e reconhecerem o valor intrínseco da democracia 

(BERTOLIN, 2016). 

c) Abordagem curricular por competências: os currículos são construídos em torno de uma perspectiva 

integradora12 e ampliada de competência, proposta visando à formação integral dos estudantes. A 

partir das competências do egresso, os saberes são articulados, formando uma matriz curricular 

coerente, em que o desenvolvimento das competências é garantido pelo mapeamento de cada 

disciplina com os elementos sob sua responsabilidade.  

d) Flexibilidade curricular: refere-se à organização da estrutura curricular que visa ampliar a liberdade 

de escolha dos alunos na composição de sua formação, uma vez que, em certa medida, permite-lhes 

                                                           

11 O Plano de Desenvolvimento da Graduação (PDG), de 2016, ressalta três características do perfil dos egressos da PUCPR: a excelência 
profissional, a liderança transformadora e a atuação ética e cidadã, orientada pelos valores cristãos e maristas. 
12 Com base em Scallon (2015), define-se competência como um saber-agir baseado na mobilização e utilização interiorizadas e eficazes de 
um conjunto integrado de recursos tendo em vista resolver uma família de situações-problema. Tais recursos envolvem: o saber enquanto 
conhecimento (factual, conceitual); o saber-fazer, que corresponde a habilidades e estratégias para o emprego do conhecimento na 
execução de algo; e o saber-ser, como demonstração da interiorização de valores e atitudes que acompanham o saber-fazer do profissional 
e o qualificam. 

 
 



 

 39 

mobilidade de disciplinas, cursos, escolas, câmpus e instituições, de modo a poderem eleger as 

disciplinas mais significativas para a construção de competências voltadas à sua formação pessoal e 

profissional, numa perspectiva global e flexível, fundamental para todas as profissões na 

contemporaneidade. Isso implica uma visão de reorganização dos processos pedagógicos e 

desenvolvimento de autonomia dos envolvidos (educandos e educadores) nas diferentes atividades 

acadêmicas, possibilitando certificações paralelas aos currículos por competências. Assim, os 

estudantes podem cursar disciplinas em cursos distintos como eletivas ou optativas; tais currículos 

flexíveis permitem que estudantes de diferentes Escolas se encontrem em trilhas comuns de estudo, 

ampliando áreas de conhecimento como direitos humanos, empreendedorismo, gestão ambiental, 

entre muitas outras.  

e) Sustentabilidade: enfatiza uma atitude, um modo de ser-no-mundo adotado em relação à sua ação 

e ao fenômeno da vida em sua totalidade, integrando as questões sociais, econômicas e ambientais. 

Cuidar exige do indivíduo a preocupação com a própria vida e com a dos outros. Para tanto, faz-se 

necessária a apropriação do conhecimento elaborado, visto ser ele uma das formas de sensibilização 

para o desenvolvimento sustentável. Desse modo, demanda que esse conceito se expresse de forma 

transversal em ações, projetos e programas. 

f) Acessibilidade em todas as suas frentes: é fundamental que todos os protagonistas das ações 

educacionais (professores, estudantes, coordenadores e diretores) reconheçam e legitimem as 

diferenças presentes em sala de aula e participem da construção de condições efetivas de ensino e 

aprendizagem, preenchendo as demandas sociais de inclusão.  

g) Interdisciplinaridade: compreendida como prática pedagógica fruto da vivência, construída; 

caracteriza-se pela busca, pela pesquisa e pela ousadia em romper os limites das fronteiras 

estabelecidas entre as várias áreas de conhecimento. Ao mesmo tempo, respeita as especificidades 

do estatuto epistemológico de cada área do saber, estabelecendo um diálogo entre elas. O 

desenvolvimento de atividades e projetos de cunho interdisciplinar favorece a formação de 

profissionais pluralistas e, ao mesmo tempo, com domínio adequado do saber técnico de sua área 

de atuação. Portanto, a execução dos currículos necessita superar a matriz curricular fechada, 

desenvolvendo ações interdisciplinares consistentes que integrem as atividades das Escolas nas 

dimensões do ensino, pesquisa e extensão. Não menos importante é o fato de os cursos de 

graduação explicitarem, em seus PPC, os eixos de integração, as temáticas, as linhas de pesquisa, 

além de promoverem integração com a extensão e a pós-graduação, visando à iniciação científica e 

à formação crítica do estudante no contexto social.   

h) Inovação: entendida como elemento de expansão estratégica que agrega o ensino e a pesquisa, ao 

processo de desenvolvimento econômico, cultural e social, a inovação, no âmbito do ensino, deve 

corroborar com a abordagem curricular por competências, voltando-se aos processos pedagógicos 

inovadores, que priorizam metodologias ativas de aprendizagem, colocando o estudante como 

protagonista de sua formação, de forma crítica e ética. É essencial a promoção de aprendizagem 

significativa, desafiadora, problematizadora, colaborativa e estimulante a ponto de mobilizar o 

estudante e o grupo a buscarem possíveis soluções a serem discutidas e concretizadas à luz de 

referenciais teórico-práticos. Dessa forma, o conhecimento passa a ser o vetor do desenvolvimento 

sustentável, requerendo que a universidade responda pela formação de um sólido capital humano e 

um eficiente sistema de inovação, ambos indispensáveis na sociedade do conhecimento.  

i) Educação emancipadora: contribuir com o despertar das consciências coletivas sobre a necessidade 

de não se conformar com a realidade e transformá-la. Para tanto, faz-se necessário o 

desenvolvimento de competências dos estudantes, sujeitos ativos de sua própria formação, na 

construção de saberes, na mobilização para o ser, o conviver e o fazer. Essa forma de educação 

emerge das necessidades de aprendizagens impostas por um mundo em acelerado ritmo de 

mudança, no intuito de promover meios e instrumentos para se compreender e lidar com os desafios 
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postos por essa realidade. Os educandos necessitam desenvolver a razão crítica, isto é, a capacidade 

de pensar e intervir de forma autônoma, como resultado de uma sólida formação cultural, científica 

e humana. Essa formação expressa a identidade pessoal, o exercício da cidadania e o respeito à 

diversidade social e cultural. 

j) Internacionalização: no âmbito do ensino, essa política se evidencia seja pela oferta de disciplinas 

de graduação ministradas em inglês para estudantes internacionais e locais, seja pelos acordos de 

dupla diplomação de graduação com instituições estrangeiras e pelos acordos de mobilidade 

estudantil com universidades em todos os continentes. Para tanto, faz-se necessária estrutura de 

apoio no interior dos cursos que oriente os estudantes tanto quanto à prospecção de oportunidades 

como durante sua estada no exterior e sua readaptação no retorno a esta instituição.  

 POLÍTICA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos pela PUCPR definem-se como processos de ensino-

aprendizagem caracterizados por:  

a) integrarem estudos especializados e suas aplicações em uma área específica;  

b) envolverem um integrado corpo docente de comprovada capacidade, competência, titulação, 

experiência acadêmica e profissional, alinhado às demandas e tendências do mercado;  

c) reunirem um corpo discente selecionado segundo critérios de capacidade e interesse para o nível de 

estudos especializados oferecido, levando em consideração sua carreira, ou seja, tempo de 

formação, experiência profissional e competências já desenvolvidas. Outro elemento considerado é 

o interesse pela pesquisa (iniciação à pesquisa); 

d) proporem uma reflexão ética que leva em consideração a conjuntura histórica atual e os desafios 

presentes na sociedade. 

e) promoverem o alinhamento da teoria e prática através de situações-problema contextualizadas, 

considerando situações da vida pessoal e profissional do estudante. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu têm como finalidade atender profissionais de nível superior que 

buscam por formação complementar ou capacitação específica por meio de estudos especializados nas diversas 

áreas do conhecimento, visando seu desenvolvimento pessoal e profissional, em sintonia com as demandas da 

sociedade.  

Os cursos de Educação Continuada podem ser demandados pelo Planejamento Estratégico, pelas 

Escolas, Câmpus Fora de Sede, Pró-reitorias e pela Diretoria de Educação Continuada (DEC). Oportunidades 

também podem ser identificadas pela Assessoria de Marketing, especialmente embasados em estudos setoriais, 

ou através de acordos de cooperação, convênios e parcerias que possam viabilizar a implantação de cursos de 

pós-graduação lato sensu. Cabe à Escola ou ao CFS, a análise, aprovação e elaboração dos Projetos Pedagógicos 

de Curso, e à DEC a aprovação destes PPCs. 

O modelo de Educação Continuada adotado pela PUCPR opta por adequar seu portfólio tanto às 

diversas fases da carreira de um profissional como às possibilidades de mudança de carreira, em um mercado 

cada vez mais dinâmico, que exige adaptabilidade frente aos diversos cenários que se apresentam. Por isso, 

apresenta cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão, presenciais e online, com níveis diferenciados, 

nas várias áreas do conhecimento, a fim de atender experiências distintas alcançadas pelos discentes. Assim, 

propõe desde cursos para recém-formados até programas avançados, desenhados para profissionais 

experientes e com níveis específicos de formação.   

Um dos propósitos da Educação Continuada é ofertar novas oportunidades para os egressos, de forma 

a poder manter relações profícuas e duradouras com os estudantes, mesmo depois de graduados. Para isso, os 
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procedimentos a serem utilizados e nos cursos devem atender às necessidades técnicas, sociais, culturais, 

econômicas e políticas, entre outras, de forma interdisciplinar. Nesse segmento, portanto, pressupõe-se a oferta 

de temas de estudos contextualizados, voltados ao mercado, que busquem ampliar seus conhecimentos, 

agregando vantagem competitiva no mercado global. Outra característica essencial para atender às demandas 

sociais contemporâneas é a flexibilização curricular, que permite ao participante fazer escolhas por meio de 

trilhas de formação obrigatória alinhadas a outras recomendadas. Dessa forma, o participante pode personalizar 

sua formação, selecionando disciplinas de interesse em outros cursos de especialização.  

Os cursos da pós-graduação utilizam como metodologias aula teórica, aula prática, aula demonstrativa, 

aula em laboratório, seminário, discussão de grupo, e trabalhos hands on. As aulas são ministradas utilizando 

recursos audiovisuais, podendo ainda usar métodos de aula expositiva e metodologias ativas. 

A avaliação dos cursos de especialização é realizada através de provas, apresentação de trabalhos e 

desenvolvimento de projetos. Os cursos de aperfeiçoamento e/ou aprimoramento não possuem sistema de 

avaliação de conhecimento, mas sim de satisfação dos alunos referente ao curso. 

EDUCAÇÃO CONTINUADA 

A educação continuada é um processo que ocorre ao longo do desenvolvimento da atividade 

profissional, pela necessidade da realização de cursos complementares e adicionais que possibilitem ao 

profissional “alargar horizontes, aprofundar perspectivas, desenvolver conhecimentos e habilidades adicionais” 

(JULIATTO, 2005, p. 61). Os cursos destinam-se à atualização científica, profissional e pessoal, e são aprovados 

pelo Decano da Escola e, nos campi fora de sede, pelo Diretor do campus, conforme regulamentação própria13.  

Tais cursos são ofertados pelas distintas Escolas ou CFS e variam quanto ao total de horas, sendo de 

curta duração, com foco na aplicação prática do conteúdo e em sintonia com as tendências mercadológicas. São 

opções de cursos de educação continuada em todas as áreas do conhecimento e para diferentes perfis 

profissionais. Os cursos são propostos pelas Escolas ou CFS, focados na qualidade do ensino, na formação 

contínua e atualizada e alinhados às demandas do mercado. A Universidade oferece também cursos de 

Mestrado e Doutorado, avaliados com ótimos conceitos pela Capes. Para a divulgação dos cursos ofertados, são 

utilizados os diferentes meios de comunicação de que a PUCPR dispõe, entre eles, estão o site da Universidade 

e as feiras de profissões em diferentes contextos.  

 POLÍTICA DE ENSINO E PESQUISA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Uma análise dos fatores que emergem como fundamentais no processo de desenvolvimento da pós-

graduação, coloca em destaque a flexibilidade, na medida em que ela é o fator responsável, por exemplo, pelo 

fato de as diferentes áreas poderem se estruturar de acordo com suas características; como decorrência, as 

potencialidades de seus docentes e discentes podem ser expressas em sua plenitude. 

Nessa perspectiva, uma das recomendações para a pós-graduação é fazer predominar a criatividade e 

a proatividade, tornando a formação do discente uma construção autônoma, na qual o pós-graduando possa 

conceber-se no programa como um parceiro que, com seu orientador, construirá diferentes saberes na busca 

de uma formação sólida. 

Mediante essa realidade, a pesquisa e a pós-graduação stricto sensu, na PUCPR, devem consolidar-se 

em termos de excelência e qualidade. Por essa razão, cada Escola necessita envidar esforços para se tornar um 

local onde a competência e a excelência de suas atividades são privilegiadas em todos os seus níveis de atuação. 

A pesquisa e a pós-graduação stricto sensu são instrumentos de articulação da graduação com a pós-

graduação. Assim, a comunidade acadêmica como um todo deve estar articulada, direta ou indiretamente, de 

modo a favorecer o bom andamento da pós-graduação na Instituição. 

                                                           

13 Regimento Geral da PUCPR, aprovado pela Resolução N º 110/2013. 
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A PUCPR, desde 2011, possui um projeto denominado Excelência no Stricto Sensu, com o objetivo de 

internacionalizar os programas para atingirem os conceitos 6 e 7 e para promover a transdisciplinaridade e a 

inovação nas diferentes áreas do conhecimento, especialmente em suas áreas estratégicas. Alguns dos 

diferenciais dessa proposta são o PIBIC Master (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), a sintonia com a sociedade e o foco em inovação.  

A instituição deve estar ainda em constante preocupação com mudanças de necessidades da sociedade,  

com alinhamento/realinhamento a critérios da CAPES e orientada a se desenvolver internacionalmente, tendo 

a internacionalização e a inovação como seu grande norteador na busca de qualidade em ensino e pesquisa. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Cada programa de pós-graduação deve atender aos critérios fixados pelo comitê da área à qual 

pertence, portanto, o planejamento estratégico de cada programa e a fixação de critérios de funcionamento 

necessitam considerar essa realidade. 

Os critérios da área precisam ser objeto de discussão anual no âmbito do programa, para a adoção de 

ações corretivas necessárias e adequadas no decurso de cada quadriênio. Cada programa tem o compromisso 

de estruturar e readequar anualmente seu planejamento estratégico em busca da excelência. Além disso, os 

programas são estimulados a repensar suas linhas de pesquisa de forma a se adaptar às rápidas mudanças que 

ocorrem nos cenários internacional e nacional, permitindo inclusive uma globalização de seus pesquisadores 

(docentes e discentes) e de criação de instituto como apresentado No subtítulo “Cidades inteligentes” neste 

mesmo capítulo. 

Esse dinamismo e flexibilidade da pós-graduação deve sempre satisfazer o critério de qualidade tanto 

na formação de mestres e doutores como no desenvolvimento da pesquisa e inovação, visando essencialmente 

o aprimoramento da sociedade. Desta forma, é solicitado anualmente um planejamento estratégico para cada 

programa contendo, pelo menos, os tópicos: 

I. Missão e Visão do programa; 

II. Parecer anual resumido de avaliador externo; a avaliação anual por membro externo é uma 

prática institucional realizada desde 2006 que permite avaliar anualmente o desempenho 

anual de cada programa segundo critérios da área; 

III. Pontos fortes, fracos, oportunidades e riscos (Elaboração da matriz SWOT evidenciando 

fatores externos e internos), tendo em vista os objetivos para os quadriênios atual e seguinte; 

IV. Metas (objetivos quantificáveis) estabelecidas para a consolidação e desenvolvimento dos 

pontos fortes e tratamento dos pontos fracos;  

V. Ações (processos) necessárias para atingir as metas, responsáveis e instrumentos de 

acompanhamento; neste tópico o coordenador e colegiado devem se envolver para - pensar 

em redimensionamento de corpo docente e de corpo discente, critérios para 

credenciamento/recredenciamento, infraestrutura, processo de seleção, estratégias para 

aumento de captação de recursos, de citações e de inovação dentre outros itens; 

VI. Texto preliminar de autoavaliação do programa, cobrindo os últimos quatro anos e com 

descrição contendo pelo menos: etapas do processo de autoavaliação; análise dos resultados 

e alcance de metas; ações necessárias para sua consolidação e internacionalização. 

INSTITUTO CIDADES INTELIGENTES 

Com o intuito de contribuir em temas essenciais para o desenvolvimento da sociedade e na adaptação 

às tendências mundiais da quarta revolução industrial, a instituição dá início ao estabelecimento de um instituto 

com pesquisa transversal para o desenvolvimento de cidades inteligentes e fortalecimento de áreas de inovação, 
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por meio da cibernética. Pretende-se, por meio do instituto iPUCPR Cidades Inteligentes, responder a anseios 

do governo, indústria e sociedade, servindo como uma plataforma de inovação e desenvolvimento voltado ao 

tema proposto, nesse novo mundo globalizado e induzido pela Indústria 4.0.  

O instituto deverá nortear tanto a transformação de linhas de pesquisa existentes como a criação de 

novas linhas e de novos programas de pós-graduação stricto sensu a fim de: 

I. Dar uma nova dimensão institucional à Extensão, Pesquisa e Ensino 

II. Estimular a integração entre áreas  

III. Acelerar a pesquisa e inovação em temas de interesse direto da sociedade  

IV. Criar modelos de sucesso para replicar a diferentes regiões do Brasil 

V. Atrair talentos de dentro e fora do Brasil  

O instituto estrutura-se nos pilares das seis áreas estratégicas da PUCPR, apoiados pelos programas de 

pós-graduação stricto sensu e por diferentes escolas, possuindo, portanto, natureza transdisciplinar e um 

consórcio de pesquisadores e colaboradores de diferentes programas da PUCPR e de outras instituições. A 

transversalidade será promovida em torno de projetos integrados que deverão promover seu fortalecimento, 

visibilidade e internacionalização, facilitada por ações tais como as propostas em escolas doutorais 

internacionais, iniciadas na PUCPR em 2013. Cada área (pilar do instituto) possui coordenadores que deverão 

constantemente acompanhar o desenvolvimento e as metas pretendidas. Como a pesquisa no instituto é 

voltada à inovação, conta-se com o apoio da Agência PUC que possui um NIT específico para propriedade 

intelectual e transferência de conhecimento. Essa inovação pretendida deverá ser colocada globalmente, 

facilitada pelos agentes internacionais (pesquisadores do instituto, escolas doutorais internacionais e 

instituições/empresas internacionais parceiras) com o objetivo de tornar a PUCPR e o Brasil mais competitivos 

em um mundo globalizado em ciência, tecnologia e inovação. 

Visando o crescimento da pesquisa e da formação de recursos humanos na PUCPR, planeja-se, até 2020, 

abrir pelo menos um novo programa de pós-graduação de apoio à inovação transdisciplinar no tema do instituto 

em formação. 

 POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Internacionalizar o ensino superior não é mais uma opção, mas sim uma necessidade para toda 

Universidade comprometida com a qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Os grandes desafios modernos da 

sociedade, embora exerçam impacto local, são de alcance global – energia, sustentabilidade, cidades, saúde, 

direitos humanos, entre outros –, portanto, suas soluções dependem da formação de líderes com visão e 

presença globais. 

Na PUCPR, a internacionalização é uma estratégia para aprimorar a qualidade do ensino e da pesquisa, 

bem como para aumentar o alcance do seu impacto social, e pode ser definida como: “[...] um processo de 

integração das dimensões internacional, intercultural e global nos propósitos, funções e entregas da educação 

superior14”. 

Em busca de atender essa necessidade, a PUCPR tem a Diretoria de Internacionalização, alocada na Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, que define as estratégias e atividades da área, em consonância 

com o Planejamento Estratégico da Universidade. Nessa diretoria, foram definidos 4 valores principais para a 

internacionalização, quais sejam: 

                                                           

14 Em tradução livre de J. Knight, International Higher Education, 2015. 
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Interculturalidade - alinhada com a história de formação do povo brasileiro, que acolhe e integra 

diferentes culturas em uma só, ao mesmo tempo que valoriza e incentiva o culto às tradições. 

Inclusão - todo verdadeiro processo de internacionalização é inclusivo na medida que diminui distâncias 

físicas e culturais e insere a todos em uma única comunidade global. 

Inovação - busca permanente por formas criativas, inovadoras e transformadoras de 

internacionalização das instituições e das pessoas envolvidas. 

Presença solidária - expansão do alcance da ação comunitária solidária da PUCPR para além das 

fronteiras. 

Esses valores são sempre observados e estão presentes em todas as determinações da área, que tem 

uma definição clara para a estrutura de internacionalização da PUCPR, hoje com 2 eixos, cada um com diretrizes 

próprias, a saber: 

1º eixo é denominado InPUC e é definido como a internacionalização dos portões para dentro, 

considerando que a experiência internacional não pode ser dependente da mobilidade através de fronteiras, 

nem sempre acessível à comunidade universitária. É dever da IES verdadeiramente internacionalizada oferecer, 

localmente, uma experiência global aos seus estudantes, professores, pesquisadores e colaboradores. Esse eixo 

tem 3 diretrizes principais, que se desdobram em estratégias próprias para: Internacionalização em Casa; 

Capilarização da Internacionalização; e Adequação da Infraestrutura. 

2º eixo é denominado OutPUC e definido como a internacionalização dos portões para fora, 

considerando que uma universidade internacionalizada precisa ter mecanismos que favoreçam a exposição de 

seus estudantes, professores, pesquisadores e colaboradores a experiências de vivência no exterior, em 

diferentes níveis – intercâmbio, dupla diplomação, estágio doutoral, estágio pós-doutoral, entre outros. Esse 

eixo também tem 3 diretrizes principais, que se desdobram em estratégias próprias para: Promoção da 

Mobilidade Outgoin; Comunicação, Relacionamento e Posicionamento Global; e Profissionalização da Gestão de 

Parcerias Institucionais Internacionais. 

OBJETIVOS E METAS 

A visão da Diretoria de Internacionalização é tornar a PUCPR um portal que convide ao acolhimento e 

à projeção de pessoas, ideias e culturas em um ambiente sem fronteiras, favorecendo a formação de cidadãos 

e profissionais inseridos na comunidade global. As ações de internacionalização foram projetadas para atender 

essa visão, dentro dos valores da proposta de internacionalização dentro e fora da PUCPR. O acompanhamento 

do desenvolvimento da internacionalização é constante, para tanto, são mapeados por diversos indicadores, 

sendo os mais importantes destacados no quadro abaixo: 

Tabela 17.Indicadores de acompanhamento da internacionalização da PUCPR. 

Indicador 
Meta 
 2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Quantidade de estudantes em mobilidade na graduação (in) 170 180 190 195 200 

Quantidade de estudantes em mobilidade na graduação (out) 155 165 170 175 180 

Quantidade de estudantes em mobilidade na pós-graduação 
stricto sensu (in) 

13 13 13 13 13 

Quantidade de estudantes em mobilidade na pós-graduação 
stricto sensu (out) 

27 30 30 30 30 

Cursos de dupla titulação na pós-graduação stricto sensu 1 2 2 3 3 

Fonte: Planejamento Estratégico PUCPR. 

Com esse crescimento, a PUCPR pretende obter um maior impacto na vivência universitária 

internacional, tornando a universidade ainda mais plural em sua cultura, seu corpo discente e docente e 

ampliando sua presença global, em todos os níveis de ensino que oferta. 
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 POLÍTICAS DE PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DE 

DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL 

A pesquisa institucional na PUCPR perpassa diferentes esferas de atuação, envolvendo os inúmeros 

projetos de suas linhas de pesquisa que resultam em dissertações e teses no âmbito dos programas de pós-

graduação stricto sensu, no desenvolvimento de projetos na Iniciação Científica, em publicações de artigos 

científicos em revistas qualificadas, em apresentações em congressos nacionais e internacionais, na autoria de 

livros ou capítulos de livros, no registros de propriedade intelectual (softwares, processos e patentes) e 

produção de relatórios de pesquisa. Os diferentes projetos levam em consideração os interesses da comunidade 

acadêmica, articulando-os com as oportunidades regionais, nacionais e internacionais, bem como com as 

estratégias institucionais.  

A política de pesquisa na Universidade propõe programas e define as áreas temáticas estratégicas que 

estimulam a formação de grupos de pesquisa produtivos, capazes de contribuir para o desenvolvimento da 

qualidade da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu.  

A pesquisa sistematizada nos programas de pós-graduação stricto sensu da PUCPR deve articular-se 

tanto com as atividades desenvolvidas nos cursos de graduação, quanto com as demandas observadas na 

sociedade, com vistas a promover o desenvolvimento da capacidade de reflexão e ampliação dos conhecimentos 

dos estudantes em relação à sua área futura de atuação profissional, além de contribuir para a evolução 

científica, tecnológica e social e para a inovação.  

A relação orientador-orientando constitui-se como um dos campos para o desenvolvimento de 

pesquisas. Assim, o orientador deve integrar-se e integrar seu orientando em grupos nacionais e internacionais 

que estudam o mesmo objeto, de modo a possibilitar a troca de resultados e facilitar a captação de recursos nas 

agências de fomento para o desenvolvimento de pesquisas.  

Na PUCPR, destaca-se a integração estreita entre a pós-graduação stricto sensu e a graduação, para 

reiterar a convivência indispensável entre discentes e docentes em diferentes níveis de formação. Todos os 

docentes dos programas de pós-graduação stricto sensu desempenham atividades na graduação, em diferentes 

cursos, favorecendo a participação integrada de discentes em projetos de pesquisa sob sua coordenação, 

assumindo o papel de integradores. Assim, a produção de conhecimento na Universidade se faz em diferentes 

níveis, em prol da formação pessoal e científica dos discentes. 

As políticas de pesquisa da PUCPR orientam para: 

• A integração entre pesquisa e extensão, desde os primeiros períodos dos cursos de graduação, com 

estímulo à pesquisa inovadora e criativa, na busca de diferentes análises e alternativas para a resolução 

de problemas da sociedade, garantindo motivação e curiosidade. 

• O desenvolvimento de pesquisas e programas de ensino em cooperação entre diferentes áreas, a fim de 

promover redes de intercâmbio interdisciplinares, nas quais educandos e educadores estejam 

preocupados com as questões de seus contextos. 

• O apoio a pesquisas que tenham caráter de inovação, com a intenção de auxiliar na sustentabilidade 

financeira e contribuir com propostas sensíveis às necessidades da comunidade servida pela PUCPR. 

 POLÍTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC) 

A Iniciação Científica (IC) é a forma institucionalizada de desenvolver atividades de pesquisa sob 

orientação de docentes, enquanto o estudante cursa graduação ou ensino médio. Os programas de IC têm o 

propósito de despertar a vocação científica e de incentivar novos talentos potenciais, promovendo uma conexão 

entre todos os níveis de ensino por meio de atividades de pesquisa. Todos os projetos dos Programas de Bolsas 

de Iniciação Científica devem estar vinculados aos grupos de pesquisa da PUCPR, tornando a IC um instrumento 

institucional de articulação da graduação com a pós-graduação e efetivando o processo de integração vertical 

desejado em uma universidade. 
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A IC é uma linha de atuação prioritária da Universidade que pode ser realizada a partir dos períodos 

iniciais da graduação, devendo haver espaço nos projetos pedagógicos dos cursos para a inclusão dessa 

atividade. 

O programa atinge diretamente os alunos de graduação, os quais, com o apoio recebido, podem iniciar 

no desenvolvimento da pesquisa científica, familiarizando-se com a execução de um projeto de pesquisa, seja 

pelo envolvimento em grupos de pesquisa, seja pelo exercício da metodologia científica e do levantamento 

bibliográfico adequado à temática e à sua problematização. 

O programa também visa a desenvolver nos estudantes o espírito crítico, construtivo e independente, 

o desejo de aprender, a convivência em grupo, o reconhecimento de suas próprias potencialidades, a capacidade 

de redigir relatórios e trabalhos científicos e de apresentar os resultados obtidos nas pesquisas. Essa experiência 

permite preparar o discente participante da IC para ingressar nos cursos de mestrado ou de doutorado, além de 

incentivar a produção de conhecimento, formando estudantes que superem a mera reprodução dos 

conhecimentos já consolidados. 

Em sinergia com a pós-graduação stricto sensu, a pesquisa na PUCPR apresentou notáveis avanços na 

IC. O Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), que atualmente possui mais de 10 modalidades, 

envolveu em 2018 mais de 1.300 estudantes com bolsas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná e 

da própria PUCPR, além da participação voluntária (de aproximadamente 30% dos participantes). 

As modalidades de IC: 

PIBIC – No Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, os estudantes aprendem técnicas e 

métodos de pesquisa e desenvolvem o pensamento científico e inovador. Eles devem desenvolver as atividades 

de pesquisa definidas pelo professor orientador no plano de trabalho em um período de 12 meses.  

PIBITI – No Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI) os estudantes desenvolvem inovação e novas tecnologias, incluindo tecnologias sociais. Os objetivos são 

estimular os jovens nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento 

tecnológico e processos de inovação. 

PIBIC Jr – O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica destinado aos estudantes de Ensino 

Médio (PIBIC Jr) é uma opção destinada a estudantes de escolas públicas e privadas. Durante um ano, eles 

desenvolvem atividades de pesquisa na PUCPR, sob a orientação de professores qualificados. Neste programa, 

os estudantes têm a oportunidade de conhecer a universidade e seus docentes, conviver com estudantes de 

graduação e pós-graduação stricto sensu e descobrir o que é fazer ciência. 

PIBITI Empreendedor - O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico, Inovação e Empreendedorismo (PIBITI Empreendedor) é uma iniciativa desenvolvida pela PUCPR 

em parceria com a COPEL. No projeto, os estudantes têm como objetivo criar startups a partir de projetos de 

pesquisa. 

PIBITI Empresa – No Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (PIBITI) – Pesquisa na Empresa, a pesquisas em tecnologia e inovação é desenvolvida em parceria com 

empresas privadas com desenvolvimento científico interno; os estudantes desenvolvem projetos de pesquisa 

dentro das empresas parceiras, supervisionados por um pesquisador da empresa e outro da universidade. 

PIBIC Master – Combined Degree – Modalidade destinada a estudantes que já tenham completado 

50% do seu curso de graduação, na qual estes se dedicam integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, 

cursando disciplinas do mestrado simultaneamente à graduação. A finalidade é atrair participantes com elevada 

aptidão à pesquisa para desenvolverem um estudo com a competência de um curso de mestrado. A meta é que, 

ao final do programa, o participante esteja apto a defender sua dissertação de mestrado. Um diferencial neste 

programa é a possibilidade de seis meses de mobilidade nacional ou internacional. Esta modalidade tem 
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aderência às áreas estratégicas, ao projeto Excelência no stricto sensu e visa acelerar o desenvolvimento de 

pesquisa de alto valor à sociedade. 

PIBIC / PIBITI Mobilidade Nacional e Internacional – Nestas categorias o aprimoramento da formação 

de pesquisador dos estudantes participantes dos programas PIBIC/PIBITI ocorre por meio de uma experiência 

de pesquisa interinstitucional, 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. 

PIBEP – O Programa Institucional de Bolsas de Empreendedorismo e Pesquisa tem foco na germinação 

de ideias. Trata-se de uma imersão que ocorre todos os semestres, após a qual os estudantes podem receber 

um investimento (microseed) e passar por imersão e mentorias com empreendedores de alto impacto. 

Como forma de incentivar a continuidade da formação científica do estudante, aquele que participar 

dos programas PIBIC por dois anos têm desconto nos cursos de pós-graduação da PUCPR, seja no lato sensu 

(especialização) quanto no stricto sensu (mestrado e doutorado). 

Anualmente, os melhores trabalhos do PIBIC são premiados durante o Seminário de Iniciação Científica 

(SEMIC), evento no qual os resultados dos projetos realizados no âmbito da IC são apresentados. As 

apresentações são divididas em duas modalidades, apresentação oral e apresentação de pôsteres, onde os 

alunos têm seus trabalhos analisados por professores doutores da PUCPR e por professores renomados de 

outras instituições. Há ainda a sessão internacional na qual o estudante pode optar por apresentar e defender 

os seus resultados em inglês. Os resumos dos trabalhos são publicados online. 

Durante o SEMIC, acontece também a Feira de Ciências Júnior da PUCPR, voltada para os estudantes 

do Ensino Médio e Fundamental de todos os colégios particulares e públicos de Curitiba, Região Metropolitana 

e outras cidades do Paraná. 

Além do próprio desenvolvimento acadêmico e pessoal, o estudante que participa da IC amplia o seu 

network e agrega valor ao seu currículo, uma vez que este programa é valorizado por recrutadores de diferentes 

segmentos. 

 LINHAS DE PESQUISA 

Seguindo o conceito proposto pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), as linhas de pesquisa aglutinam temas de estudos científicos que geram projetos cujos resultados 

guardam afinidade entre si.  

Na definição de linhas de pesquisa, é fundamental levar-se em conta a necessidade de elas estarem 

alinhadas aos objetivos institucionais e à missão da PUCPR, para o desenvolvimento integrado da atividade de 

investigação, desdobrando-se para os programas de pós-graduação stricto sensu, respeitadas a vocação, as 

competências e as especificidades de cada um deles. As linhas de pesquisa funcionam como referenciais gerais 

para a construção, articulação e realização de projetos, auxiliando nas decisões sobre os rumos a tomar e nas 

definições dos objetos de investigação nos contextos regional, nacional e internacional da Universidade. São 

importantes também na delimitação dos campos específicos do conhecimento em que os estudos e projetos 

serão inseridos, além de oferecerem orientação teórica e procedimentos adequados aos pesquisadores 

envolvidos. 

Nos cursos de graduação e pós-graduação, as linhas de pesquisa estarão previstas em programas 

integradores das Escolas no ensino, na pesquisa e na extensão, bem como nos projetos pedagógicos de todos 

os cursos. 

 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Na PUCPR, a ética em pesquisa vem crescendo em importância, acompanhando o desenvolvimento da 

própria pesquisa na instituição.  O Comitê de Ética em Pesquisa é um colegiado formado por representantes da 
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comunidade e de todas as Escolas da universidade, que coordena, unifica e facilita os processos de avaliação 

ética das pesquisas envolvendo seres humanos na instituição, realizadas no âmbito da graduação e dos 

programas de pós-graduação stricto sensu. O CEP-PUCPR está vinculado ao sistema CEP/CONEP (Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa), diretamente ligado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

PROTOCOLOS PARA USO DE ANIMAIS EM PESQUISA 

O CEMEX (Centro de Modelos Experimentais) é uma Unidade Suplementar destinada à manutenção de 

animais de laboratório em condições sanitárias adequadas, seguindo padrões estabelecidos. Os animais de 

laboratório do CEMEX são utilizados na pesquisa científica, preparação de produtos biológicos, exames 

toxicológicos, no desenvolvimento de técnicas, no controle da qualidade de alimentos, medicamentos e vacinas. 

Os animais e derivados também são utilizados em aulas práticas, pesquisas ou em exames laboratoriais pelos 

diversos cursos da PUCPR, mediante autorização da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da instituição, 

conforme leis já estabelecidas que regem a utilização de animais para o ensino e pesquisa científica em todo o 

território nacional. 

Em médio prazo, pretende-se ampliar o atendimento à demanda de pesquisas, aulas práticas e cursos 

de extensão, além da utilização de métodos substitutivos em aulas práticas com animais de laboratório. Além 

disso, pretende-se aprofundar e ampliar parcerias de troca e apoio técnico-científico com outras instituições do 

Paraná e a qualidade das instalações apropriadas, condução administrativa e técnicas corretas, que vão de 

encontro ao anseio da comunidade científica e da política de respeito ao Bem-Estar Animal. 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS - CEUA  

 A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da PUCPR aprecia projetos de pesquisa e planos de 

aula que envolvem a criação e/ou utilização de animais para atividades de ensino e pesquisa. A CEUA da PUCPR 

tem o papel consultivo, educativo e deliberativo sobre as atividades que abrangem animais dentro da instituição. 

 POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO INTELECTUAL  

A política de publicação acadêmica da PUCPR procura atender às demandas oriundas da Instituição, de 

seu corpo docente, discente e técnico-administrativo, respeitando as linhas editoriais da PUCPRESS, Editora 

Universitária da PUCPR desde 1983, e anteriormente conhecida como Editora Universitária Champagnat.  

A publicação privilegia obras cuja temática atenda às áreas estratégicas dispostas pela PUCPR: 

Biotecnologia, Cidades, Direitos Humanos, Tecnologia da Informação e Comunicação, Energia e Saúde. O 

conteúdo acadêmico e profissional é disponibilizado nos formatos de livros digitais e impressos, revistas 

científicas com parcerias estratégicas e eventos de divulgação, de acordo com a especificidade de cada 

publicação.  

A Instituição estimulará as diversas modalidades de produção acadêmica: a bibliográfica (monografias, 

dissertações, teses, trabalhos em eventos, publicação de artigos e livros), a técnica (softwares, produtos, 

processos, trabalhos técnicos, propriedade intelectual) e a cultural (produções artísticas e afins).  

Porém, a avaliação fica a critério do Conselho Editorial da PUCPRESS, formado por professores doutores 

representantes de todas as Escolas da PUCPR, indicados pelos decanos dessas Escolas, que, apoiados por 

pareceristas ad hoc nacionais e internacionais, analisam apropriadamente os originais recebidos de diferentes 

áreas de conhecimento. 

As normas de publicação de todas as modalidades de produção acadêmica devem atender aos critérios 

indicados pelas instituições de normatização e formatação reconhecidas internacionalmente, conforme o 

suporte do texto (papel, internet, CD, etc.). 
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 POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA 

E PATRIMÔNIO CULTURAL E DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

O Brasil é um país que encontra na diversidade uma característica forte de sua identidade, com um 

ativo educador dos princípios éticos, cristãos e maristas promotores convívio favorável à inclusão, comunhão e 

alteridade entre pessoas e grupos. No mesmo sentido da relação digna e de cuidado com a família humana, é 

necessário o apreço pelo meio ambiente, pela casa comum, na busca de um desenvolvimento sustentável 

associado ao conceito de ecologia integral por meio de boas práticas ambientais para a qualidade de vida e bem-

estar compartilhado entre todas as formas de vida e seu suporte natural.   

Fundamentado nas relações socioambientais positivas, no universo da PUCPR o termo Cultura é 

utilizado e compreendido em seu conceito mais amplo, um convite para o aceite às ambiguidades, às dualidades, 

às interpretações pessoais e coletivas, às criações e construções, tão próprias e caras ao ambiente acadêmico.  

A presente política institucional determina o atendimento às políticas e orientações institucionais 

globais, nacionais e locais. Em nível global, a PUCPR, como signatária do Pacto Global da Organização das Nações 

Unidas, deve atuar orientada pelas prerrogativas da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura – no sentido da salvaguarda e da promoção cultural. Na esfera nacional, a PUCPR apoiará 

suas iniciativas nas políticas públicas ofertadas pelo arcabouço jurídico-legal brasileiro, especialmente nos 

instrumentos de fomento e promoção da cultura. A PUCPR, como IES de alta relevância para o desenvolvimento 

do Estado do Paraná e de Curitiba coloca sua missão de “desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura para 

a formação integral” a serviço da sociedade local. 

Reforça-se pela presente política uma orientação para além do desenvolvimento dos aspectos 

acadêmicos e cognitivos, objetos fundamentais da aquisição e produção do conhecimento, gênese da 

Universidade, também a Cultura se apresenta como elemento fundamental da formação integral do indivíduo. 

A partir dos princípios expostos, determina-se que a missão da Cultura na PUCPR é contribuir para o 

desenvolvimento e o fortalecimento da SENSIBILIDADE, do SENSO CRÍTICO, do DIÁLOGO, do RESPEITO e da 

CRIATIVIDADE para que o indivíduo possa exercer plenamente sua cidadania, fazendo escolhas conscientes e 

transformando a sociedade em um lugar mais justo e fraterno. 

A partir da Missão, e levando-se em consideração as diretrizes institucionais, estabelece-se como Visão 

da Cultura da PUCPR: tornar a Cultura parte integrante e indissociável da comunidade acadêmica e da sociedade, 

fazendo com que cada indivíduo com ela se relacione de maneira orgânica, cotidiana e permanente, seja como 

protagonista, participante ou apreciador. Para que a Missão da Cultura da PUCPR possa ser concretizada e sua 

visão implementada, foram definidas as seguintes Diretrizes Estratégicas:  

Visão implementada, foram definidas as seguintes Diretrizes Estratégicas: 

• Valorizar a Cultura na PUCPR como parte integrante do ensino, pesquisa e extensão; 

• Intensificar a atuação da PUCPR como produtora, promotora e divulgadora da Cultura; 

• Servir à salvaguarda da memória e do patrimônio cultural, material e imaterial, especialmente no 

âmbito do Estado do Paraná e dos elementos alinhados à Missão e Identidade institucionais; 

• Promover a interdisciplinaridade na Cultura por meio de produções culturais conjuntas em sinergia 

entre as Escolas, Cursos e demais unidades administrativas; 

• Incentivar a produção cultural interna nas mais variadas artes; 

• Oferecer um portfólio de atividades culturais atraentes ao público interno e externo promotores de 

participação e engajamento alinhados à Identidade e à Missão; 

• Implantar o Centro Cultural da PUCPR, consolidando o Caminho das Artes da PUCPR; 

• Potencializar a captação de recursos externos de modo a viabilizar a expansão das atividades de 

Cultura na Universidade; 

• Promover produções culturais que integrem o cenário da cultura local, regional e nacional. 
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Esta Política Institucional de Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente, da Memória e Patrimônio 

Cultural, e da Produção Artística fundamentará Programas, Projetos e Operações Culturais que integrarão o 

Portfólio da Cultura. Este Portfólio deverá estar constantemente alinhado à Missão da Cultura da PUCPR, onde 

a Cultura e a Arte podem ser vistas sob seis perspectivas: Cultura e Arte como Profissão; Cultura e Arte como 

Expressão; Cultura e Arte como Percurso; Cultura e Arte como Apreciação; Cultura e Arte como Inclusão; e 

Cultura e Arte como Transformação. 

A seguir se apresentam metas orientadoras da dedicação institucional para os próximos quatro anos: 

2019: 
a) Planejamento das atividades Culturais em sinergia com as Escolas, Cursos e demais Unidades 

Administrativas; 
b) Elaboração de um Portfólio de Atividades de Extensão para formação integral de cidadania; 
c) Estruturação das Trilhas Culturais do Projeto Vida Universitária; 
d) Planejamento Inclusão da PUCPR na agenda cultural e roteiro turístico de Curitiba e do Paraná; 
e) Estruturação da Coordenação de Cultura para a captação de recursos por meio de editais globais, 

nacionais e locais. 
2020: 

a) Efetivação das atividades Culturais em sinergia com as Escolas, Cursos e demais Unidades 
Administrativas; 

b) Exercício das Atividades de Extensão para formação integral de cidadania; 
c) Efetivação das Trilhas Culturais do Projeto Vida Universitária; 
d) Projeto de estruturação do Caminho das Artes e dos espaços culturais da PUCPR; 
e) Submissão de projetos para a captação de recursos por meio de editais globais, nacionais e locais. 

2021: 
a) Efetivação das atividades Culturais em sinergia com as Escolas, Cursos e demais Unidades 

Administrativas; 
b) Exercício das Atividades de Extensão para formação integral de cidadania; 
c) Implantação dos Clubes Culturais do Projeto Vida Universitária; 
d) Implantação do Caminho das Artes e dos espaços culturais da PUCPR; 
e) Aplicação dos projetos para a captação de recursos por meio de editais globais, nacionais e locais. 

2021: 
a) Efetivação das atividades Culturais em sinergia com as Escolas, Cursos e demais Unidades 

Administrativas; 
b) Exercício das Atividades de Extensão para formação integral de cidadania; 
c) Implantação dos Clubes Culturais do Projeto Vida Universitária; 
d) Implantação do Caminho das Artes e dos espaços culturais da PUCPR; 
e) Aplicação dos projetos para a captação de recursos por meio de editais globais, nacionais e locais. 

 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

A extensão universitária na PUCPR constitui função inerente à sua vocação comunitária, marcada pelo 

sentido de servir à comunidade e contribuir para o seu desenvolvimento, no sentido de construir uma sociedade 

mais humana, mais saudável e mais promissora quanto à justiça social. Essa atividade faculta que cidadania e 

solidariedade sejam aprendizagens especiais, relacionadas ao desenvolvimento de atitudes e comportamentos 

Trata-se de um trabalho interdisciplinar pelo qual se estabelece permanente interação e sintonia entre a 

sociedade e a Universidade.  

Concebida como ação acadêmica que articula ensino e pesquisa de forma indissociável em um processo 

orgânico e contínuo produzido coletivamente, a extensão, na PUCPR, se efetiva em quatro dimensões básicas:  

a. educação continuada; 
b. atuação comunitária propriamente dita;  
c. prestação de serviços;  
d. pastoral da universidade.  

Conforme o Plano Nacional de Extensão, apoiado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), “a 

extensão é uma atividade que interliga a universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as 

demandas da maioria da população [...] para a superação das desigualdades sociais existentes” (BRASIL, 2006). 
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De acordo com a Lei Nº. 9.394/96, a extensão tem o intuito de democratizar “as conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica, gerada na universidade” (BRASIL, 1996). 

Suas atividades originam a troca de saberes sistematizados entre universidade – sociedade – 

universidade, gerando tanto a produção de conhecimentos, resultante do confronto entre as realidades 

acadêmica e social, como mudanças ou adequações em termos de ensino e pesquisa. A extensão constitui-se, 

além disso, como elemento instrumentalizador de um trabalho interdisciplinar, pois favorece a visão integrada 

do social para a formação emancipadora.  

Para que seja garantida a indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão, faz-se necessária 

a implementação de políticas integradoras. Nesse sentido, há que se considerarem os seguintes aspectos: 

a. a extensão se distingue do ensino e da pesquisa por sua natureza de aplicação e transferência e, 
também, por sua destinação predominante à comunidade externa; 

b. a extensão supera a concepção de serviço à sociedade por não se caracterizar como prática de 
ações dispersas ou isoladas nos diferentes campos de conhecimento; 

c. a vinculação da extensão com as diferentes unidades acadêmicas e com órgãos suplementares 
visando ao ensino e à pesquisa precisa ser prevista tanto nos PPC dos cursos de graduação como 
nos de pós-graduação. 

A extensão é uma via para a IES transferir à sociedade o que ela tem de mais sólido em termos da 

construção do conhecimento, prática que se efetiva por meio de convênios com instituições externas. Longe de 

ser uma atividade rotineira ou meramente prestadora de serviços, trata-se de um indispensável canal de 

integração entre a instituição e a sociedade. 

A missão da PUCPR deve se refletir em todos os eixos que perpassam o trabalho da Universidade, 

devendo, portanto, estar evidenciada também nas atividades de extensão. E para que a extensão cumpra seu 

papel, necessita desenvolver ações com o objetivo de atender a sociedade nos aspectos culturais, científicos, 

tecnológicos e na prestação de serviços, como resultado da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Concebida como instrumento articulador do ensino e da pesquisa entre si, e da Universidade com a 

comunidade em que atua, a extensão cumpre papel relevante como instrumento de emancipação.  

 ATUAÇÃO COMUNITÁRIA  

A Universidade atribui à extensão um escopo amplo e diversificado, que se desdobra em ações voltadas 

às comunidades interna e externa da Instituição e à comunidade relacionada a outros câmpus da Universidade. 

Dentre as ações voltadas à comunidade interna, a PUCPR desenvolve vários programas, projetos e 

ações alinhadas ao foco da Rede Marista Solidária. 

A realização de atividades em comunidades próximas aos câmpus fora de sede vincula-se à 

regionalização e interiorização da PUCPR. Consiste na organização de experiências e vivências com o objetivo de 

contribuir para a promoção do desenvolvimento das comunidades, sua defesa e educação.  

Nesse sentido, há quinze anos, instituiu a disciplina Projeto Comunitário, obrigatória a todos os cursos 

de graduação, a qual se constitui em uma rede ações solidárias nas quais os acadêmicos atuam com diversos 

públicos,  As mais de 3.500 ações sociais ofertadas anualmente nos Campus Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo 

foram agrupadas em 38 programas concentrados nas seguintes áreas: Cidadania e Valores Humanos, Cultura, 

Educação, Inclusão Digital, Entretenimento, Geração de Renda, Meio Ambiente e Saúde. Os projetos sociais 

integrados aos conhecimentos acadêmicos, além de contribuírem com a formação dos estudantes, podem 

transformar vidas. 

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOCIAL - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

Consciente de sua responsabilidade social, a PUCPR tem procurado exercer um papel preponderante 

quanto à sua contribuição à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social da região, uma vez que 
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sua missão, visão e valores estão baseados numa visão solidária da educação e, para tanto, vem adotando a 

prática de políticas afirmativas com benefício para um significativo número de estudantes, que participam dos 

programas extensionistas voltados à comunidade, visando atender às expectativas de inclusão, sustentabilidade 

e desenvolvimento da sociedade, por meio de ações que garantam a formação de profissionais qualificados 

tecnicamente e eticamente comprometidos com resultados sociais e m observância aos 17(dezessete) Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Diversos são os meios institucionalizados de prestação de serviço, que podem acontecer em empresas, 

na comunidade, em escolas e instituições parceiras e nas diversas dependências da instituição, entre elas: 

clínicas da área de saúde (ambulatório escola, hospital escola, clínica odontológica, clínica de fisioterapia, centro 

de psicologia, farmácia escola); incubadoras de empresas e startups; parque tecnológico; e escritórios modelo 

(de engenharia civil, de arquitetura, de publicidade e propaganda, de finanças, de gestão, entre outras). A 

prestação de serviços pode ocorrer diretamente ao beneficiado, como no caso de paciente da clínica 

odontológica que recebe, por exemplo, um tratamento dentário e a prestação também pode ocorrer em uma 

instituição, como uma escola, onde são desenvolvidos projetos de revitalização ou modernização de espaços 

que irão atender, por exemplo, crianças carentes do entorno, entre muitos outros meios. 

A prestação de serviço pode ser um programa específico da escola, como na Escola Politécnica em que 

estudantes de engenharia civil auxiliam pessoas de baixa renda com a regularização de propriedades através de 

medições topográficas de terreno e orientação sobre documentação junto a órgãos governamentais, assim 

como pode ser uma ação institucional, como no caso do “projeto comunitário” que é uma disciplina presente 

em todos os cursos, foi implantado em 2002 e  aprovado pelo Conselho Universitário (CONSUN), por meio da 

Resolução 107/2001. A intenção da PUCPR com esta iniciativa é levar os estudantes ao encontro de novos 

horizontes e novos desafios, incluindo a qualificação para a cidadania, a formação voltada à responsabilidade 

social, oferecendo-lhes além de conhecimento, lições de vida. O Núcleo de Projetos Comunitários é a instância 

administrativa responsável pela gestão desta disciplina, que é executada, normalmente, em instituições sociais 

que mantêm termo formal de cooperação técnica com a Universidade, onde os estudantes são acompanhados 

por profissionais vinculados às instituições. Nessa iniciativa as mais de 3.500 ações sociais ofertadas anualmente 

nos Câmpus de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo foram agrupadas em 38 programas concentrados nas áreas: 

Cidadania e Valores Humanos, Cultura, Educação, Inclusão Digital, Entretenimento, Geração de Renda, Meio 

Ambiente e Saúde.  A estrutura do Núcleo de Projetos Comunitários está vinculada à Pró-Reitoria Comunitária 

e integra a Rede Marista de Solidariedade, que é o conjunto de iniciativas de promoção e defesa dos direitos das 

infâncias e juventudes desenvolvidas em todas as frentes de atuação do Grupo Marista e o atendimento direto 

a criança e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Os serviços ofertados pela PUCPR têm como objetivo servir à comunidade. São clínicas (de odontologia, 

fisioterapia, nutrição, veterinária, entre outras), farmácia, estrutura para prática esportiva, atendimento jurídico 

e outros que estreitam os laços da população interna da universidade e externa a ela, e propiciam uma formação 

não só técnica, mas também embasada em valores humanos. São os seguintes serviços: 

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ):  visa proporcionar ao estudante/estagiário uma formação que lhe 

permita enfrentar com facilidade os desafios nas várias áreas do Direito, formada por um corpo de advogados 

especializados, que acompanham o andamento dos processos e a realização de audiências. Também prepara o 

estudante para agir eticamente no exercício profissional e integrar o estudante à comunidade, por meio de 

atendimento gratuito à população. 

Núcleo de Prática em Psicologia: visa ao atendimento psicológico de um número cada vez maior de 

atendimentos à comunidade, por meio de estudantes do curso de Psicologia, com supervisão sistemática e 

direta dos professores. A seriedade e competência dos trabalhos realizados tem gerado propostas inovadoras 

de intervenção e pesquisa no campo da psicologia. A clientela é encaminhada por escolas, outros serviços de 

saúde ou por demanda espontânea.  

Clínica de Odontologia: visa ao atendimento gratuito à comunidade pelos estudantes de graduação e 

pós-graduação.  Realiza 350 atendimentos diários em média, nas áreas de Dentística, Endodontia, Periodontia, 
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Estomatologia, Saúde Coletiva, Odontopediatria (de 4 a 9 anos), Ortodontia (pacientes de 6 a 16 anos), além de 

receber pacientes com Necessidades Especiais. Há também, a Clínica Odontológica Materno-Infantil (CAMI), que 

atua, inicialmente, como um acompanhamento pré-natal, em que as gestantes recebem informações com 

relação aos cuidados de sua própria saúde bucal.  

Clínica de Nutrição: visa à promoção da saúde e ao tratamento de doenças, prestando atendimento a 

todas as faixas etárias da população nas seguintes áreas: Reeducação alimentar, Dietoterapia, esportiva e 

bariátrica. Num primeiro momento, o aconselhamento coletivo é voltado para crianças e adolescentes, os quais 

aprendem sobre alimentação saudável, e depois são encaminhados para o atendimento individualizado para 

orientações alimentares conforme a necessidade. Vinculada ao curso de Nutrição, a clínica oferece orientações 

baseadas em recomendações atuais da área. Além disso, as orientações alimentares são realizadas com foco na 

realidade do paciente e elaboradas com opções fáceis de serem incorporadas à rotina. O atendimento é 

realizado por estudantes do último ano do curso do curso, sempre sob a supervisão de um professor de Nutrição.   

Clínica de Fisioterapia: visa ao treinamento e aprendizado dos estudantes de Fisioterapia da PUCPR, na 

graduação e pós-graduação, permitindo atendimentos à população, de maneira personalizada e com a 

intervenção direta de um professor, em uma das mais modernas e bem equipadas clínicas do país. A clínica 

atende serviços de fisioterapia do trabalho, com ambulatórios de acupuntura, de hidroterapia, de doenças do 

aparelho locomotor, de fisioterapia desportiva, de dermatofuncional e neurofuncional adulto.   

Núcleo de Educação Física (NEF): presta atendimento para comunidade externa e interna da 

Instituição, avaliando, orientando e prescrevendo atividades físicas aos interessados. Os atendimentos ocorrem 

sob supervisão de um professor de Educação Física da Universidade e mais 08 alunos do curso. No local, quando 

necessárias são realizadas atividades intermitentes de campo, sendo estas supervisionadas pelo professor 

responsável da clínica. Os alunos ainda realizam pesquisas sobre conteúdos relacionados às cardiopatias, 

diabetes, obesidade, idoso e atividade física. As análises são realizadas com o objetivo de manter os parâmetros 

de prescrição atualizados de acordo com as diretrizes específicas para atividade física. A parceria com o 

ambulatório de endocrinologia e cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, localizado no Campus 

Saúde da PUCPR – antigo Hospital Nossa Senhora da Luz, por meio da residência Multidisciplinar na saúde do 

idoso, representa uma rede de apoio à qualidade de vida dessa fase da vida. Além disso, a unidade tem como 

parceiros as clínicas de Nutrição e Psicologia da Universidade, que atendem no mesmo local. 

Clínica Veterinária Escola (CVE): visa promover a saúde e o bem-estar dos pacientes, incluindo ações 

preventivas curativas e paliativas para um indivíduo ou para uma população. Com capacidade de atendimento 

diário de cerca de 40 animais, basicamente de companhia, cães e gatos, a Unidade realiza atendimento das 

especialidades de Ortopedia, Neurologia, Dermatologia, Oncologia, Odontologia, Cardiologia e Nefrologia, além 

de Cirurgia Ortopédica e Oncológica.  

Farmácia: visa cuidar de pessoas em vez de apenas vender remédios. Aberta a toda a comunidade, 

conta com farmacêuticos experientes e extremamente qualificados, todos pertencentes ao Corpo Docente da 

Universidade. São serviços farmacêuticos prestados: verificação da pressão arterial, inalação, aplicação de 

injetáveis, orientações sobre o uso correto de medicamentos e acompanhamento de pacientes. 

 PASTORAL DA UNIVERSIDADE 

A Pastoral da Universidade faz parte da Diretoria de Identidade Institucional, que está vinculada à Pró-

Reitoria de Missão, Identidade e Extensão. Contribui com a realização da Missão da Universidade, articulando e 

dinamizando o processo evangelizador a partir de metodologias diversificadas e adaptadas aos diferentes 

públicos, com foco prioritário nas juventudes. Empenha-se no diálogo entre os princípios do evangelho e o 

universo acadêmico, considerando a busca da verdade e da justiça, a vivência da solidariedade, o 

desenvolvimento dos jovens, a comunhão eclesial e os valores maristas, tendo em vista a integração entre fé, 

cultura e vida. 



 

 54 

Os programas de pastoral Espiritualidade, Identidade & Liderança e Voluntariado constituem uma 

opção metodológica integrada, na qual são contemplados aspectos centrais no processo de evangelização do 

estudante na universidade, como: espiritualidade, projeto de vida, solidariedade e identidade institucional e 

pessoal. 

Os pressupostos evangélicos têm como finalidade contribuir no processo de planejamento pastoral, 

sendo importante recurso de sistematização e organização da ação evangelizadora em âmbito universitário. São 

eles: o Evangelho e os valores institucionais como vitais; a dinamização entre fé e vida: solidariedade dignidade 

da pessoa humana; o jovem universitário como lugar teológico, uma Pastoral Evangelizadora; a Espiritualidade 

Cristã e a Mística Marista. Assim, é possível desenvolver de forma mais eficaz as ações ao focar o seguinte núcleo 

valorativo: simplicidade, interculturalidade, espírito de família, espiritualidade, presença, solidariedade e amor 

ao trabalho. 

 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

De acordo com sua missão, visão e valores, a PUCPR possui uma relevante atuação em ações afirmativas 

dentro e fora dos muros da instituição, em busca do desenvolvimento de uma sociedade pacífica e instruída. 

Para apoiar e garantir a perenidade das ações afirmativas desenvolvidas, forma criados departamentos e 

projetos onde são investidos esforços e recursos para alcançar o público alvo das ações. A seguir são descritas 

as iniciativas institucionais nesse sentido. 

DIREITOS HUMANOS E PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 

Garantir a dignidade, igualdade e os direitos da pessoa humana é um desafio a ser vencido 

cotidianamente pela comunidade global. Consciente sobre sua corresponsabilidade neste processo, a PUCPR 

elencou os Direitos Humanos como uma de suas áreas estratégicas, com foco na promoção da pesquisa 

interdisciplinar em políticas públicas e na resolução de conflitos. O intuito é incentivar a produção de 

conhecimento sobre políticas públicas, promover a composição de redes e sistemas de proteção, articular 

iniciativas de defesa de direitos, formar polos de capacitação continuada, desenvolver tecnologias sociais e 

fortalecer a participação de estudantes e docentes em ações 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. 

O NDH tem como missão: combater toda forma de desigualdade, discriminação e violência contra 

pessoas e grupos vulneráveis, por meio da pesquisa, do ensino e da extensão, na perspectiva do fortalecimento 

da cultura dos direitos humanos, da qualificação das políticas públicas e dos mecanismos de participação social. 

Para tanto, coordena e desenvolve projetos e programas em direitos humanos com atuação interna, no âmbito 

da Universidade, e externa, nas relações e parcerias comunitárias, nacionais e internacionais. 

Os valores do NDH são:  

Pluralismo: valorizar a produção de novos conhecimentos e práticas, orientadas pelo respeito à 

diversidade em suas múltiplas manifestações; 

Cooperação: agregar as iniciativas com espírito de colaboração e coletivização das produções, 

atividades e produtos em direitos humanos. 

Fortaleza/Coragem: manter-se firme e constante na procura do bem, resistindo à cultura da indiferença 

para com os que sofrem, de modo a suportar com paciência e retidão os contratempos e perseguições por causa 

da justiça. 

Para atender a toda a gama de temas relacionados, o NDH trabalha com 3 vertentes: educação em 

direitos humanos, grupos de estudo e observatório de direitos humanos. 
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Na primeira vertente, o NDH presta serviços de assessoria e consultoria a órgãos públicos, entidades e 

movimentos sociais, visando à qualificação de competências em gestão social, trabalho social e mecanismos de 

controle democrático e participação social. Também desenvolve projetos como “Matemática de Direitos 

Humanos”, “Curso de Atualização: Formação em Gênero e Diversidade”, “Capacitação em Justiça restaurativa”, 

entre outros. 

Na segunda vertente, os grupos de estudos e pesquisas ligados ao Núcleo de Direitos Humanos e ao 

Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e políticas públicas se constituem como um espaço 

permanente de encontro entre pesquisadores, professores, estudantes e demais pessoas da sociedade civil 

interessadas em aprofundar o conhecimento sobre a temática. Estão atualmente ativos os grupos de estudos 

em “Direitos Humanos e Gênero”, “Direitos Humanos, Alteridade e Constituição: conflitos e tensões 

contemporâneas”, “Educação em Direitos Humanos”, “Direitos Humanos, movimentos sociais e políticas 

públicas” e “Relações étnico-raciais e indígenas: identidade e descolonialidade”. 

Na terceira e última vertente, o NDH 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. O observatório tem por objetivo, ainda, 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. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

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 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, projetuais, 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 

proativamente aos princípios considerados social e ambientalmente adequados na atualidade.  

DISCIPLINA DE LIBRAS 

Na PUCPR, a disciplina de Libras está inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

licenciatura, conforme estabelecido nos respectivos PPCs e de acordo com as DCNs desses cursos. Para os 

demais cursos, conforme homologado na Resolução 038-2010 do CONSUN, há adoção da disciplina de Libras 

como optativa nos termos do decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

NOME SOCIAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Os estudantes que desejam exercer o direito do uso do nome social, em geral procuram o SIGA (Serviço 

Integrado de Gestão Acadêmica) para manifestar seu desejo. Em seguida, é feito o encaminhamento do 

requerente ao SEAP, que orienta sobre aspectos legais e media o processo com coordenadores e professores. 

 POLÍTICAS PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL 

Amparada nas legislações e políticas educativas nacionais, a Política Institucional de Educação Inclusiva 

da PUCPR busca garantir o acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes da educação inclusiva. Através 

de sua política, a PUCPR reconhece a educação inclusiva como um processo de responsabilidade institucional e 
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social e assume o compromisso de promover a acessibilidade arquitetônica, atitudinal, comunicacional, digital, 

instrumental e metodológica aos estudantes que necessitem de adaptações relativas ao ambiente acadêmico. 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUCPR é o setor responsável pelas ações de educação inclusiva na 

instituição em parceria com a comunidade acadêmica. 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

É objetivo da PUCPR proporcionar às pessoas com deficiência e transtorno do neurodesenvolvimento, 

um ambiente propício à aquisição de igualdade de oportunidade e de acesso, permanência e aprendizagem. As 

políticas adotadas pela instituição, orientam a comunidade acadêmica para o reconhecimento das necessidades 

diversas dos estudantes, ao respeitar estilos e ritmos de aprendizagem, com vistas a assegurar uma educação 

de qualidade a todos. 

Deste modo, a PUCPR adota as seguintes políticas para os atendimentos às pessoas com deficiência ou 

transtorno do neurodesenvolvimento: 

Para pessoas com deficiência física - proporcionar livre circulação dos estudantes nos espaços de uso 

coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para 

permitir o acesso e circulação de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; mobiliários 

acessíveis para salas de aula, banheiros, auditórios e demais espaços coletivos; elevadores alternativos para 

locais com escadas; entre outras ações de acessibilidade arquitetônica. 

Para pessoas com deficiência visual - na Biblioteca Central da PUCPR encontra-se o Laboratório de 

Acessibilidade, que atua com conteúdos acadêmicos a serem trabalhados/adaptados, via utilização de 

Tecnologia Assistiva e de modalidades de assistência a pessoas com deficiência visual, levando-as a se apropriar 

de ferramentas facilitadoras para a aprendizagem. Além disso, há implantação de pista tátil, elevadores com 

orientação de voz e inscrições em Braille nas placas da universidade. O portal da PUCPR também é equipado 

com o recurso de Consulta para Deficientes Visuais, cujo acervo disponibiliza materiais acessíveis. 

Para pessoas com deficiência auditiva - Desde o acesso até a conclusão do curso, intérpretes de Língua 

Brasileira de Sinais fazem a mediação, diariamente e, especialmente por ocasião da realização de provas ou sua 

revisão. Admite-se flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; apreendido 

da Língua Portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente ao 

conteúdo do curso em que o estudante estiver matriculado). Informações aos professores são veiculadas por 

meio do SEAP para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

Para pessoas com Transtornos do Neurodesenvolvimento, que engloba as Deficiências Intelectuais, 

Transtornos da Comunicação, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, Transtorno Específico da Aprendizagem e Transtornos Motores, a PUCPR realiza atendimentos, 

triagens, encaminhamentos, ações acadêmicas com as coordenações, os docentes e demais setores da 

universidade visando promover ajustes às demandas de cada indivíduo no que se refere ao aprendizado 

acadêmico, através de adaptações, oficinas e programas de monitoramento do desempenho pedagógico. 

CONDIÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

A PUCPR possui um plano de obras para concluir as adequações de acessibilidade arquitetônica em seus 

prédios e campus. Esse plano se faz necessário em função da idade das construções, algumas com mais de 70 

anos, e da extensão dos seus câmpus, principalmente a sede, que tem mais de 10 prédios em utilização além de 

amplo espaço de terreno que é, inclusive, cortado pelo Rio Belém. A grande maioria das necessidades de 

acessibilidades já estão garantidas, tanto na sede como nos demais campus e unidades de ensino, como a 

demarcação de vagas preferenciais, dos diversos tipos (gestante, idosos, deficientes), rampas de acesso para 

cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, banheiros adaptados, entre outros. Estão no plano de 

ação o complemento das diversas rotas entre os blocos da universidade com piso tátil de alerta e/ou guia de 
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balizamento, demarcação de espaços reservados para cadeirantes (PCR) nos auditórios mais antigos, instalação 

de alarme de emergência nos sanitários, entre outras adaptações advindas, principalmente, de atualização de 

normas como ABNT e NBR/9050. Todas essas adaptações têm seu prazo de execução determinado e a maioria 

estará concluída entre dez de 2018 e dez de 2019. 

No que tange a acessibilidade atitudinal, metodológica, instrumental e comunicacional, que são 

aspectos que dependem diretamente das pessoas que o executam, a PUCPR mantém programas de capacitação 

de docente e de funcionários, para o pleno atendimento das demandas existentes e vindouras, além de 

disponibilizar os serviços do SEAP para atendimento à adaptações metodológicas e instrumentais que se fizerem 

necessárias em virtude do atendimento à estudantes, funcionários ou docentes que apresentem algum tipo de 

deficiência. 

 POLÍTICAS DE GESTÃO 

Por sua natureza, o PPI se destina à orientação da atividade essencial da Instituição. Porém, a gestão 

do processo acadêmico supõe uma administração geral que garanta as condições operacionais, bem como os 

recursos e meios adequados para tanto. As diretrizes políticas e estratégias de operação são objetos de 

planejamento e execução por meio do PDI, do planejamento estratégico e do plano de metas, organizados em 

torno de programas e projetos estratégicos específicos.  Por essa razão, expõem-se, a seguir, a política geral de 

gestão, a qual atende as políticas e diretrizes do Grupo Marista. 

POLÍTICA DE ARTICULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

Os documentos institucionais são construídos de forma articulada, respeitando-se a natureza própria 

de cada um. Dessa forma, as respectivas atualizações do PDI, do PPI e dos PPC não podem deixar de considerar 

os aspectos legais e a legislação vigente do ensino superior, atendendo-os em sua plenitude. 

Os estatutos, regimentos e resultados das avaliações internas e externas constituem os parâmetros 

institucionais para atualização desses documentos. Os PPC, além dos documentos mencionados, levarão em 

consideração o PDI e o PPI. 

As alterações do PDI, PPI e PPC obedecerão às exigências legais e necessidades institucionais. 

  POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA 

No que se refere à política de Educação Nacional, a PUCPR, como instituição voltada a atender a 

demanda social, preocupa-se com a inclusão educacional da parcela da população que apresenta necessidades 

especiais. Essa inclusão precisa ser contemplada de modo a se superar a visão de política compensatória, 

considerada estigmatizadora.  

A Instituição propõe-se a desenvolver ações que incluam no processo acadêmico todos os seus 

estudantes, sejam aqueles com necessidades especiais (PCD – Pessoas com Deficiência) ou os que apresentam 

lacunas ou dificuldades advindas da educação prévia ao seu ingresso.  

O posicionamento da PUCPR pela qualidade e excelência inclui o desenvolvimento da totalidade dos 

alunos, por isso aqueles que necessitam, recebem o suporte, por meio de diversos projetos de apoio, para que 

possam desenvolver a aprendizagem compatível com o nível de qualidade e de excelência que se deseja 

alcançar. Para tanto, a Instituição disponibiliza serviços cuja finalidade é contribuir para a concretização desse 

pressuposto fundamental. 

 Quanto aos docentes, se, por um lado, um plano de carreira consistente e atrativo pode ser fator 

relevante para constituição de um quadro de educadores de excelência, de outro, algumas medidas precisam 

ser implementadas para atrair, manter e reter docentes talentosos, o que significa investir em diferentes 

âmbitos de interesse desses profissionais. 
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Embora essas medidas aparentem difícil concretização, algumas ações podem ser iniciadas no que diz 

respeito à rotatividade de educadores, à valorização da prática desenvolvida no ensino, na pesquisa e na 

extensão, e, especialmente, aos incentivos a educandos e educadores que se destacam. 

Para que a PUCPR se torne reconhecida como Universidade de Classe Mundial, a atração de talentos 

perpassa a organização pedagógica, a formação de profissionais, a valorização e o reconhecimento do trabalho 

da equipe, bem como a identificação de potencialidades dos profissionais, que representam parte fundamental 

para o êxito desse processo.  

Com o propósito de atingir as finalidades do processo de gestão acadêmica, a PUCPR envidará todos os 

esforços para compor e manter um quadro de atores do processo de ensino e aprendizagem qualificado, 

estabelecendo os seguintes incentivos específicos: 

a. a socialização da produção acadêmica docente e discente será garantida por meio de sua difusão nos 

diversos eventos acadêmicos e da provisão de meios para sua publicação em veículos de divulgação 

científica; essa produção submete-se à uma prioridade definida por critérios de qualidade 

acadêmica; 

b. a instituição promove uma política de valorização do profissional docente não só baseada na 

titulação acadêmica, mas também em relação aos valores maristas e na experiência profissional; 

c. a seleção de pessoal técnico-administrativo se pauta por critérios definidos pela APC, como a 

qualificação profissional, levando-se em conta a análise do currículo e a avaliação da experiência 

profissional; o objetivo maior será ditado pelas finalidades da Instituição; 

d. a instituição se compromete a aprimorar sua política de bolsas de estudo, com critérios bem 

definidos e divulgados, observando-se a legislação específica; 

e. além das gratuidades e reduções concedidas por critério social, serão concedidas bolsas de estágio 

de monitoria e de iniciação científica. Em todas as categorias de auxílios e incentivos haverá uma 

articulação com o processo acadêmico, avaliando-se a concessão dos benefícios também por 

critérios de qualidade e produtividade acadêmica; 

f. as relações do corpo discente com a instituição serão conduzidas educacional e pedagogicamente 

pelas coordenações dos cursos, em suas funções de gestão acadêmica, sob a supervisão do Decanato 

das Escolas e da Pró-Reitoria de Graduação; 

g. todos os setores acadêmico-administrativos têm a obrigação de receber e orientar os estudantes nas 

suas demandas, encaminhando aos órgãos competentes as solicitações, críticas e sugestões 

apresentadas, e promovendo o efetivo retorno das questões; 

h. as instâncias acadêmicas e administrativas, de acordo com este PPI e com os PPC, reconhecem e 

promovem o caráter educativo das atividades de representação estudantil, imprescindíveis ao 

exercício da cidadania; 

i. a instituição estimulará e garantirá as relações de cooperação entre os diversos órgãos de 

representação estudantil; 

j. a elegibilidade dos representantes estudantis deve ser garantida, resguardando-os de qualquer tipo 

de constrangimento; 

k. a instituição promoverá melhoria contínua dos seus processos administrativos, de modo a garantir 

agilidade e resolutividade no atendimento aos corpos docente e discente; 

l. as práticas esportivas, artísticas e culturais serão estimuladas, bem como garantidos os espaços de 

convivência e lazer; 

m. os gestores acadêmicos incentivarão a participação discente nas atividades de extensão e pesquisa; 
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n. promover-se-ão a atuação e a divulgação dos serviços oferecidos pelos setores acadêmico-

administrativos que atendem ao corpo discente; 

o. a instituição estimulará e garantirá as relações de integração entre os cursos, com a participação do 

corpo discente nas dimensões de ensino-pesquisa-extensão. 

 POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

Para a integração interna da comunidade universitária e acadêmica, a PUCPR dispõe de uma política de 

comunicação voltada à divulgação das ações que acontecem na universidade, bem como ações e comunicados 

da administração geral. Além da comunicação interna e externa, apresenta-se com a proposta de atender aos 

princípios da responsabilidade social, efetivada nas informações divulgadas sobre ações realizadas por 

diferentes atores institucionais: discentes, docentes, gestores e colaboradores em nível regional, nacional e 

internacional. Cabe à Instituição promover a divulgação de seus serviços à população, articulando sua história, 

seus objetivos, suas atividades atuais e projeções para o futuro com a sua identidade institucional. 

Mídias impressas ou eletrônicas poderão ser utilizadas para realizar a comunicação da PUCPR tanto 

com a Comunidade Externa como com a Comunidade Interna. Todavia, a Comunicação Institucional se dá por 

meio de sítios na Internet que podem ser acessados no endereço: https://www.pucpr.br/. 

Nesta página, as informações estão organizadas, de acordo com o interesse dos diversos públicos que 

compõem a comunidade acadêmica: alunos, ex-alunos, professores e colaboradores e a comunidade externa: 

candidatos, pesquisadores, empresas e organizações. 

COMUNICAÇÃO DA PUCPR COM A COMUNIDADE EXTERNA 

Para os candidatos, estão disponíveis informações sobre todos os programas e os respectivos processos 

seletivos, requisitos, eventos e calendários. Já para os pesquisadores são apresentadas informações sobre o 

corpo docente, trabalhos em andamento e um acesso a uma plataforma específica cujo objetivo é comunicar a 

produção acadêmica da escola. Finalmente, para empresas e organizações, estão disponíveis informações sobre 

Programas Customizados (conhecidos como in company), sobre o PUC Carreiras (para oferta de vagas e acesso 

a estudantes), Agência PUC de Inovação, entre outros.  

No portal da PUCPR estão as informações oficiais sobre os cursos oferecidos, em todos os níveis e 

modalidades de ensino (graduação, pós-graduação e extensão, online e presenciais), além de notícias e 

reportagens da comunidade interna, agenda de eventos, oportunidades profissionais, bem como, uma galeria 

de vídeos e fotos para que a comunidade externa conheça a IES em todas as suas facetas. Além disso, em todos 

os portais existe um acesso específico para interação com a Ouvidoria. 

A presença nas principais redes sociais com perfis institucionais pode ser conferida nos endereços a 

seguir:  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pucpr/about/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pucproficial 

Twitter: https://twitter.com/pucpr_oficial 

YouTube: https://www.youtube.com/user/canalpucpr 

Instagram: https://www.instagram.com/pucproficial/ 

Nestes canais, utiliza-se linguagem próxima do público jovem e buscando engajamento e aumento do 

número de seguidores.  

COMUNICAÇÃO DA PUCPR COM A COMUNIDADE INTERNA  

Assim como para Comunicação Externa, na Comunicação Interna um dos instrumentos mais utilizados 

pela IES para a comunicação institucional é a página https://www.pucpr.br/. Esta página, conduz ao Portal do 

Aluno “Minha PUC”, ao Portal do ex-aluno “Alumni”, ao Portal do Professor “#integra”, à Plataforma Virtual de 

Aprendizagem (Blackboard) e à Intranet Corporativa “Marista Mais”. 
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O Portal do Aluno (http://portal.pucpr.br/intranet/pages/main.seam) consolida o acesso a todos os 

sistemas e informações necessários para gestão da vida acadêmica. De forma análoga, o Portal do Professor 

(http://integra.pucpr.br/) mantém o corpo docente atualizado sobre as diversas iniciativas de Ensino e 

Aprendizagem, bem como oferece acesso a todos os sistemas necessários para a consecução das atividades 

docentes. Já a página do ex-aluno (https://www.pucpr.br/alumni/) tem como objetivo fornecer um acesso 

exclusivo e privilegiado para todos os alunos que realizaram cursos de graduação ou especialização na 

Instituição. Por meio deste Portal, deseja-se conectar e manter o relacionamento com estes e incentivá-los a se 

manterem atualizados e serem aprendizes por toda a vida.  

A Intranet Corporativa (https://maristamais.grupomarista.org.br/) dá acesso aos colaboradores para 

estes possam acessar manuais e procedimentos, bem como sistemas e benefícios e informações atualizadas 

sobre as atividades na instituição. 

Em todos os sítios mencionados, é possível acessar a Ouvidoria diretamente. 

Além dos meios citados anteriormente, utiliza-se de forma intensa o e-mail marketing que é o principal 

canal de comunicação com a comunidade acadêmica. Dependendo do assunto a ser comunicado utilizam-se 

remetentes específicos. 

2.6 Política de Atendimento aos Discentes 

O processo de expansão do ensino superior brasileiro, nas últimas décadas, reflete-se, principalmente, 

na heterogeneidade do perfil dos estudantes ingressantes na universidade. Por essa razão, faz-se necessária a 

criação de políticas de suporte aos estudantes, para que sua permanência nos cursos de graduação tenha 

qualidade, evitando-se a evasão. Para tanto, a PUCPR oferece variadas formas de apoio e acompanhamento aos 

estudantes, desde o ingresso até o desligamento e a entrada no mercado de trabalho.  A seguir, descrevem-se 

as principais ações transdisciplinares envolvendo todas as escolas e cursos da instituição e ofertadas 

gratuitamente e de forma facultativa.  

 NIVELAMENTO 

Programa Habilidades de Núcleo Básico (HNB) – trata-se de grupos de estudo conduzidos por 

professores das áreas de língua portuguesa, matemática e química, em encontros semanais complementados 

com atividades extraclasse. Nesses grupos, os estudantes cumprem programas de estudos individualizados, 

elaborados a partir de um diagnóstico personalizado de sua situação inicial de aprendizagem. O propósito do 

programa é incentivar, desde o início do curso, a autonomia do estudante, estimulando-o a formar grupos de 

estudos e a fazer a gestão de sua vida acadêmica, estabelecendo claramente a responsabilidade pelo próprio 

aprendizado. Pretende-se que o estudante, após participar do HNB, supere dificuldades de conhecimentos 

básicos e passe a conduzir suas próprias estratégias de estudo, aprendendo a aproveitar ao máximo as disciplinas 

de seu curso. 

 MONITORIAS 

Programa de Monitorias – trata-se de estudantes monitores que apoiam os estudos dentro e fora da 

sala de aula, sob orientação de professores, sendo fundamental para a concretização de estratégias de 

aprendizagem ativa nas matrizes por competências. . Para solicitar monitoria, os professores redigem um 

projeto que apresenta as necessidades acadêmicas da disciplina, os quais são avaliados semestralmente por 

uma comissão ad hoc conforme critérios estabelecidos em rubricas. A recondução de projetos para o semestre 

seguinte é realizada mediante avaliação de relatório do semestre anterior, também por comissão ad hoc. Os 

projetos aprovados com melhor classificação são contemplados com uma bolsa de monitoria que funciona de 

março a julho no primeiro semestre e de agosto a dezembro no segundo semestre letivo, sendo permitida a 

condução de projetos com monitores voluntários. Toda a estrutura, organização e funcionamento do Programa 

de Monitorias são regulamentados pela Resolução Nº 196/2017 do CONSUN. O Programa de Monitorias propicia 
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ao monitor aprofundamento da aprendizagem e desenvolvimento de habilidades de comunicação interpessoal 

e de docência. 

 APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP) – é responsável pelo acompanhamento de estudantes de 

educação inclusiva, com dificuldades de aprendizagem e questões emocionais, oferecendo os seguintes 

programas:  

a. Educação Inclusiva - destinado a estudantes, que normalmente possuem laudos médicos ou 

psicológicos, com necessidades educacionais especiais e que demandam adaptações pedagógicas para 

a sua formação (tempo ampliado de prova; acompanhante de inclusão etc.). 

b.  Suporte à aprendizagem - destinado a estudantes com dificuldades nas atividades acadêmicas e 

buscam estratégias para potencializar sua aprendizagem. Oferecem-se estratégias de organização do 

tempo, de estudo, de preparação para provas e recursos para apresentação de trabalhos.  

c. Promoção da saúde dos estudantes - destinado a estudantes com dificuldades emocionais, oferecem-

se atividades de apoio psíquico, acolhimento, troca de experiência e suporte emocional. 

d. Prevenção ao suicídio - destinado aos estudantes que apresentam risco de suicídio, realizam-se 

orientações e acompanhamentos de prevenção ao suicídio.  

e. Orientações para a psicoterapia - indica, orienta e encaminha os estudantes para profissionais 

psicoterapeutas, pois o SEAP não realiza esse serviço, oferecendo orientações para a busca de 

profissionais externos.  

 ATENDIMENTO AOS DISCENTES EM EAD 

O atendimento do estudante matriculado nos cursos da graduação online, se dá de forma capilarizada 

na estrutura da PUCPR, criada para dar vazão a todas as demandas acadêmicas-administrativas atrelada a 

mesma. Com o objetivo de atender o estudante de maneira a contemplar a todas as interfaces (financeira, 

acadêmica e administrativa) que são inerentes ao mesmo, foram segmentadas da seguinte forma de acordo com 

o serviço que deve prestar ao estudante, dentro do contexto da graduação online.  Vide capítulo específico de 

Gestão EaD neste PDI (2.7) 

 PROGRAMA DE BOLSAS E APOIO FINANCEIRO 

Investir em sonhos que transformam: essa é uma daquelas escolhas das quais a PUCPR não abre mão. 

Temos um compromisso com aqueles que sonham e apostamos na educação porque ela produz novas histórias, 

transforma pessoas e contribui com uma sociedade cada vez mais colaborativa. É por isso que a PUCPR oferece 

bolsas de estudos e financiamentos educacionais aos estudantes, abrindo caminho para que tenham acesso e 

permanência no Ensino Superior. 

Para os cursos de graduação, seja presencial, semipresencial ou online, o estudante pode contar com 

as seguintes bolsas: 

Bolsa Familiar (dois ou mais integrantes): 10% de desconto na mensalidade concedida para cada 

membro do grupo familiar, quando comprovado que duas ou mais pessoas da mesma família estejam 

matriculadas e frequentando os cursos técnico (TECPUC), graduação e/ou especialização (lato sensu e stricto 

sensu) da PUCPR. 

Bolsa de Estudos CCT: São bolsas concedidas para os filhos de funcionários e professores da PUCPR, de 

acordo com o sindicato no qual o colaborador está lotado. Os descontos variam de 20 a 70%, conforme o vínculo 

de trabalho e o parentesco do estudante. 
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Bolsa 1° lugar geral vestibular: São duas bolsas integrais 100% (cem por cento) para os primeiros 

colocados no Vestibular da PUCPR (Processos Seletivos de Verão e de Inverno): uma para o primeiro lugar no 

curso de Medicina, outra para o primeiro lugar entre os demais cursos. 

Bolsa Missão: 50% (cinquenta por cento) de bolsa de estudo nas mensalidades de graduação a 

religiosos consagrados. 

Bolsa Alumni: 30% de desconto para ex-estudantes PUCPR para uma nova graduação.  

Bolsa Dois Cursos: 10% de desconto na menor mensalidade a estudantes matriculados em dois ou mais 

cursos ao mesmo tempo na PUCPR. 

Bolsa Teologia: Concessão de bolsas de estudos para os estudantes do curso de Teologia. 

Bolsa Monitoria: É uma bolsa ofertada pela PUCPR aos estudantes que realizem a monitoria de uma 

determinada disciplina. O valor varia de acordo com a carga horária exercida. 

Outras formas de benefícios: O estudante pode receber uma bolsa por participar de um dos seguintes 

grupos culturais: Coral, Teatro, Orquestra e Dança. 

Bolsa de Iniciação Científica: PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Para mais 

informações a respeito de inscrição e ou seleção, o estudante deverá estar atento às informações da nossa 

página de Iniciação Científica. 

Bolsa Transferência: Concedida para estudantes que ingressarem, por meio de processo de 

transferência externa, provenientes de qualquer Instituição de Ensino Superior. Trata-se da oferta de desconto 

de 30% nas mensalidades do primeiro semestre de ingresso. 

Bolsa Diplomados: Desconto de 20% para formados nos cursos de graduação de outras instituições de 

ensino que pretendem fazer uma nova graduação. O ingresso do estudante na PUCPR deve ser realizado por 

intermédio do aproveitamento de curso superior, o que o isenta do processo seletivo. 

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação destinado a 

financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem 

recorrer ao financiamento os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem e atendam 

às demais condições definidas pelo Governo Federal. 

O PROUNI é um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que 

concede bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior, em 

cursos de graduação, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. Podem se inscrever no PROUNI 

estudantes que atendam aos requisitos do programa. 

Para os estudantes de pós-graduação, além de contar com a maioria das bolsas acima listadas, há mais 

as seguintes modalidades de benefício: 

Bolsa Marcelino Champagnat: Concedida por mérito ao estudante que obteve o melhor desempenho 

acadêmico ao longo da graduação na PUCPR, tendo cumprido o currículo pleno previsto para o seu curso. 

Concede bolsa integral para curso de Pós, Mestrado ou Doutorado na PUCPR. 

Bolsa Iniciação Científica: 50% (cinquenta por cento) de bolsa na mensalidade dos cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu. Destinada aos estudantes que tenham sido bolsistas de iniciação científica 

na PUCPR, pelo período mínimo de dois anos, comprovado por meio de declaração emitida pela Coordenadoria 

da Iniciação Científica. 

Bolsa Missão: Destina-se à concessão de bolsa nos cursos de pós-graduação lato sensu, aos Religiosos 

leigos que terão o benefício de 10% (dez por cento) de desconto nas mensalidades. Para os consagrados o 

benefício será de 20% (vinte por cento). 
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No caso dos cursos de idiomas, além da possibilidade de obter Bolsa Familiar, Bolsa Alumni e Bolsa Dois 

Cursos, ainda existem outras modalidades de descontos previstas em Política da PUCPR. 

A PUCPR também incentiva seus colaboradores a buscar o aprimoramento profissional através de uma 

Política de Incentivo à Educação, que se destina à concessão de bolsa de estudos aos colaboradores do Grupo 

Marista. 

Outras modalidades destacam-se no grupo de Bolsas de Fomento à Pesquisa destinada exclusivamente 

a pós-graduação stricto sensu com o objetivo de incentivar a formação de mestres, doutores e pós-doutores em 

níveis de excelência, e a dedicação e desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica da universidade.  

No site da PUCPR são disponibilizamos tutoriais que explicam, passo a passo, sobre como participar da 

seleção em cada uma das modalidades de bolsas e os formulários que são necessários em cada uma delas. Além 

das bolsas de estudos, também são concedidas bolsas de iniciação científica e outros benefícios para auxiliar a 

permanência dos estudantes no curso.  

Além de toda esta variedade de bolsas, a PUCPR também concede descontos comerciais e busca sempre 

oferecer uma ampla gama de benefícios para tornar a experiência universitário dos estudantes a mais completa, 

sempre visando atingir a Missão Institucional com plenitude. 

 ESTÁGIOS – PUC CARREIRAS 

Ao longo da jornada acadêmica do estudante, a PUCPR promove o desenvolvimento por competências 

que estimula a mobilização dos saberes, princípios e capacidade de realização. Formar pessoas capazes de 

resolver problemas complexos em situações desconhecidas exige a integração das atividades acadêmicas às 

vivências profissionais por meio da realização de estágios e interações com profissionais e com o mercado de 

trabalho. 

Oferecer um conjunto de atividades que permitam diversas formas de interação com o mercado, de 

desenvolvimento, autoconhecimento e reflexões sobre a carreira, além de desenvolver o saber-agir, promove a 

autonomia e amplia a visão sobre as possibilidades de carreira ao longo da jornada profissional. 

O PUC Carreiras é o setor que promove a interação dos estudantes com o mercado de trabalho com o 

propósito de promover o diálogo e trocas de experiências significativas. Esta conexão ocorre por meio da 

realização de estágios, de visitas às empresas, de palestras de profissionais do mercado aos estudantes, 

mentoria, cursos, workshops e outras atividades que promovam práticas, reflexões, desenvolvimento de 

competências e vivências relacionadas ao mercado de trabalho.  

O setor atende aos estudantes de graduação, pós-graduação e egressos de segunda a sexta-feira, nos 

Campus da PUCPR, além de oferecer diversos serviços por meio do Portal de Carreiras (https://pucpr-

csm.symplicity.com/), como vagas de emprego e estágio, agenda e inscrição para eventos, agenda para 

orientação de carreira, programação e inscrição para os programas de desenvolvimento. 

Abrangência:  

• Estudantes de graduação, pós-graduação e egressos. 

• Estágio Curricular Obrigatório (remunerado ou não). 

• Estágio Não-Obrigatório Remunerado. 

• Estágio praticado nas clínicas escolas de Fisioterapia, Psicologia e Odontologia, Hospital escola 

(Hospital Cajuru), demais hospitais e empresas conveniadas e parceiras (sem a celebração de 

convênio, que é opcional segundo a Lei 11.788/2008). 

• Agentes integradores como o CIEE, IEL, GERAR e outros. 

• Integração com a área de Internacionalização para suporte à estágios realizados em outros 

países e por alunos estrangeiros no Brasil quando houver. 

• Empregos efetivos. 
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• Orientação de carreira. 

• Desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho. 

• Interação com o mercado e agentes integradores. 

• Observatório de carreiras – gestão por indicadores, empregabilidade dos estudantes, 

competências mais demandadas e trajetória do egresso. 

• Gestão de estágio obrigatório e não obrigatório. 

• Retenção de alunos. 

• Programa de acompanhamento de indicadores, desenvolvimento e sucesso do egresso. 

 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

Em seu compromisso de formar cidadãos que façam diferença no meio em que vivem, a PUCPR estimula 

o aprimoramento contínuo de seus egressos por meio do Programa Alumni, que tem como essência a troca de 

experiências e a integração entre ex-alunos, estudantes, empresas e a Instituição. 

Para a formação de um sólido capital humano é indispensável a formação contínua, e a Universidade 

tem um papel fundamental de agregar e oferecer conhecimento, serviços e conexões relevantes de acordo com 

o momento de vida e necessidades do egresso. 

Promover uma relação de mão dupla, compartilhando conhecimento sobre temas relevantes de sua 

área, informações científico-técnicas, experiências e eventos (palestras, encontros, congressos, etc.), atividades 

de educação continuada, oportunidades, além de estimular o contato com outros egressos, são atividades 

fundamentais do Programa Alumni.    

Este programa expressa o compromisso da Universidade com o sucesso de seus ex-alunos, que poderão 

usufruir de oportunidades e benefícios exclusivos oferecidos pela PUCPR.  

De acordo com a política institucional, o programa tem como objetivos:  

• Estimular o aprimoramento e desenvolvimento contínuo, por meio de desconto em novos 

cursos; 

• Promover e manter o relacionamento entre a PUCPR e seus egressos;  

• Criar e manter banco de dados atualizado com dados dos egressos; 

• Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica adquirida;  

• Acompanhar a qualidade do ensino e adequação dos currículos à demanda do mercado;  

• Levantar e analisar situações e trajetórias profissionais;  

• Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da PUCPR que já estão em contato com o 

mercado de trabalho;  

• Promover e acompanhar a inserção em programas de educação continuada (pós-graduação, 

cursos de curta duração, etc.).  

• Incentivar a participação dos egressos em debates que abordam temas atuais e relevantes;  

• Estimular o relacionamento/ networking entre eles, por meio da promoção de encontros;  

• Disponibilizar apoio para processos de inserção no mercado de trabalho, desenvolvimento 

contínuo de competências e habilidades por meio do PUC Carreiras (mentoria, divulgação de 

vagas, orientação profissional, workshops, palestras, etc.)  

Desta forma, a PUCPR reitera seu papel de parceira na jornada de desenvolvimento de seus egressos, 

que por sua vez, representam o desempenho acadêmico da Universidade no mercado e na sociedade do 

conhecimento.  
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2.7 Organização Didático-Pedagógica 

 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos são concernentes aos pressupostos das concepções adotadas pelos 

cursos. Tais procedimentos necessitam desenvolver a autonomia, o pensamento crítico, a formação ética, a 

cooperação, a dedicação e a autoexpressão dos discentes. Entende-se que, para atingir a tal formação, os 

ambientes de aprendizagem não se restringem à sala de aula, mas a todos os espaços, a todas as situações e 

atividades de interação em que o conhecimento é compartilhado, transmitido, produzido ou construído. Tão 

importante quanto o procedimento metodológico de ensino é a criação de ambientes favoráveis à 

aprendizagem, que acolham o erro, o diferente, a argumentação e a contra-argumentação em um clima de 

respeito mútuo entre docente e discentes. Desse modo, as metodologias de ensino devem propor desafios, 

desencadear reflexões, estabelecer conexões entre o conhecimento que o estudante traz consigo e os novos 

conceitos, entre o ocorrido e o pretendido.  

A metodologia é meio que deve concorrer para um fim desejado e de consenso entre todos os 

educadores, almejando-se sempre a maior aprendizagem possível. As metodologias assumidas pelos cursos da 

PUCPR precisam ser avaliadas permanentemente pelo grau de convergência que apresentam em relação ao 

resultado de aprendizagem desejado em cada contexto educativo. O desenvolvimento de resultados de 

aprendizagem mais complexos, especialmente, mas não exclusivamente, nos contextos de currículos por 

competências, exige aprendizagens significativas, aprofundadas e duradouras, tendo o estudante como 

protagonista do próprio aprendizado. Desse modo, a proposta metodológica sustenta-se numa perspectiva de 

educação emancipadora15. 

Os PPC precisam explicitar as estratégias metodológicas adequadas ao desenvolvimento das 

aprendizagens traçadas para o egresso de cada curso, sendo planificadas de forma a priorizar a participação 

ativa do estudante, e o alinhamento construtivo com resultados de aprendizagem e estratégias de avaliação. As 

metodologias poderão ser ajustadas para atender não só ao princípio de adequação inerente ao processo 

pedagógico, mas também às especificidades dos cursos e das Escolas. 

 PARÂMETROS PARA SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS 

A construção de uma matriz curricular inicia com uma pesquisa sobre as perspectivas de atuação do 

egresso na região, no país e no mundo. São envolvidos pesquisadores de mercado, profissionais da área de 

atuação do egresso, conselhos e órgãos de classe, professores, estudantes e egressos. A partir desta pesquisa 

novas formações podem emergir ou formações pré-existentes podem ser redesenhadas. Um Núcleo Docente 

Estruturante está envolvido desde o princípio da concepção de qualquer curso de graduação. 

A partir das pesquisas definem-se o perfil e as competências do egresso, as quais são subdivididas em 

elementos. O passo seguinte é o levantamento dos conteúdos necessários para o desenvolvimento dos 

elementos de competência, e seu sequenciamento lógico. O agrupamento dos conteúdos em torno do 

desenvolvimento das competências gera a criação das disciplinas em um conjunto coerente, garantindo-se a 

integração curricular. 

  PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A PUCPR opta pela avaliação para a aprendizagem, em um acompanhamento permanente das 

aprendizagens dos estudantes por cada professor, por meio de feedback que estimule a autorregulação e a 

metacognição. Trata-se, portanto, de um planejamento das atividades de ensino que prevê as três formas de 

                                                           

15 Conforme o PDG (2016), metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem precisam ser coerentes entre si, com o perfil do egresso 
que se pretende formar e com o modelo mental de cada Escola da universidade. 



 

 66 

avaliação: diagnóstica, formativa e somativa, voltadas para atender aos resultados de aprendizagem16 propostos 

para o desenvolvimento de competências nos PPC de cada curso. BIGGS e TANG (2007) esclarecem que a 

vantagem dos resultados de aprendizagem está em tornar claro o que os estudantes devem ser capazes de fazer 

ao final de um dado processo de ensino, e que não conseguiam fazer antes; também afirmam que isso facilita o 

aprendizado, pois os estudantes sabem o que se espera deles ao final da disciplina. 

Nessa visão, a avaliação é contínua e parte constituinte do processo de acompanhamento das ações 

realizadas na Universidade. Portanto, visa ao todo e ocorre de maneira gradual e contínua, participativa e 

transformadora, constituindo-se de atividades e tarefas individuais e coletivas. Destaca-se a importância de as 

atividades e tarefas apresentarem contexto autêntico que reflita o modo pelo qual o conhecimento será usado 

no mundo real. Conforme Scallon (2015), a autenticidade, no sentido de realismo, é altamente desejável em 

formação profissional ou com estudantes prestes a entrarem no mundo trabalho. Esse autor também 

recomenda que tanto em situação de aprendizagem quanto em situação de avaliação, busque-se o valor 

significativo de situações, tarefas ou projetos submetidos aos estudantes.   

Considerando-se o caráter sempre limitado da avaliação, é preciso avançar para a adoção e 

experimentação de novas metodologias de ensino e aprendizagem que requerem processos avaliativos 

inovadores, como, por exemplo, a avaliação realizada por pares e a autoavaliação, ambas mediadas por 

instrumentos autorregulativos de aprendizagem17, além de outros que venham a ser propostos e aprovados nas 

instâncias acadêmicas, desde que alinhados a este PPI. 

Também o plano de ensino ou documento de planejamento equivalente deve detalhar o processo 

avaliativo prevendo momentos de avaliação formativa antecedentes à avaliação somativa. Esses momentos 

permitem ao professor fornecer feedback ao estudante, além de redirecionar seu planejamento em atenção ao 

desempenho observado. Dessa forma, as oportunidades de avaliação formativa possibilitam melhores 

resultados na avaliação somativa.  

Finalmente, cada PPC precisa explicitar, de forma particular, as orientações que atendam às 

especificidades de cada área do conhecimento, desde que sejam observadas as orientações gerais contidas 

neste PPI.  

 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE 

O professor da PUCPR conta com suporte tecnológico e pedagógico à sua atividade docente, organizada 

por meio de: 

a. aconselhamento pedagógico; 

b. apoio ao uso de tecnologias educacionais; 

c. apoio ao uso do ambiente virtual de aprendizagem institucional; 

d. programas de suporte acadêmico e psicopedagógico ao estudante. 

O CrEAre – Centro de Ensino e Aprendizagem é o núcleo de desenvolvimento docente da PUCPR. 

Constitui-se um espaço de apoio, cooperação e interação entre professores para criação, desenvolvimento e 

difusão do conhecimento didático-pedagógico por meio de formação continuada, acompanhamento e incentivo 

de práticas que estimulem o protagonismo dos estudantes no desenvolvimento de competências profissionais, 

pessoais e sociais. 

                                                           

16 Resultados de Aprendizagem são “declarações, do ponto de vista do estudante, indicando o nível cognitivo e de performance que se 
espera que o estudante alcance como resultado do engajamento na experiência de ensino e aprendizagem” (BIGGS; TANG, 2007).  

 
17 Entende-se por instrumentos autorregulativos de aprendizagem as rubricas, os checklist e os protocolos de autocorreção, que orientam 
processos avaliativos de tarefas autênticas, reduzindo a subjetividade por meio de critérios claros para os estudantes.  



 

 67 

Representa na PUCPR um dos centros de irradiação dos cinco princípios orientadores das relações de 

ensino e aprendizagem: autonomia, dedicação, cooperação, senso crítico e honestidade. Esses princípios são 

balizas para que, à medida que os professores assumam cada vez mais seu papel de mediadores da 

aprendizagem, os estudantes sejam cada vez mais ativos e diligentes em busca do conhecimento. 

É papel do CrEAre sistematizar, cientificamente e em termos de processo, a abordagem por 

competências adotada pela instituição, no desenvolvimento dos currículos dos cursos nos seus diferentes níveis. 

Os planos de ensino das disciplinas devem se concentrar no desenvolvimento de aprendizagens significativas e 

coerentes com o perfil do egresso de cada curso. Para tanto, há a cada semestre um conjunto de oficinas sobre 

elaboração de competências de cursos e seu mapeamento, elaboração de planos de ensino com foco em 

resultados de aprendizagem, metodologias de ensino com foco em aprendizagem ativa, avaliação da 

aprendizagem e estratégias para desenvolvimento da metacognição. 

Outro setor responsável pelo apoio ao uso do ambiente virtual de aprendizagem institucional é a 

Coordenadoria de Tecnologias Educacionais (CTE), área de apoio à Assessoria para EaD, responsável pelo 

desenvolvimento de propostas metodológicas de projetos para essa modalidade, bem como pela elaboração 

das disciplinas online e híbridas que a compõem e demais projetos que envolvem a virtualização dos processos 

educativos. 

Além disso, tem sua atuação voltada ao corpo docente da PUCPR, oferecendo suporte na utilização de 

recursos tecnológicos e na produção de materiais, cursos e atividades acadêmicas alinhados às estratégias de 

ensino, com o intuito de potencializar o processo de aprendizagem por meio de tecnologias. Nesse sentido, está 

em constante atualização sobre recursos educacionais digitais, pesquisando e difundindo meios inovadores para 

a educação, para os momentos presenciais, de ensino híbrido ou a distância. Assim, além de elaborar conteúdos 

em parceria com os professores, oferece formações docentes sobre ferramentas que auxiliam no uso da 

tecnologia em sala de aula, para que eles possam manter suas atividades em contínua evolução, conscientes de 

que estão fundamentados. 

 INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS NOS PROCESSOS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

A PUCPR mantém em constante revisão planos diretores de infraestrutura discutidos com os cursos de 

graduação visando direcionar seus investimentos para a incorporação de avanços tecnológicos nas experiências 

de aprendizagem dos estudantes. Editais anuais reservam fundos orçamentários para aquisição de licenças de 

software e equipamentos que potencializem a aprendizagem dos estudantes ao ser devidamente integrados a 

metodologias adequadas de ensino.  

É imprescindível que a instituição invista na manutenção de boas condições de acesso à internet em 

todos os ambientes acadêmicos e em um ambiente virtual de aprendizagem acessível a toda a comunidade 

acadêmica. O uso adequado das tecnologias de informação e comunicação e de equipamentos pela comunidade 

acadêmica precisa ser garantido pela oferta de formações e equipes de suporte, conforme o contexto. 

As modalidades de educação presencial e a distância utilizam tecnologias das áreas de informação, 

comunicação e educação, buscando atender às necessidades de flexibilização do tempo e do espaço, para que 

os discentes realizem seus programas de formação. Tais tecnologias caracterizam-se, portanto, como opções 

metodológicas da Instituição, que priorizam as seguintes premissas:  

a. oferecer oportunidades flexíveis de aprendizado que se valem de novas ferramentas digitais e 

pedagógicas para ampliar os horizontes tradicionais e, assim, atender melhor aos interesses dos 

estudantes do século 21 e às demandas de um aprendizado para a toda a vida; 

b. estar conectada com o mundo real e não exclusivamente localizada no mundo digital, seja por meio 

de metodologias de resolução de problemas de contexto real, pesquisas de campo ou estágios; 
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c. promover processo rico de feedback, centrado no estudante, para que receba informações 

constantes e destinadas a orientar seu percurso de aprendizado; 

d. inspirar o inesperado, a experimentação e o questionamento, encorajando as contribuições de 

conteúdo, perspectivas e métodos para a reflexão sobre pontos de vista culturais e individuais; 

e. integrar tecnologias avançadas com projetos pedagógicos inovadores. 

 INOVAÇÕES ACADÊMICAS E FLEXIBILIZAÇÕES CURRICULARES 

A PUCPR tem como diretriz a adoção de inovações pedagógicas com foco na aprendizagem significativa, 

aprofundada e duradoura. Constituiu um Centro de Ensino e Aprendizagem (CrEAre), que instituiu uma 

metodologia de construção de currículos por competência e de elaboração de planos de ensino com foco na 

aprendizagem e no alinhamento construtivo. Decorrem dessa diretriz mudanças nos paradigmas de ensino e a 

adoção de metodologias para aprendizagem ativa e de estratégias de avaliação para a aprendizagem.  

Esse modelo de ensino por competências pode ser aplicado aos currículos de graduação e ao 

desenvolvimento de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, além de inspirar programas de certificação de 

estudos e cursos rápidos de educação continuada. O programa de formação docente é voltado para o suporte à 

comunidade acadêmica na condução de processos de ensino e aprendizagem em conformidade com essas 

diretrizes. 

A flexibilização dos currículos, que busca eliminar a rigidez estrutural das matrizes curriculares 

mediante a redução parcial de pré-requisitos, a oferta de disciplinas eletivas e/ou optativas, entre outras ações, 

permite oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos, possibilitando aos alunos a construção de 

uma trajetória acadêmica mais autônoma. Nesse sentido o programa Vida Universitária oferece trilhas de 

formação que são personalizáveis, onde o estudante pode optar por seguir uma trilha e aprofundar mais 

determinada área ou percorrer trechos distintos e caminhar por diversas trilhas. As trilhas são voltadas para as 

seguintes áreas: 

Liderança: oportuniza experiências construídas em espaços privilegiados de desenvolvimento, nas quais 

poderá o estudante aprofundar o conhecimento sobre sua história de vida e conhecer outras pessoas com o 

mesmo interesse de mudar o mundo. 

Esporte: oportuniza aproximação com o esporte e um estilo de vida saudável, visando o 

desenvolvimento e o fortalecimento da cooperação, da dedicação, da pertença, do respeito e da ética, para que 

o estudante possa exercer plenamente sua cidadania, fazendo escolhas conscientes e transformando a 

sociedade em um lugar mais justo e fraterno. 

Pesquisa: oportuniza ao estudante de graduação desenvolver habilidades inerentes à pesquisa 

científica, como curiosidade, ousadia, espírito crítico, diálogo franco, perseverança, disciplina e trabalho 

colaborativo, através de oficinas que desvendam a pesquisa científica no Brasil e no mundo, atividades de 

aprofundamento nos temas de maior interesse do estudante, e oportuniza colocar tudo em prática no TCC, 

estágio ou Projeto de Iniciação Científica. 

Espiritualidade: oportuniza participação nas ações promovidas pela Diretoria de Identidade 

Institucional, por meio de um itinerário de educação para a fé e interioridade, com o objetivo de favorecer 

experiências de amadurecimento pessoal e espiritual. 

Cultura: oportuniza o desenvolvimento pessoal no caminho da cultura e das artes, visando o 

desenvolvimento e o fortalecimento da sensibilidade, do senso crítico, do diálogo, do respeito e da criatividade, 

através de oficinas que ampliam o repertório artístico e cultural, eventos e espetáculos para usufruir da Cultura 

e participação em grupos artísticos e concursos culturais. 

Empreendedorismo: oportuniza contato com o mundo empreendedor e com a vivência de conteúdos 

e ferramentas essenciais para transformar a sociedade a partir do empreendedorismo, através de uma série de 

oficinas, formações e participar em programas institucionais de germinação. 
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Com o intuito de promover e estimular jovens com notável destaque e aptidão para a pesquisa,  criou-

se o programa PIBIC Master que permite que estudantes talentosos cursem simultaneamente a graduação e a 

pós-graduação stricto sensu, fortalecendo de forma inovadora a integração entre a graduação e a pós-

graduação. Esse diferenciado programa permite ainda que se desenvolva parte da pesquisa do estudante ainda 

na graduação em uma instituição estrangeira muito bem qualificada em pesquisa. 

Nos cursos de pós-graduação lato sensu a flexibilização das estruturas curriculares é uma prática 

realizada por todas as Escolas da universidade que ofertam cursos nas modalidades: presencial e a distância, 

com disciplinas obrigatória e eletivas, possibilitando a escolha do estudante conforme sua necessidade 

profissional, demanda do mercado de atuação ou desejo de especialização. Esta iniciativa é denominada de Pós-

Flex, onde além de o estudante poder escolher disciplinas mais adequadas ao seu interesse e carreira, ele pode 

concluir o curso entre 9 e 24 meses, de acordo com a disponibilidade para frequentar mais ou menos aulas 

durante o período letivo e optar pelos dias da semana em que deseja cursar a especialização. Para cada curso 

ofertado, existem módulos de formação obrigatória e outros de formação recomendada onde é oportunizado 

ao participante ajustar o seu caminhar acadêmico substituindo disciplinas por outras de seu interesse, mesmo 

que em outros cursos. 

Desta forma a Educação Continuada da PUCPR fomenta a autonomia do estudante que irá desenvolver 

competências específicas. A estrutura curricular dos cursos de pós-graduação também permite, de forma 

contínua, que os estudantes comparem a teoria e prática, pois será incentivado a buscar na teoria a solução 

para situações-problema da prática profissional. 

A partir de 2020 a construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de pós-graduação lato sensu da 

PUCPR será baseada em competência, seguindo o que já vem sendo praticado nos cursos de graduação da 

universidade, contando com o apoio do CrEAre na capacitação dos coordenadores e professores. 

 OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

A PUCPR tem como diretriz a adoção de inovações pedagógicas com foco na aprendizagem significativa, 

aprofundada e duradoura. Constituiu um Centro de Ensino e Aprendizagem – CrEAre, que instituiu uma 

metodologia de construção de currículos por competência e de elaboração de planos de ensino com foco na 

aprendizagem e no alinhamento construtivo. Decorrem dessa diretriz mudanças nos paradigmas de ensino e a 

adoção de metodologias para aprendizagem ativa e de estratégias de avaliação para a aprendizagem. 

O ensino por competências pode ser aplicado aos currículos de graduação e ao desenvolvimento de 

cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, além inspirar programas de certificação de estudos e cursos rápidos 

de educação continuada. O programa de formação docente é voltado para o suporte à comunidade acadêmica 

na condução de processos de ensino e aprendizagem em conformidade com essas diretrizes. 

A flexibilização dos currículos, que busca eliminar a rigidez estrutural das matrizes curriculares 

mediante a redução parcial de pré-requisitos, a oferta de disciplinas eletivas e/ou optativas, entre outras ações, 

permitem oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos, possibilitando aos estudantes a construção 

de uma trajetória acadêmica mais autônoma. 

Os currículos também podem prever a possibilidade de oferta de disciplinas em língua estrangeira, 

dando oportunidade aos estudantes ampliarem seus conhecimentos e sua visão cultural, além de conviverem e 

partilharem conhecimentos com colegas de outras partes do mundo. 

 ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO 

Na PUCPR, a relação teoria-prática será entendida como eixo articulador da produção do conhecimento 

na dinâmica do currículo, presente desde o primeiro ano do curso, mediante projetos e atividades práticas 

incluídas na carga horária dos diferentes componentes curriculares que compõem a matriz curricular.  
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Entendendo o estágio como um momento em que se oportunizam ao aluno práticas do exercício 

profissional, num processo constante de ação/reflexão/ação, em que será solicitado a articular teoria/prática no 

enfrentamento de situações reais do cotidiano, a PUCPR adota o estágio em duas modalidades, a saber: Estágio 

Curricular Obrigatório e Estágio Não-Obrigatório Remunerado. 

As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, são desenvolvidas, preferencialmente, 

ao abrigo de convênios celebrados, resguardados os direitos dos alunos quanto à segurança e à integridade e 

impedido o desvio de objetivos e finalidades. As normas gerais para o Estágio Curricular Supervisionado estão 

regulamentadas pela Resolução n. 131/2005 - CONSUN/PUCPR. 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO (ECO) 

O Estágio curricular obrigatório tem suas atividades previstas na matriz curricular e segue o 

Regulamento de Estágio Supervisionado – Curricular Obrigatório - de cada curso. 

Para a realização do ECO é obrigatória a elaboração de Termo de Contrato Obrigatório entre o 

estudante e concedente, onde devem constar todos os requisitos da Lei do Estágio 11.788 e as partes 

(estudante, universidade e unidade concedente) devem zelar pelo seu cumprimento. O contrato deve ser 

tramitado pelo estudante por meio da Secretaria do respectivo curso, com avaliação do coordenador/ professor 

responsável e finalizado pelo PUC Carreiras.  O acompanhamento é realizado pelo coordenador/ professor 

responsável e o estudante deve apresentar relatório semestral de atividades e a gestão de indicadores e 

regularidade é de responsabilidade do PUC Carreiras. 

O Estágio Obrigatório dos cursos de graduação da PUCPR tem a sua normatização a partir do 

regulamento institucional e desdobrado nos respectivos projetos pedagógicos dos cursos e obedece a legislação 

em vigor, especialmente as respectivas Diretrizes Curriculares. 

ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO REMUNERADO (ENOR) 

Para a realização do Estágio Não-obrigatório Remunerado é obrigatória a elaboração de Termo de 

Contrato Não-Obrigatório entre o estudante e concedente, onde devem constar todos os requisitos da Lei do 

Estágio 11.788 e as partes (estudante, universidade e unidade concedente) devem zelar pelo seu cumprimento. 

O contrato deve ser tramitado pelo estudante por meio do PUC Carreiras, pode ou não ter o 

envolvimento de agente integrador, com avaliação do coordenador/professor sobre as atividades realizadas por 

meio de relatório semestral apresentado pelo estudante.  A gestão de indicadores e regularidade é de 

responsabilidade do PUC Carreiras. 

 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

A gestão de conteúdos dos cursos presenciais é de responsabilidade de cada docente da unidade 

curricular/curso, dentro de uma perspectiva institucional da autonomia docente a partir das premissas e 

princípios metodológicos adotados pela PUCPR. Para os cursos na modalidade em Educação a Distância, a 

produção dos materiais didáticos-pedagógicos, processos e aplicação destes, estão presentes no capítulo 

específico de Gestão de EaD deste PDI (Cap. 2.7). 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente 

educacional, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as diferentes manifestações e expressões culturais 

e artísticas, com as inovações tecnológicas, incluindo ações de extensão junto à comunidade. Constituem-se em 

momentos enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando. As atividades complementares 

deverão privilegiar a construção de comportamentos sociais e profissionais adicionais às atividades acadêmicas 
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tradicionais. Cabe ao coordenador do curso avaliar a pertinência das atividades propostas pelos estudantes e 

realizar sua validação no processo acadêmico para a integralização curricular, de acordo com regulamento 

específico. 

Constituem-se Atividades Complementares as modalidades previstas como: 

I. Atividades de Ensino: atividades de monitoria desenvolvidas junto às disciplinas do curso; 

estágios não obrigatórios; docência em cursos, workshops, oficinas, palestras; implementação de projeto para 

a realização de atividades de educação como voluntário em entidades educacionais ou paraeducacionais, e 

outros eventos em instituições regulamentadas. 

II. Atividades de Pesquisa: participação em sessões de defesa pública de trabalhos de 

conclusão de cursos de pós-graduação e de graduação; apresentação de trabalho em evento científico em forma 

de pôster, resumo ou artigo; publicação de artigo científico em periódico, ou em revista indexada como autor 

ou coautor; participação em programa de iniciação científica com relatório final aprovado e apresentado em 

seminário; realização de pesquisa de caráter voluntário, desde que seja um conjunto de ações sistematizadas 

voltadas à investigação de temas relevantes para a formação e vinculada às linhas de pesquisa da Escola; 

publicações de livros, capítulos de livros; elaboração de material didático (métodos, apostilas) relacionados ao 

ensino da área de formação; obtenção de patente. 

III. Atividades de Extensão: participação em curso de extensão de interesse para a formação 

profissional, em seminários ou congressos científicos, em palestras, em feiras; representação estudantil em 

conselhos universitários, líder de turma, membro de diretoria de centro acadêmico ou outra entidade de 

representação estudantil; organização de eventos acadêmicos, científicos e culturais na PUCPR, ou em 

instituições conveniadas; participação na Semana Acadêmica do Curso ou de áreas afins; viagens acadêmicas, 

científicas; participação em Feira de Cursos da PUCPR, em atividades culturais ou esportivas oferecidas pela 

PUCPR ou em outras instituições conveniadas (coral, orquestra, teatro, dança e esporte); participação em 

atividades culturais ou esportivas como representante oficial da PUCPR; participação em intercâmbios nacionais 

ou internacionais. 

 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O TCC, tanto em cursos de graduação quanto de pós-graduação, é uma oportunidade de demonstração 

de desenvolvimento de competências do futuro egresso por meio de situações autênticas de avaliação. Ao longo 

do curso, o estudante internaliza e mobiliza elementos de competência e saberes, em um processo formativo 

que culmina com uma situação de desempenho nova que exige sua mobilização, integração e transposição. 

Conforme as competências que estão sendo avaliadas, o TCC pode adquirir diferentes formatos, físicos 

ou digitais, tais como documentos científicos ou técnicos, protótipos, produtos ou processos. 

A PUCPR preconiza o previsto dentro das DCNs de cada um de seus cursos de graduação, e de pós 

graduação (legislação vigente)  em tendo a obrigatoriedade do TCC, o curso terá em sua matriz Curricular o TCC 

como requisito obrigatório para a conclusão do curso de graduação. Para cada cursos que possui o TCC tem-se 

um regulamento específico, aprovada pelo CONSUN (Conselho Universitário da PUCPR) por meio da Câmara de 

Graduação (CAMGRAD), está em conformidade com o Estatuto da instituição (Resolução n. 223/2017). Sua 

realização é considerada uma iniciação à produção científica. 

Aos professores orientadores de TCC caberá indicar os procedimentos de pesquisa a serem adotados 

pelos estudantes, bem como o desenvolvimento do plano de trabalho, o acompanhamento das leituras e da 

produção escrita, a fim de garantir a fidelidade do projeto no plano elaborado. 

Ao estudante caberá a elaboração do texto acadêmico que demonstre sua desenvoltura nos elementos 

da competência de análise argumentativa de problemas de pesquisas, fundamentada em referências teóricas, 

aplicação na realidade educacional, preparo da apresentação e defesa pública do seu trabalho de pesquisa, com 

acompanhamento por parte do orientador.    
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A aprovação do TCC está descrita na regulamentação específica de cada um dos cursos, bem como nos 

PPCs é apresentado a especificidades do processo avaliativo do TCC.  

A PUCPR prevê a existência de Repositório Institucional de acesso à toda comunidade acadêmica, 

através de uma base de dados que reunirá os trabalhos de conclusão de curso (TCC) de graduação e pós-

graduação em formato digital.  

2.8 Gestão da Educação à Distância – PUCPR Online 

Inovar na educação é estar em sintonia com as demandas da sociedade e de seus cidadãos em termos 

de aprendizagem, tendo visto que a evolução da tecnologia, a mobilidade, a flexibilidade, o aprendizado 

constante, demandam novas formas se ensinar e aprender. 

Para garantir a inovação, todo o processo de construção dos cursos de EaD da PUCPR, desde sua 

proposta pedagógica, construção de matrizes e de disciplinas, está baseada na abordagem por competências, 

adotada pela instituição como um todo, o que de fato, pode atender às expectativas, aos anseios e às 

necessidades da sociedade contemporânea.  

A formação por competências sustenta-se na aprendizagem ativa orientada para resultados de 

aprendizagem envolvidos em operações cognitivas de ordem superior e identificados em cada disciplina, de 

maneira que a sociedade possa contar com profissionais atuantes, bem preparados, cidadãos solidários, 

conscientes e capazes de contribuir para a transformação social. 

Para a PUCPR, competência é um saber-agir baseado na mobilização e utilização interiorizadas e 

eficazes de um conjunto integrado de recursos tendo em vista resolver uma família de situações-problema. Os 

recursos são conhecimentos, experiências, habilidades, atitudes e valores, portanto, a aprendizagem numa 

abordagem por competências substitui a abordagem reduzida à transmissão de conteúdo, não mais adequada 

às necessidades e expectativas da sociedade atual. A abordagem por competências está intimamente ligada ao 

perfil do egresso proposto pela PUCPR, no qual ao mesmo tempo que está voltado ao mercado de trabalho, 

também busca a formação integral e emancipadora. 

Assim, a EaD da PUCPR segue as mesmas premissas pedagógicas da educação presencial da PUCPR, 

entendendo que o ensino é um processo de mediação entre o conhecimento científico elaborado e o contexto 

social, desenvolvido entre docentes e discentes. Tal concepção de ensino reflete-se no PPC de cada curso em 

EaD, buscando a concretização das aprendizagens na atuação ética, técnica e humana do egresso. Esse 

pressuposto é colocado em prática na relação entre professor e aluno no processo de construção do 

conhecimento, estimulando-se a leitura, a discussão e a reflexão crítica sobre o contexto social, econômico, 

político e tecnológico em que vivem e convivem docentes e discentes e viabilizando processos significativos de 

produção do conhecimento. Para tanto, cada curso de EaD viabiliza um modelo de tutoria ativa focado no 

atendimento personalizado aos estudantes, sustentado por procedimentos de mediação que caracterizam uma 

educação contextualizada, problematizadora e transformadora. 

Esse processo está subsidiado por uma educação global, inovadora e complexa, na qual a organização 

curricular de cada curso, de forma integrada, remete à pesquisa, que, de forma sistêmica, propõe desenvolver 

o agir com criatividade, a capacidade produtiva, o saber viver, a cidadania, a ética e a autonomia.  

Assim, disponibilizam-se recursos e meios para que os alunos sejam protagonistas de sua 

aprendizagem, por meio de práticas nas quais o corpo docente atua como organizador, sistematizador e 

mediador desse processo. Essa concepção de ensino remete a uma perspectiva interdisciplinar, na qual o 

significado da produção de conhecimento deve ocorrer simultaneamente com a formação humana. 

Os PPC dos cursos em EAD atendem aos elementos fundamentais das políticas de ensino da graduação 

na PUCPR. No quadro a seguir, expressam-se algumas das ações que traduzem esses elementos fundamentais 

para a promoção das políticas de ensino na PUCPR nos cursos de EaD: 
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Tabela 18.Elementos Fundamentais da Educação Online. 

ELEMENTOS 
FUNDAMENTAIS 

PRINCIPAIS AÇÕES PROMOVIDAS EM TODOS OS CURSOS DE EaD 

Excelência 1. Criação de mapeamentos por competências de cada curso, de forma 
colegiada, entre especialistas, conselheiros pedagógicos, conteudistas e 
designers instrucionais. 
2. Validação contínua dos mapeamentos com o NDE dos cursos e os tutores, 
visando à integração entre planejamento e execução.  
3. Formação contínua das equipes envolvidas na criação dos currículos, seja para 
alinhamento conceitual, metodológico ou sobre processos avaliativos por meio 
de oficinas presenciais, vídeos e encontros de discussão.  

Formação integral 1. Criação de resultados de aprendizagem voltados à formação profissional local 
e global, bem como a perspectivas comparadas sobre cidadania global e 
comunicação intercultural.  
2. Resultados de aprendizagem resultantes da aplicação da Taxionomia revisada 
de Bloom por Anderson e Krathwhol (2001) e da Taxionomia de aprendizagem 
significativa (Fink, 2013)  

Abordagem curricular 
por competências 

1. Matrizes de competências que permitem correlacionar disciplinas a 
elementos de competências e a conteúdos estruturantes do curso em EaD.  
2. Matrizes que permitem elencar disciplinas numa sequência cronológica mais 
adequada às competências.  
3. Matrizes de competências que permitem elencar temas de estudo das 
disciplinas conforme conteúdos estruturantes do curso em EaD.  
4. Matrizes de competências que responsabilizam disciplinas por resultados de 
aprendizagem integrados aos elementos de competência do curso.  

Flexibilidade curricular Matrizes de competências comuns e específicas de cursos, promovendo uma 
visão integrada de saberes, que possibilitam ao estudante a ampliação de sua 
formação.  

Interdisciplinaridade Criação de disciplina certificadora responsável por mobilizar todos os elementos 
de uma competência trabalhada por meio de resultados de aprendizagem de 
disciplinas precedentes. Trata-se de propor uma tarefa complexa e autêntica do 
mundo do trabalho na qual os estudantes precisam evidenciar sua 
aprendizagem, integrando e transferindo seus saberes para a solução, bem 
como demonstrando seu saber ser.  

Inovação 1.Criação de design de currículos em EaD por competências compostos por uma 
maioria de disciplinas qualificadoras (responsáveis por entregar estudantes 
capazes de evidenciar resultados de aprendizagem previstos pelo NDE dos 
cursos) e disciplinas certificadoras (responsáveis pela integração dos resultados 
de aprendizagem na resolução de tarefas complexas).  
2. Processo de avaliação com dois tipos: psicométrico (tradicionalmente 
responsável por medir a aprendizagem e promover ou reter os estudantes) e 
edumétrico (inovador, centrado no feedback verbal oral e escrito feito por pares 
e pelos docentes por meio de critérios explícitos e divulgados previamente).  

Educação emancipadora 1. Tanto as disciplinas qualificadoras como as certificadoras propõem desafios 
aos estudantes por meio de aprendizagens significativas.   
2. Todos os cursos possuem uma competência institucional sobre intervir na 
sociedade, de forma crítica, criativa e propositiva. Essa competência tem 4 
disciplinas responsáveis por desenvolver e certificar os elementos de 
competência voltados à análise, argumentação, reflexão e proposição de ações 
interventivas. 

Fonte: Assessoria PUCPR Online. 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos adotados no EAD têm cunho teórico-prático e são concernentes aos 

pressupostos das concepções adotadas pelos cursos. Tais procedimentos desenvolvem a autonomia, o 

pensamento crítico, a formação ética, a cooperação, a dedicação e a autoexpressão dos discentes. Entende-se 
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que, para atingir tal formação, os ambientes de aprendizagem não se restringem à sala de aula, mas a todos os 

espaços, a todas as situações e atividades de interação em que o conhecimento é compartilhado, transmitido, 

produzido ou construído.  

Desse modo, as metodologias de ensino propõem desafios, desencadeiam reflexões, estabelecem 

conexões entre o conhecimento adquirido e os novos conceitos, entre o ocorrido e o pretendido, adequando-

se as intervenções ao estilo de aprendizagem do discente. 

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.  

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

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

interativo, questionador e evolutivo. Assim ensina-se colocando o estudante ante situações de contexto real 

que, em si mesmas, são fonte de problemas complexos que oferecem as melhores e mais importantes chances 

de geração e desenvolvimento de aprendizagem duradoura e significativa.  

As metodologias assumidas pelos cursos são orientadas ao desenvolvimento de competências e 

precisam ser avaliadas permanentemente pelo grau de convergência que apresentam em relação ao nível de 

aprendizagem que os estudantes conseguem alcançar. Assim, o desenvolvimento de competências exige uma 

aprendizagem mais ativa, tendo o aluno como protagonista do próprio aprendizado; desse modo, a proposta 

metodológica sustenta-se numa perspectiva de educação emancipadora. Os tutores dão feedback constante aos 

alunos na execução de suas atividades, visando à avaliação formativa. 

Em EaD, as metodologias de aprendizagem ativa precisam adequar-se ao ambiente virtual, sendo 

principalmente: estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, 

aprendizagem baseada em times, pesquisa de campo e simulação. Os tutores também atuam potencializando a 

chamada aprendizagem colaborativa, com vistas à construção de uma comunidade de aprendizagem. E isso 

ocorre por meio de técnicas e recursos de aprendizagem como: estudo dirigido, mapas conceituais, fóruns de 

discussão, diários de bordo, wikis, podcasts etc.  Assim, alunos e tutores constroem os significados 

conjuntamente. Assim, as interações entre alunos, entre alunos e tutores/professores e a colaboração 

resultante dessas interações são as formas de se efetivar o processo de aprendizagem colaborativa online.  

 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A PUCPR opta pela avaliação processual como forma de expressar os resultados de suas ações, de seu 

desenvolvimento e das condições em que se encontra, objetivando que seus alunos alcancem níveis de 

excelência na aprendizagem. Assim, trata-se de entender avaliação processual como componente intrínseco do 

processo de ensino e aprendizagem, que integra o planejamento, a execução, a avaliação e o redirecionamento 

do processo, num acompanhamento permanente das aprendizagens dos estudantes. Trata-se, portanto, de um 

planejamento que prevê as três formas de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa, voltadas para atender 

aos resultados de aprendizagem propostos para o desenvolvimento de competências nos PPC de cada curso. 

Todas as disciplinas iniciam por diferentes estratégias de avaliação diagnóstica, conforme estabelecido 

no item Contexto dos planos de ensino. Nesse item, a disciplina menciona os resultados de aprendizagem 

requeridos de disciplinas precedentes. A partir daí, cada disciplina inicia com atividades referentes a indicadores 

de desempenho desses resultados de aprendizagem. E, caso a disciplina seja de primeiro período, pode realizar 

testes de crenças para prosseguir descontruindo mitos sobre os conhecimentos envolvidos nos resultados de 

aprendizagem da disciplina.  

Dessa forma, ocorre progressão curricular por meio do esforço cognitivo requerido de cada disciplina 

ou reflexão sobre a própria aprendizagem por meio de autoavaliação, a partir do segundo período de cada curso.   
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A avaliação é contínua e parte constituinte do processo de acompanhamento das ações realizadas. 

Portanto, visa ao todo e ocorre de maneira gradual e contínua, participativa e transformadora, constituindo-se 

de atividades e tarefas individuais e coletivas.  

Os estudantes são avaliados em cada disciplina ou outro componente curricular dos cursos mediante 

processos diversificados e explicitados no plano de ensino ou documento de planejamento equivalente 

fornecido pelo professor no início de cada período letivo, por meio do ambiente virtual de aprendizagem. 

Também o plano de ensino ou documento de planejamento equivalente detalha o processo avaliativo 

prevendo momentos de avaliação formativa antecedentes à avaliação somativa. Esses momentos permitem ao 

professor-tutor fornecer feedback ao estudante, além de redirecionar seu planejamento em atenção ao 

desempenho observado. Também ocorre avaliação formativa por meio de: fóruns nos quais os pares 

compartilham resultados e discutem seus pontos de vista; autoavaliação e coavaliação por pares mediada por 

checklists, protocolos de autocorreção e rubricas propostos pelo professor conteudista. Dessa forma, as 

oportunidades de avaliação formativa possibilitam melhores resultados na avaliação somativa. 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação das disciplinas será composto por quatro etapas. A primeira consiste na 

aplicação de uma avaliação diagnóstica cuja finalidade é levar o aluno a tomar ciência das suas necessidades de 

aprendizagem para conseguir acompanhar a disciplina. Essa etapa permitirá ao docente realizar as adaptações 

necessárias na disciplina para atender aos alunos. 

A segunda etapa consiste na utilização de atividades colaborativas cujo foco está na interação dos 

estudantes frente à resolução de situações problema. Essas atividades podem ser organizadas no formato de 

oficinas maker, cases, pequenos projetos, atividades de pesquisa, desenvolvimento de vídeos, resenhas etc. 

Essas atividades podem ser desenvolvidas em grupo ou individualmente com o auxílio de monitores, de espaços 

colaborativos como fórum e chats possibilitando ao estudante desenvolver pesquisa, refletir e utilizar o material 

didático como referência a situações cotidianas. 

A terceira etapa concentra-se no desenvolvimento de atividades de auto avaliação que permitam ao 

estudante acompanhar seu próprio desenvolvimento. Esse perfil de avaliação prevê a utilização de atividades 

objetivas com gabarito e respostas comentadas. Seu objetivo é mensurar o aproveitamento do discente em 

relação aos estudos. 

A quarta etapa faz uso de um momento presencial para avaliar individualmente o desempenho do 

estudante. Esse formato visa atender o disposto na lei, que estabelece a obrigatoriedade e prevalência das 

avaliações presenciais sobre outras formas de avaliação. O planejamento do momento presencial obrigatório 

está claramente definido no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

A modalidade de educação a distância na PUCPR utiliza tecnologias das áreas de informação, 

comunicação e educação, buscando atender às necessidades de flexibilização do tempo e do espaço, por meio 

de dispositivos de acesso multiplataforma. Tais tecnologias caracterizam-se como opções metodológicas da 

Instituição, que priorizam as seguintes premissas da educação online: 

a. oferecer oportunidades flexíveis de aprendizado que se valem de novas ferramentas digitais e 

pedagógicas para ampliar os horizontes tradicionais e, assim, atender melhor aos interesses dos 

estudantes do século 21 e às demandas de um aprendizado para a toda a vida; 

b. estar conectada com o mundo real e não exclusivamente localizada no mundo digital, seja por meio de 

metodologias de resolução de problemas de contexto real, pesquisas de campo ou estágios; 

c. promover processo rico de feedback, centrado no estudante, para que receba informações constantes 

e destinadas a orientar seu percurso de aprendizado; 
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d. inspirar o inesperado, a experimentação e o questionamento, encorajando as contribuições de 

conteúdo, perspectivas e métodos para a reflexão sobre pontos de vista culturais e individuais; 

e. integrar tecnologias avançadas com projetos pedagógicos inovadores. 

Utiliza-se ambiente virtual de aprendizagem (Blackboard) e suas ferramentas disponíveis, bem como 

sistemas de gerenciamento de provas online.  

 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. 

A CTE (Coordenadoria de Tecnologias Educacionais), buscando potencializar o processo de ensino-

aprendizagem, planeja e desenvolve, com base em suas atribuições, materiais didáticos voltados às modalidades 

a distância e presencial (textos, imagens, áudios, objetos de aprendizagem e vídeos). Contando com uma equipe 

multidisciplinar, essa atividade de produção é criteriosamente estudada para que se adapte às necessidades de 

seus receptores. Assim, o processo é dividido em oito etapas:  

i. análise do conteúdo encaminhado pelo professor;  

ii. análise do suporte para divulgação do conteúdo (seleção do tipo de objeto de aprendizagem a ser 

adotado: vídeo, áudio, animação, infográficos, ilustrações, textos em PDF, e-book);  

iii. produção de identidade visual;  

iv. roteirização do material, alinhando o conteúdo ao suporte;  

v. revisão textual;  

vi. diagramação ou captação de conteúdo;  

vii. verificação/validação do produto final;  

viii. distribuição.  

Toda a produção e gerenciamento é controlado por sistemas usados pela instituição, e acompanhados 

por ferramenta de BI. Os objetos são armazenados em serviços de armazenamento em nuvem, garantindo 

segurança, agilidade, escala global e resiliência. 

Os materiais produzidos pela área mantêm sintonia com as expectativas da PUCPR e da sociedade, cujas 

exigências podem ser classificadas em função tanto das prioridades quanto dos resultados esperados por parte 

das tecnologias da informação e comunicação:  

a. em curto e médio prazo, devem ser capazes de aumentar a qualidade do ensino, facilitar a aprendizagem 

distribuída (misto entre presencial e a distância), familiarizar o corpo docente com o uso generalizado 

das tecnologias da informação e comunicação e responder às novas habilidades dos estudantes 

(conhecimento e uso do computador e informatização da sociedade em particular).  

b. em médio prazo, devem ajudar na implementação de soluções de EaD para todos os níveis de 

conhecimento, favorecendo a aprendizagem em situações particulares (nivelamento do conhecimento, 

cursos de dependências, aplicação no Projeto Comunitário etc.).  

c. em longo prazo, devem permitir o gerenciamento dos custos inerentes aos processos educacionais, 

resolvendo problemas de espaço físico e atingindo novos públicos no quesito da formação continuada 

(oferta de cursos em horários alternativos e para pessoas isoladas geograficamente ou com recursos 

financeiros limitados).  

De forma a atender às necessidades da comunidade acadêmica, a CTE procura desenvolver seus 

materiais para que possam ser acessados em navegadores e dispositivos diversos; por isso, preza pela 

disponibilização digital de todos os seus objetos (via link), dentro do AVA. Além disso, é feita a adaptação dos 

materiais de forma a serem acessíveis para diferentes necessidades. 

Além do processo de distribuição digital realizado pela CTE, via AVA, a PUCPR conta com uma área de 

distribuição de material didático institucional (logística). Nesse núcleo, está centralizado o atendimento logístico 

de documentação acadêmica e de distribuição física de material didático, sendo o setor responsável por:   

a. coletar, separar, registrar e entregar documentos ou encomendas;  
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b. realizar o atendimento das solicitações de motociclista;  

c. disponibilizar as encomendas enviadas pelos colaboradores para a retirada dos Correios;  

d. repassar o rateio dos gastos mensais de todos os núcleos para o Setor Fiscal/Controladoria, para o 

lançamento dos gastos individuais referentes à conta corporativa de Correios e malotes.  

Além do sistema de logística físico e da distribuição digital, a instituição conta com o serviço de malote 

entre as bibliotecas setoriais, visando ao atendimento a estudantes matriculados nos polos de apoio. Assim, a 

PUCPR, em seu sistema de distribuição física e digital, busca atender, com essa estratégia, a todo o âmbito de 

sua comunidade acadêmica, com condições variadas de acesso à internet ou aos polos presenciais. 

 AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA OS CURSOS DE EAD 

A criação dos cursos da graduação online da PUCPR consolida sua trajetória de inovação no segmento 

educacional a nível nacional, com a criação de um portfólio de cursos online vinculados à Pró-Reitoria de 

Graduação, devidamente credenciados junto aos órgãos governamentais. Para tanto, utiliza ambiente virtual de 

aprendizagem e conta com o apoio de experiente equipe de docentes. 

Os cursos de graduação online da PUCPR, tem como objetivo principal formar profissionais éticos, 

responsáveis social e ambientalmente, com senso crítico, empreendedores, inovadores na produção científico-

tecnológica, com domínio de conteúdo teórico, aptos a ingressar no mercado de trabalho, fazendo uso das 

habilidades e competências desenvolvidas ao longo de cada um dos referidos cursos. 

Cada um dos cursos ofertados, visa atender a demanda de estudantes que optam por cursar uma 

graduação na modalidade EAD pela sua flexibilidade, mobilidade, promoção de autonomia no processo de 

aprendizagem, adequação a diferentes circunstâncias socioeconômicas e que priorizam a excelência na 

educação proporcionada pela PUCPR, uma das principais instituições de ensino brasileira. 

Por último, cada curso se compromete com a missão de oferecer os subsídios necessários para a 

formação do estudante de forma atualizada, contextualizada, considerando a interdisciplinaridade e 

flexibilidade de uma organização curricular composta por disciplinas de formação geral, específica e profissional 

que resultam no desenvolvimento de competências necessárias para o profissional. 

O modelo pedagógico da graduação online da PUCPR está centrado na abordagem curricular por 

competências, o que norteia a construção da matriz curricular de cada um dos cursos ofertados e assim, 

direciona a integração entre as disciplinas e para o fluxo do processo de ensino-aprendizado que os estudantes 

terão ao longo do curso. 

 DINÂMICA CURRICULAR  

A estrutura curricular dos cursos da graduação online da PUCPR atende as determinações do Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e das Diretrizes Curriculares Nacionais, estando suas matrizes 

constituídas por disciplinas de formação geral, formação específica e formação profissional. 

As disciplinas de formação geral articulam conhecimentos de Línguas e Ciências Humanas necessários 

à formação do profissional, não obstante, os componentes presentes no núcleo de formação geral reforçam a 

identidade PUCPR. As disciplinas de formação específica são aquelas que possuem direcionamento para as áreas 

de formação, ressalta o intercâmbio de expertise e repertórios e destaca o desenvolvimento multiprofissional 

dos acadêmicos. Estes componentes curriculares englobam os conhecimentos gerais que contextualizam e dão 

suporte às atividades da área. As disciplinas de formação profissional são aquelas que proporcionam aos 

estudantes uma capacitação para a futura atuação em seu segmento de mercado. 

As disciplinas das diferentes áreas de formação dialogam dentro da estrutura de competência. Cada 

competência, através de seus elementos de competências, articula componentes curriculares diferentes para 

fortalecer o processo de ensino-aprendizado dos estudantes, mobilizar o elemento de competência em questão 
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e certificá-lo. Este movimento promove um planejamento de estudo consistente, integração vertical e horizontal 

do curso, aplicabilidade multidisciplinar e visão holística e integrada do curso. 

 ESTRUTURA DOS CURSOS 

A estrutura dos cursos planejada a partir de uma matriz de competências dá o direcionamento 

mercadológico que é preciso para formar profissionais aptos a desempenharem atividades no mercado de 

trabalho. Isto porque as competências são desenvolvidas a partir das aptidões, conhecimentos e aplicabilidade 

que os graduados nas áreas dos cursos ofertados, precisarão ter para desempenhar, na prática, sua função. Estas 

competências foram desenvolvidas em conformidade com o perfil do egresso, proporcionando os subsídios 

necessários para que o estudante se forme com o perfil esperado. Cada curso é desenhado neste modelo, os 

conhecimentos trabalhados nas disciplinas atendem as expectativas mercadológicas e, consequentemente, 

embasam-se em conceitos recentes e de alto impacto prático. 

 MATERIAL DIDÁTICO 

Consonante com as Referências de Qualidade do MEC, o Material Didático, tanto do ponto de vista da 

abordagem por competências quanto da forma, deve facilitar a construção do conhecimento e mediar a 

interlocução entre estudante e professor tutor. 

O material didático adotado para atender as disciplinas do curso observa os seguintes requisitos: 

• utilizar de linguagem dialógica; 

• promover autonomia do estudante; 

• estimular a capacidade do estudante de aprender; 

• proporcionar a construção dos resultados de aprendizagem específicos de cada disciplina; 

• utilizar um conjunto de mídias compatível com o nível de qualidade acadêmica da 

universidade. 

Contudo a consulta às fontes bibliográficas de obras clássicas e de obras que apontem resultados de 

pesquisas, além de periódicos científicos, será incentivada. Estimulando dessa forma o interesse dos alunos de 

graduação online pelo desenvolvimento científico. Como estrutura mínima as disciplinas utilizarão os seguintes 

materiais didáticos: 

• videoaulas; 

• vídeos ilustrativos; 

• web conferências; 

• webinar; 

• objetos de aprendizagem; 

• atividades individuais; 

• atividades colaborativas; 

• artigos disponíveis em periódicos eletrônicos; 

• bibliografia básica; 

• bibliografia complementar. 

 COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES DA GRADUAÇÃO ONLINE 

A coordenação de operações tem a responsabilidade de garantir que todos os processos inerentes ao 

correto funcionamento da graduação online, na abordagem curricular por competências, a nível operacional, 

aconteçam sem qualquer entrave. 

As atividades aderentes a adequada atuação da coordenação de operações são as seguintes: fazer 

cumprir as diretrizes da graduação online; elaborar, implementar, cumprir e fazer cumprir ações operacionais 
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da graduação online; manter contato com a comunidade interna e externa à IES no sentido de divulgar as ações 

da graduação online e estabelecer parcerias e/ou outras formas de cooperação para viabilização de seus 

projetos; encaminhar as demandas administrativas, financeiras e acadêmicas da graduação online a quem de 

direito; garantir unidade nas ações da graduação online com os demais departamentos da IES. 

 MONITORAMENTO DOS ESTUDANTES 

No início de cada disciplina é disponibilizado, no ambiente virtual de aprendizagem (Blackboard), o 

mapa mental, o plano de ensino e o cronograma de atividades. Semanalmente, os estudantes recebem, de seu 

tutor, uma mensagem pelo ambiente virtual relembrando as atividades da semana e seus prazos, além de outras 

informações pertinentes. O calendário geral é disponibilizado, com todas as datas de atividades, as datas de 

entrega dos exercícios, bem como os dias e horários para a realização das provas e das atividades online.  

O monitoramento dos estudantes é realizado pela coordenação de curso, pelo professor-tutor, via 

ambiente virtual de aprendizagem, além das mensagens enviadas. 

Há a verificação da realização das atividades, bem como os resultados alcançados pelos alunos, no 

decorrer do curso. Sendo constatado um baixo desempenho do aluno, o tutor encaminha uma mensagem 

questionando esse baixo rendimento acadêmico, procurando meios para auxiliar o estudante nas dificuldades 

que este apresenta.  

Entretanto, se o tutor não estiver apto a resolver a dificuldade e/ou problema em questão, ele 

comunica ao coordenador do curso e a coordenação operacional da graduação online para que possa apoiá-

lo(a) no que for necessário.  

 ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

As dúvidas dos alunos são esclarecidas por meio de trocas de mensagens pelo ambiente virtual, fórum, 

Colab e em último caso por e-mail.  

O aluno, ao enviar sua dúvida, por e-mail, o tutor tem até 48 horas para respondê-la. É necessário um 

controle dos atendimentos, a fim de identificar, no histórico, as principais dúvidas, de modo a evitá-las, 

posteriormente, caso seja algo relacionado ao sistema, qualidade no atendimento, material didático, entre 

outros. 

Caso haja alguma dúvida em responder o questionamento do aluno, o tutor deve buscar auxílio junto 

aos outros tutores, coordenador de curso ou coordenador operacional da graduação online. Após o 

esclarecimento da questão, o tutor remete a resposta para o aluno, utilizando um dos meios acima citados. 

 COORDENAÇÃO DE CURSO 

A Coordenação de Curso tem o compromisso com a melhoria contínua da qualidade do curso, atuando 

nas seguintes frentes: as didáticas, as administrativas, as pedagógicas e as políticas. Executando a tarefa de 

propor e implementar ações proativas e propositivas através de uma liderança democrática, sempre aberto a 

ouvir e respeitar a opinião de todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem como um todo. 

As coordenações de curso são exercidas de maneira colegiada, pelo Coordenador do Curso com suas 

atribuições específicas e pelos professores-tutores, com suporte da Coordenação de Operações da Graduação 

Online. A gestão é considerada participativa, pois conta com o acompanhamento sistemático que resulta em um 

bom relacionamento entre os atores do processo, na figura do Coordenador, Professores-tutor, responsável por 

polo, estudantes e coordenação de operações, o que a curto e longo prazo irá propiciar avanços, na qualidade 

de ensino percebida e efetiva do curso. 
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 O NDE DOS CURSOS 

O NDE (Núcleo Docente Estruturante) dos cursos da graduação online da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná é constituído de docentes com formação e experiência, que terão atribuições acadêmicas de 

acompanhamento e monitoria do processo de aprendizagem, terão aspectos atuantes no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

O Curso realiza reuniões periódicas do Núcleo Docente Estruturante - NDE com participação de todos 

os seus componentes (5 docentes somado a coordenação do curso e coordenação de operações), as reuniões 

têm por objetivo avaliar o curso e seu andamento, promover a discussão de temas sempre pertinentes e com 

relevância que deverão vir a fornecer melhoria contínua. O NDE atua em consonância com o CREARE e setor de 

produção de material didático, a fim de garantir e preservar a abordagem curricular por competências.  

A convocação para as reuniões do NDE acontece por ofício, via e-mail e via contato telefônico com a 

intenção de obter o maior índice possível de participação. 

 O COLEGIADO DOS CURSOS 

O Curso realiza reuniões periódicas no Colegiado de Curso com participação de todos os componentes, 

as reuniões contarão com a participação de representantes docentes e discentes, com objetivo de promover a 

discussão de temas sempre pertinentes e com relevância e que vá fornecer melhoria contínua nas atividades 

desenvolvidas na formação do profissional.  

A convocação para as reuniões do colegiado acontece por ofício, via e-mail e via contato telefônico com 

a intenção de obter o maior índice possível de participação. A articulação do Colegiado de Curso de um curso da 

graduação online, com os demais colegiados dos outros cursos online, se dá por meio da coordenação de Curso, 

conforme Regimento Único. 

O Colegiado de Curso trabalha em sintonia com a CPA, com o NDE e com os representantes dos 

docentes e dos discentes, sempre com objetivo único e claro que prestar serviços de apoio a aprendizagem e de 

propiciar um ambiente satisfatório e proveitoso para o estudante e o professor-tutor. 

 A TUTORIA DOS CURSOS 

Um dos diferenciais da graduação online da PUCPR é a qualidade da tutoria disponibilizada aos 

estudantes dos cursos ofertados, uma vez que o quadro de tutores é formado por profissionais com formação 

(mestrado e doutorado) nas áreas das disciplinas que tutoriam, o que propicia um feedback mais qualificado e 

tempestivo, provendo um apoio diferenciado aos estudantes. 

O tutor(a) dos cursos da graduação online da PUCPR terá como objetivos, dentre as principais 

atribuições, garantir a descentralização dos assuntos trabalhados, bem como a capitalização e a universalização 

da oferta do ensino de qualidade e que permita ao estudante buscar o desenvolvimento acadêmico, pessoal e 

profissional; dar celeridade e interatividade na divulgação de informações e solução de dúvidas através de fóruns 

e mensagens diretas na plataforma utilizada; e aprimorar o ensino-aprendizagem com interações e asserções 

precisas onde houver necessidade.  

Entre suas atribuições e funções esperadas, estão a de: assumir disciplinas e funções que exijam 

conhecimentos e experiências próprias da tutoria através de titulação; elaborar provas, bem como corrigir as 

provas oriundas dos estudantes hospedadas na plataforma utilizada pela universidade. 

 ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO COM ESTUDANTES 

O atendimento e a comunicação da graduação online com os estudantes, se dá por diferenciados meios 

e canais criados para esse fim, conforme abaixo discriminados: 
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Nas “Comunidades dos cursos”: Edital: espaço para comunicação de informações institucionais 

(genéricas), bem como, comunicados específicos para o curso em questão (contém os submenus: Meus Avisos, 

Minhas Tarefas, Novidades, Requer atenção, Para fazer, Alertas). 

Na “Comunidade PUCPR – Alunos – Graduação Online”: Menu principal: espaço para comunicação de 

informações institucionais (genéricas), bem como, comunicados específicos para o curso em questão (contém 

os submenus: Avisos, Webconferência, Envie suas Dúvidas). 

Dentro das “Disciplinas”: Menu “Comunicação”: espaço para comunicação de informações pertinentes 

a disciplina em questão (contém os submenus: Avisos, Mensagens e Fórum de dúvidas, todos destinados a 

comunicar informações exclusivas sobre a disciplina em questão. 

Outros Canais de Comunicação com o estudante: via CENTRAL DE ATENDIMENTO destinado ao 

esclarecimento de dúvidas acadêmicas; e, via POLO DE APOIO PRESENCIAL (PAP): destinado ao acolhimento do 

estudante, orientações sobre o AVA e como estudar a distância, utilização dos laboratórios de informática. 

Acompanhamento das avaliações presenciais. 

Tabela 19.Estrutura Tecnológica 

Sistema Função 

Benner Sistema de backoffice para gestão financeira dos processos acadêmicos. 

ADP / ASC / 
Sistema Ponto 

Gestão de ponto, controle de carga horaria, ensalamento e gestão de horas dos 
professores da graduação online. 

Secullun Controle de Acesso Catracas 

Power BI Plataforma administrativa de gestão de indicadores. 

Portal PUCPR 
Site na internet aglomerador e distribuidor de conteúdo. Ponto de acesso para uma 

série de outras ferramentas acadêmicas. 

Chat Robot Inteligência Artificial a Serviço do Relacionamento com o Cliente. 

CRM 
Educacional 

Gerencia: Mailing de inscritos de forma automatizada; 
Status de cada um dos cadastrados: candidatos, matriculados e inadimplentes; 

Envio de e-mails diretamente pela ferramenta para grupos segmentados de alunos. 

Web service 
Banco Bradesco 

Os títulos são registrados no Banco de forma instantânea pelo Bradesco Net Empresa 
ou, ainda, a partir da recepção do arquivo eletrônico de remessa transmitido pela sua 

empresa, com processamento online e atualização dos dados no mesmo dia. 

SGP (Sist. Gest. 
de Provas) 

Gerencia banco de questões de provas indexadas a conteúdos pedagógicos para 
elaboração em larga escala tanto de forma online como por meio de cartões resposta. 

Prime Sistema de Gestão acadêmica e financeira. 

Capital Ponto Impressão de Cartão de identificação acadêmica. 

Selbeti Permite a inclusão de crédito para impressão de copias. 

Blackboard 
Sistema de Gestão de Aprendizagem utilizado para compartilhar conteúdos e que 

permite a interação entre os envolvidos no processo de aprendizagem. 

Gerenciador de 
Conteúdos 

Ambiente para acesso aos conteúdos das aulas online. 

Pergamun Sistema informatizado de gerenciamento de acervo 

Biblioteca 
Virtual 

Disponibiliza acervo bibliográficos digital. 

VMWare - 
Hortonworks 

Máquinas virtuais para aplicação de exercícios do curso de Big Data. 

Fonte: Assessoria PUCPR Online. 
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3 Plano de Oferta de Cursos 

 

3.1 Abertura de cursos – Presencial e a Distância 

 GRADUAÇÃO 

Cursos de graduação na modalidade presencial com previsão de abertura durante a vigência deste PDI: 

Ano 2020  Arquitetura e Urbanismo Internacional – Escola de Arquitetura e Urbanismo 

    Design Internacional – Escola de arquitetura e Urbanismo 

    Ciência e Inovação em Alimentos – Escola de Ciências da Vida 

    Produção Musical – Escola de Comunicação e Artes 

    Enfermagem – Campus Londrina 

    Formação Diaconal – Campus Maringá 

    Sistemas de Informação (Tech) – Campus Maringá 

    Segurança da Informação – Escola Politécnica 

Ano 2021 Fisioterapia – Campus Londrina 

Ano 2022 Cidades – Escola de Arquitetura e Urbanismo 

 

Cursos de graduação na modalidade de educação à distância com previsão de abertura durante a 

vigência deste PDI: 

Ano 2019 Tecnológico em Gestão Pública 

Bacharelado Educação Física 

Licenciatura Educação Física 

Licenciatura Pedagogia 

Licenciatura Letras Português Inglês 

Ano 2020 Licenciatura Química 

    Licenciatura Física 

    Licenciatura Matemática 

    Licenciatura Ciências da Religião 

    Bacharelado Engenharia de Software 

    Bacharelado Sistemas de Informação 

    Tecnológico em Jogos Digitais 

    Tecnológico em Inteligência Artificial 

    Tecnológico em Estética e Cosmética 

Ano 2021 Bacharelado Engenharia Civil 

    Bacharelado Engenharia de Produção 

    Bacharelado Engenharia Elétrica 

    Bacharelado Engenharia de Controle de Automação 

    Bacharelado Engenharia Mecânica 

Ano 2022 Tecnológico em Design de Interiores 

    Tecnológico em Gastronomia 

    Bacharelado Jornalismo 

Ano 2023 Bacharelado Nutrição 

    Tecnológico em Artes Visuais 
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 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Os cursos de pós-graduação, tanto presenciais como online são influenciados pelas dinâmicas e 

necessidades de mercado, tornando difícil prever especificamente qual será a demanda deles. De modo geral 

são previstos cursos por área/escola da PUCPR, sendo que alguns acabam recebendo um nome apenas depois 

da definição de sua matriz. Abaixo é listada a quantidade de cursos, por modalidade, que a PUCPR espera abrir 

para expandir a oferta de especializações em seu portfólio: 

Ano de 2020  Presencial: 27 - Online: 6 

Ano de 2021  Presencial: 6 - Online: 1 

Ano de 2022  Presencial: 5 - Online: 6 

Ano de 2023  Presencial: 1 - Online: 0 

 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Até 2018, todos os cursos de mestrado e doutorado da PUCPR foram realizados na forma presencial. 

No entanto, com a necessidade de atender demandas em locais distantes de Curitiba e com a abertura da CAPES 

para essa modalidade na pós-graduação stricto sensu, a instituição motiva a partir de 2019 a formação em 

modalidade híbrida, norteada pelos princípios de qualidade. 

 POLOS EAD 

Atualmente a operação dos cursos, online e presenciais, está focada nos 4 câmpus da PUCPR, 

localizados nas cidades de Curitiba, Maringá, Toledo e Londrina, todas do estado do Paraná.  

Para o período de vigência deste PDI, está prevista a abertura de polos em pelo menos 11 cidades do 

paraná, especificadas no capítulo de infraestrutura. 

A expansão dos polos é baseada em estudo que considera a distribuição geográfica e aspectos regionais 
sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre número de matriculados 
e de evadidos, bem como a contribuição dos cursos ofertados para o desenvolvimento da comunidade e os 
indicadores estabelecidos no PNE vigente (para cada unidade CFS e para a Sede). 
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4 Corpo Docente 

O corpo docente da PUCPR é o elemento essencial da instituição e os professores são os agentes 

responsáveis pelo aumento contínuo dos seus padrões de excelência. Durante a última década, a PUCPR tem 

realizado um grande esforço para aprimorar a qualificação acadêmica do seu corpo docente, envolvendo não só 

os professores de dedicação integral, mas também professores de tempo parcial e horistas na produção de 

contribuições intelectuais, garantido ao mesmo tempo a qualificação profissional que assegura a conexão com 

a prática do mundo profissional de cada área representada.  

4.1  Perfil do Corpo Docente 

O perfil dos atores da comunidade acadêmica está definido com base nos princípios e pressupostos 

apresentados, em sintonia com a proposta pedagógica deste PPI. Nessa perspectiva, o educador é aquele que 

concilia as características de docente - promotor de aprendizagem - com as características de profissional 

comprometido com a formação humana e com as de pesquisador - por produzir e compartilhar conhecimento 

como professor-autor. Por isso, enquanto docente, o educador não se restringe à sala de aula, mas estende sua 

atuação aos demais ambientes acadêmicos.  

Assim, o educador desejado pela PUCPR se caracteriza por ser um profissional titulado e qualificado 

para o exercício do magistério em sua plenitude e de acordo com as exigências próprias de sua área, além de 

um profissional preocupado com a formação humana de seus discentes.  

Uma universidade voltada para o futuro consegue identificar as exigências do presente, e o profissional 

desse espaço que reúne as melhores condições para realizar tal identificação bem como para a conquista dos 

objetivos da Instituição é o professor. 

A PUCPR coloca-se como uma instituição para a qual a formação humana integrada à formação técnica 

e científica promove os valores cristãos, respeitando a liberdade religiosa de todos os seus integrantes. Busca 

desenvolver no educador que nela atua competências como a criticidade, a criatividade e a interdisciplinaridade 

no ensino, congregado à pesquisa e extensão, visando à formação integral e permanente tanto dos educadores 

enquanto profissionais quanto dos educandos.  

As ações propostas por este PDI têm impacto nas exigências relativas às atividades desenvolvidas pelos 

professores: maiores esforços necessitarão e serão envidados no planejamento, no projeto e na elaboração das 

propostas docentes. Fica evidenciada, dessa forma, a importância de se reforçar a dimensão pedagógica dos 

professores quanto à execução de uma série de atividades antes e depois da aula objetivando garantir seu 

sentido didático e contribuir para a excelência. 

Na busca de excelência, a instituição depende do comprometimento do corpo docente com seu 

processo de formação e aperfeiçoamento de competências para: 

a. compreender, de forma abrangente, atualizada e interdisciplinar, os aspectos importantes para a 

formação do profissional e de que necessitam o mundo do trabalho e a sociedade; 

b. planejar, desenvolver e avaliar, de forma coletiva, o projeto pedagógico de curso, sendo capaz de 

viabilizar aos educandos a formação desejada pela PUCPR; 

c. desenvolver um currículo interdisciplinar considerando a diversidade, a educação sustentável com 

responsabilidade social, a paz, o bem-estar e a realização dos direitos humanos; 

d. efetivar o processo de produção do conhecimento e a prática pedagógica por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão; 

e. implantar e fortalecer o currículo pela adoção de práticas interdisciplinares; 

f. selecionar e aplicar as práticas interdisciplinares orientadas pelo princípio metodológico da ação-

reflexão-ação; 
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g. identificar junto aos educandos, educadores e pesquisadores as oportunidades para a utilização da 

tecnologia da informação e comunicação; 

h. favorecer a comunicação e a circulação de diferentes recursos para viabilizar a pluralidade cultural; 

i. estimular a aprendizagem pelo uso apropriado das tecnologias de ensino e o uso de línguas 

estrangeiras em suas práticas pedagógicas, articulando os sistemas nacionais e internacionais de 

informação; 

j. ampliar e atualizar a compreensão dos aspectos fundamentais da formação do discente, tanto no 

âmbito profissional quanto pessoal e social; 

k. realizar constante avaliação do PPC para aperfeiçoá-lo, ajustá-lo e otimizá-lo, de acordo com as 

reflexões da comunidade acadêmica em conjunto com a Instituição; 

l. articular ensino, pesquisa e extensão na produção do conhecimento e na prática pedagógica; 

m. orientar os discentes na compreensão dos valores da Instituição imbuídos do humanismo cristão, 

cujo escopo é a formação de indivíduos éticos e preocupados com o futuro da humanidade; 

n. integrar nas disciplinas em que atua os temas transversais apontados pela legislação; 

o. valorizar as relações interpessoais no ambiente profissional criando possibilidades de construção 

coletiva do conhecimento. 

4.2  Gestão do Corpo Docente 

GOVERNANÇA DA GESTÃO DO CORPO DOCENTE 

Atualmente, a regulamentação da carreira docente está alicerçada na Resolução n. 25/2012 (CONSUN) 

e no Ato Normativo n. 01/2015 (PROGRAD), que definem: as atividades a serem realizadas pelo corpo docente; 

as categorias do quadro docente da instituição; as classes do Quadro de Carreira Docente (QCD) e seus níveis; 

os regimes especiais de contrato; a forma de admissão; as formas de ascensão funcional na carreira docente; a 

Comissão Permanente de Carreira Docente; o regime jurídico de trabalho e os direitos e deveres dos docentes. 

O corpo docente da PUCPR abrange as seguintes categorias: 

• Professor do Quadro da Carreira Docente 

• Professor Visitante 

• Professor Conferencista 

• Contrato Especial 

• Professor Tutor Online 

Os professores conferencistas podem ser convidados para eventos e finalidades específicas, com tempo 

determinado. Os professores visitantes e de contrato especial podem ser contratados por contratos 

temporários, segundo CLT ou legislação específica.  

Para progressão e promoção na carreira dos candidatos a todas as classes e níveis é prevista uma 

avaliação dos títulos, que tem por objetivo avaliar a formação, o aperfeiçoamento profissional e o crescimento 

da produção técnica, intelectual e científica do docente, dentro do seu projeto pessoal de vida, evidenciando os 

trabalhos realizados em relação às atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de administração 

acadêmica. A análise dos títulos é baseada na planilha de autoavaliação docente, preenchida e entregue pelo 

professor, e nos comprovantes apresentados em relação às atividades desenvolvidas. Os parâmetros para 

pontuação e a forma de comprovação constam no Plano de Carreira Docente 

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

A PUCPR valoriza a experiência acadêmica e profissional do docente na sua área de formação, 

buscando constituir o seu quadro docente com uma rica diversidade de professores.  
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Dentro deste perfil de docentes, valoriza-se também o rigor científico, o que garante aos seus alunos 

uma rica experiência de aprendizagem com profissionais altamente qualificados que proporcionarão o equilíbrio 

entre experiência profissional e visão pragmática. 

 PLANO DE CARREIRA DO CORPO DOCENTE 

Os professores do Quadro da Carreira Docente ‐ QCD da PUCPR podem assumir as seguintes classes e 

níveis: 

• Professor Auxiliar de Ensino I e II. 

• Professor Assistente I, II e III. 

• Professor Adjunto I, II e III. 

• Professor Titular. 

São requisitos mínimos para admissão na categoria de Professor Auxiliar: diploma de graduação, 

exercício efetivo de atividade técnico-profissional, atividade docente de nível Superior comprovada, certificado 

de curso de especialização ou matrícula em curso de mestrado; para a categoria de Professor Assistente: título 

de mestre; para a categoria de Professor Adjunto: título de doutor; e para a classe de Professor Titular: título de 

doutor. 

A ascensão nos níveis segue o critério de tempo e avaliação positiva na função, enquanto a promoção 

de classe está sujeita, além do cumprimento de tempo e avaliação positiva na função, a produção e defesa de 

um trabalho científico inédito no tocante à classe de titular. Em todas as promoções (classe e nível), há a 

limitação ao número de vagas disponíveis na Escola de lotação docente. 

Gráfico 16: Corpo Docente distribuído nas classes do QCD (ago/2018) 

 
Fonte: Sistema ADP ‐ (APC em ago/2018). 

Mudanças significativas serão esperadas nas políticas de remuneração e de capacitação docente, previstas 

nos projetos estratégicos voltados à consolidação da excelência e à atração e retenção de talentos. 

 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

A admissão docente na PUCPR obedece basicamente ao Ato Normativo n. 01/2015 (PROGRAD) e prevê 

a disponibilização da vaga em edital interno, divulgada amplamente entre as Escolas e unidades acadêmicas, e 

posteriormente a disponibilização em edital externo no site oficial e em plataforma digital (Kenoby). O processo 

de admissão envolve prova de títulos, prova escrita de conhecimento específico, prova didática e entrevista, 

podendo ainda exigir prova prática (opcional). 

No caso da contratação de profissionais por prazo determinado de até um semestre, o teste é 

simplificado, constituindo-se da verificação do currículo Lattes, podendo ou não haver as outras provas. Findo o 

prazo do contrato e havendo a necessidade de continuidade da vaga, devem ser abertos editais internos e 

externo, sendo facultado ao professor que atuou por prazo determinado participar do certame em iguais 

condições dos demais candidatos inscritos. 

O regime de contratação docente na PUCPR obedece a três categorias: 

Titular Auxiliar de
Ensino

Assistente Adjunto

16,81%
20,20%

27,71%
35,28%
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• Professor Horista – docentes sem dedicação exclusiva, com carga horária exclusivamente letiva e 

variável segundo interesse e disponibilidade do docente e da instituição. 

• Professor Tempo Parcial – docentes contratados com 12 ou mais horas semanais com reserva de, pelo 

menos, 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos. 

• Professor Tempo Integral – docentes contratados com 40 horas semanais com reserva de, pelo menos, 

20 horas semanais destinadas a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, 

avaliação e orientação de alunos. 

Gráfico 17.Corpo Docente distribuído em Termos de Regime (ago/2018) 

 
Fonte: Sistema ADP ‐ (APC em ago/2018). 

 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO/QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

Considerando a Visão e Missão estabelecidas para a PUCPR, é esperado de seu corpo docente que 

apresente qualificação acadêmica e profissional ao longo de sua carreira na Universidade, compatível com os 

critérios da PUCPR. A qualificação acadêmica e profissional do corpo docente deve estar distribuída por todos 

os programas da PUCPR, de acordo com os objetivos de cada programa. Esta qualificação é estabelecida para 

uma ou mais áreas do conhecimento, sendo comprovada, em cada área, de acordo com os critérios instituídos 

pela PUCPR. A qualificação é perecível e para ser mantida é preciso comprovar a atualização dos conhecimentos, 

sendo de responsabilidade de cada professor esta comprovação por meio da atualização periódica do CV Lattes 

e da entrega de cópia da documentação comprobatória quando solicitada. 

Na PUCPR, a qualificação docente é apoiada por vários mecanismos institucionais, como incentivos e 

bolsas de mestrado e doutoramento na instituição, no país ou no exterior. Além do programa de formação, a 

universidade também oferece ao corpo docente um amplo programa de capacitação pedagógica, atualização e 

formação complementar, realizado por meio de seminários, workshops e cursos de extensão sob a iniciativa do 

Centro de Ensino e Aprendizagem – CrEAre. 

Gráfico 18.Corpo Docente distribuído por Titulação (ago 2018) 

 
Fonte: Sistema ADP ‐ (APC ‐ ago 2018). 

 PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOCENTE 

A substituição eventual de professores do quadro (ocasionada por afastamento para capacitação 

profissional ou até mesmo em períodos de licenças: maternidade, ou ainda, sem vencimentos) são supridas por 

outros professores da Instituição ou por professores contratados para essa finalidade, após processo seletivo, 

Horista Tempo Integral Tempo Parcial

27,9%

34,1%
38%

Graduado Especialista Mestre Doutor

9,9%

45,6% 44,3%
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observando-se os requisitos exigidos para a função a ser desempenhada e contemplados no Plano de Carreira 

Docente.  

As ausências eventuais ocasionadas por faltas de professores que não tenham sido comunicadas 

previamente são supridas com professores que lecionam para a turma e que estejam disponíveis, priorizando 

professores de regime de tempo integral (TI), sob a responsabilidade das coordenações de curso nesta 

organização. 

 COMPOSIÇÃO E EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

A expansão prevista do quadro docente, no período 2019-2023, está mais concentrada no nível da 

graduação e acompanhará a abertura de novos cursos, notadamente da graduação online e do ensino híbrido, 

e a meta de ampliação do quadro de doutores.  

Tabela 20.Expansão do Corpo Docente 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Docentes (Grad. + P-G.) 1419 1425 1425 1425 1425 

Professores-Tutores 23 35 37 40 40 
Fonte: Coordenação de Carga Horária. 
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5 Corpo Técnico-Administrativo 

 

5.1 Perfil do Corpo Técnico-Administrativo 

Os colaboradores da PUCPR atuantes na área administrativa devem apresentar um perfil de “atitude 

de interação, colaboração, espírito de serviço solidário, cordialidade, estima, respeito mútuo e 

responsabilidade”. As equipes responsáveis por dar suporte para que a razão de existir da PUCPR seja exitosa 

precisam atuar com base em critérios de qualidade e refletir sobre suas ações para alcançá-los.  

Os colaboradores administrativos, tendo claras a identidade da PUCPR como integrante do Grupo 

Marista e a percepção da importância de atuar em uma IES, pelo papel que ela desempenha na sociedade, 

empreenderão esforços para contribuir com a missão institucional. Desse modo, o perfil dos colaboradores deve 

estar alinhado aos princípios que norteiam a Educação Superior e a busca pela excelência. 

A PUCPR considera que seus objetivos em relação à excelência, importância da experiência do usuário, 

inovação, sintonia social e internacionalização somente serão alcançados por meio do esforço coletivo e da 

qualidade das pessoas atuantes em todos os níveis hierárquicos de seus mais diferentes departamentos ou 

divisões. Portanto, para assegurar aos docentes e discentes o ambiente adequado ao desenvolvimento de suas 

atividades, há necessidade de uma gama de serviços (eu colocaria responsabilidades) de qualidade, prestada 

pelo corpo técnico-administrativo. 

5.2 Gestão do Corpo Técnico-Administrativo 

 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO-ADM. (PCS-CTA) 

A Trilha de Carreiras, comumente conhecida por Plano de Carreira, é regida pela Política Interna 

Institucional de Remuneração e tem como objetivo estabelecer diretrizes à administração de remuneração, que 

estejam alinhadas aos valores Maristas, à estratégia institucional, à complexidade do cargo e às práticas de 

mercado, que possibilitem o correto posicionamento salarial em processos de novas contratações, além de 

garantir o equilíbrio e equidade interna das áreas, assim como aderência ao orçamento de pessoal. 

Todos os cargos disponíveis para utilização na organização estão identificados na Estrutura de Cargos 

da Instituição. Os Cargos não identificados nesta estrutura não podem ser utilizados no dia-a-dia. 

Periodicamente esta estrutura, seus respectivos cargos, grades e faixas salariais são revistos e, 

conforme estratégias da área de Remuneração podem ser atualizadas com o mercado, considerando os cenários 

semelhantes ao da empresa, comparando Organizações com mesmo perfil e sobre os fatores de influência 

interna e externa como porte da empresa, segmento de mercado, região de atuação, legislação, entre outros.  

Os cargos existentes foram criados para orientar as atividades, responsabilidades e tarefas de cada 

colaborador de forma a atender às estratégias da Universidade e auxiliar no momento de comparação com o 

mercado. Cada cargo possui um documento formal denominado de “Descrição de Cargo” onde estão 

identificadas tais atribuições, responsabilidades e qualificações. A Descrição de Cargo pode sofrer alterações, 

conforme necessidade da área de atuação ou alterações de mercado. 

Em decorrência das mudanças estruturais da Instituição, cada cargo será criado ou revisado conforme 

critérios / fatores definidos internamente e utilizados no mercado, tais como: Conhecimento Técnico, 

Complexidade, Impacto Financeiro, Comunicação, Inovação entre outros. A avaliação destes fatores e a 

comparação com o mercado é que definirá o Grade e a Faixa Salarial de cada cargo.  
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 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

A Contratação do Corpo Técnico Administrativo e Lideranças da PUCPR se regem pela Política 

Institucional de Recrutamento e Seleção, a qual tem por objetivo estabelecer as diretrizes para os processos de 

recrutamento e seleção interna e externa, à luz dos Valores Maristas sem distinção de raça, religião e gênero. 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

O processo de R&S visa buscar colaboradores internos ou do mercado de trabalho, com potencial de 

realização e que estejam alinhados aos Valores Maristas, para se desenvolverem pessoal e profissionalmente 

nas oportunidades oferecidas. Com o intuito de valorizar os nossos colaboradores, é recomendado realizar 

primeiramente a seleção interna, no entanto, compete ao gestor requisitante definir se o processo será interno 

ou externo. 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO INTERNA  

O processo visa identificar profissionais internos para ocupar vagas em aberto, que atendam às 

necessidades da Instituição e propiciem oportunidades de desenvolvimento de carreira, de forma transparente 

e com igualdade a todos os colaboradores. O gestor tem autonomia para movimentar sem processo seletivo 

interno, os colaboradores que estiverem sob sua Diretoria. Caso haja interesse por parte do gestor em avaliar 

candidatos internos de outras diretorias, é necessário realizar o processo seletivo interno. 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EXTERNA 

O processo de R&S externo visa captar talentos do Mercado de Trabalho, que atendam às necessidades 

da Instituição e possuam valores condizentes com os do Grupo Marista. Os candidatos externos deverão se 

inscrever em nosso banco de currículos, por meio do endereço www.grupomarista.org.br/trabalheconosco, ou 

encaminhar o CV diretamente para o e-mail na vaga anunciada. Na seleção e contratação de estagiários, 

daremos prioridade aos candidatos/estudantes da PUCPR ou Católica de Santa Catarina. Caso a vaga não seja 

preenchida com esse público, candidatos de outras instituições de ensino serão analisados.  

A indicação, participação e/ou contratação de parentes em qualquer localidade da Instituição é 

permitida desde que esteja de acordo com as diretrizes existentes na Política de Contratação de Parentes. Ex-

colaboradores contratados em regime CLT por prazo indeterminado ou determinado, poderão participar de 

processo seletivo em igualdade com os demais candidatos, desde que o tempo de seu desligamento seja igual 

ou superior a 6 (seis) meses. Aprendizes e estagiários poderão participar de processo seletivo em igualdade com 

os demais candidatos, mesmo que o tempo de seu desligamento seja inferior a 6 (seis) meses. Contratação de 

empregados terceiros (que atuam na Instituição): a participação é condicionada à concordância formal dos 

envolvidos (Instituição e Fornecedor), passando por processo seletivo externo em igualdade com os demais 

candidatos.  

Todos os aprovados nos processos seletivos externos devem participar do programa de Integração do 

Grupo Marista. 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PROCESSO MISTO  

Preferencialmente, inicia-se o processo via recrutamento interno, priorizando o crescimento 

profissional dos colaboradores. Entretanto, para algumas posições que precisam ser preenchidas com urgência 

ou vagas mais específicas, sigilosas e/ou estratégicas, é possível fazer a abertura da vaga via recrutamento 

interno e externo (simultaneamente). Nesse caso, o gestor, o BP DDHO e Recrutamento e Seleção devem avaliar 

a necessidade para cada tipo de processo.   
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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — PCD 

A PUCPR promove a inclusão de Pessoas com Deficiência por meio dos nossos processos seletivos, nos 

quais todo profissional pode ser considerado para a vaga — apresentando os requisitos necessários para a 

posição concorrida. 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES  

A avaliação dos candidatos externos, que ficaram em banco de dados após participação nas fases de 

entrevista comportamental e prova técnica (quando necessário), tem validade de no máximo 6 (seis) meses para 

serem aproveitados para uma outra vaga com mesmo perfil. Após este período, o candidato deve passar por 

uma nova avaliação. O gestor não deve demonstrar ou verbalizar sua preferência por determinado candidato 

na presença dos demais participantes do processo. 

O gestor não deve se valer de sua posição na Instituição para garantir aos candidatos a contratação, 

bem como aceitar do candidato quaisquer benefícios, favores ou presentes em troca da contratação. No 

processo de recrutamento e seleção externa, não poderão participar colaboradores efetivos da Instituição. 

 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO / FORMAÇÃO CONTINUADA 

O Grupo Marista e a PUCPR se destacam pelo desenvolvimento contínuo de seus colaboradores, 

proporcionando ao longo da sua caminhada marista várias oportunidades, fóruns e instrumentos, visando a 

qualificação e aprimoramento técnico e comportamental, alinhado aos Valores Maristas.  

Para tal, a Instituição dispõe de Políticas Institucionais, como a Política de Incentivo à Educação, cujo 

propósito é estabelecer as diretrizes gerais de incentivo para colaboradores, quando matriculados em cursos de 

graduação, especialização, extensão e de idiomas e em programas de pós-graduação stricto sensu da PUCPR. 

Esta diretriz se aplica a todos os colaboradores do Grupo Marista e da PUCPR, que tenham interesse em obter 

o incentivo e busquem qualificação de excelência, usufruindo de todo o conhecimento, estrutura e 

competências que a Universidade dispõe para a Comunidade Acadêmica. 

Além das diretrizes de Incentivo à Educação, proporcionadas pela Universidade, a DHO oferece um 

portfólio de workshops, fóruns, práticas de gestão e treinamentos de desenvolvimento, de acordo com o 

pipeline de liderança. As formações são distribuídas ao longo do ano e customizadas, atendendo as necessidades 

de formação técnica de cada indivíduo e de acordo com o momento de vida do colaborador, maturidade e 

caminhada no Grupo Marista e PUCPR.  

As metodologias selecionadas e temas abordados sempre estão alinhados às melhores práticas de 

mercado, complexidade das responsabilidades do colaborador ou líder, habilidades que a Instituição deseja que 

sejam desenvolvidas e em consonância com os Valores Maristas. 

Todas as práticas de qualificação e desenvolvimento dos colaboradores e líderes do Grupo Marista e 

PUCPR estão embasadas e atreladas ao CICLO DE GESTÃO DE DESEMPENHO, que tem como público alvo todos 

os profissionais administrativos da Universidade, com ou sem papel de liderança. 

O principal objetivo do processo de gestão de desempenho é desenvolver os colaboradores com os 

comportamentos, habilidades e atitudes necessárias para alavancar a visão, a missão, os valores, os desafios 

estratégicos e os resultados do Grupo Marista e da PUCPR.  

O processo de gestão do desempenho é cíclico, estendendo-se por todo o ano. Após a avaliação 

propriamente dita, desenvolvem-se ações decorrentes dela, que alimentam o sistema de avaliação de 

desempenho do ano seguinte. Essa avaliação deve ser fundamentada em dados específicos, utilizados para 

definir, medir e analisar, reconhecer e reforçar, visando orientar o desempenho, identificando pontos fortes e 

áreas para melhoria, bem como apontando caminhos para o crescimento profissional por meio de ações e planos 

de desenvolvimento individual. 
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Para o Grupo Marista e PUCPR, a avaliação de desempenho fornecerá aos colaboradores os dados 

necessários para potencializar os pontos fortes e atuar diretamente nos de desenvolvimento. Os profissionais, 

por sua vez, se beneficiam de um processo estruturado e transparente.  

Além disso, todo o processo apoia o fortalecimento da cultura de feedback, que contribui para o 

crescimento de todos os colaboradores envolvidos. Nosso modelo de avaliação de desempenho adota uma 

sistemática que estimula a autoavaliação, avaliação gestor/colaborador, avaliação colaborador/gestor, 

avaliação colaborador/pares, avaliação colaborador/parceiros e a reunião de feedback. Essa metodologia deve 

acontecer ao longo de todo o processo, usando mecanismos formais e informais, que favoreçam e estimulem o 

diálogo entre os envolvidos. 

Principais diretrizes do ciclo de gestão de desempenho: 

• Realizar as etapas do ciclo de avaliação, em calendário único, para todas as unidades e frentes de missão; 

• Avaliação contemplando metas e valores para todos os públicos; 

Para orientar as normas frente aos desafios estratégicos traçados, o Grupo Marista criou um modelo 

de avaliação de desempenho que integra os conceitos de metas e valores institucionais para a avaliação de 

nossos colaboradores. Entenda melhor observando o quadro a seguir: 

Figura 13.Orientação da Gestão de Desempenho. 

 
Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DDHO) 

O modelo avaliativo tem como objetivos:  

• Desenvolver uma cultura voltada à gestão de pessoas;  

• Permitir a melhor gestão de nosso capital humano;  

• Promover a constante disseminação dos valores do Grupo Marista;  

• Incentivar o diálogo entre gestor e colaborador (cultura de feedback);  

• Criar um critério uniforme para a gestão de desempenho em todas as unidades e frentes de missão;  

• Implantar o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para desenvolver o potencial dos colaboradores 

do Grupo. 

PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

A avaliação de desempenho formal é realizada uma vez ao ano, com uma revisão semestral do processo 

para rever as metas estabelecidas. O acompanhamento e a avaliação informal, por sua vez, devem ser feitos ao 

longo de todo o ano. Os períodos formais indicados para a avaliação de desempenho devem ser respeitados por 

todas as frentes de missão, segundo o calendário vigente. 

Figura 14. Etapas do Ciclo de Gestão de Desempenho   

 
Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional. 
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 COMPOSIÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Tabela 21.Corpo Técnico-administrativo da PUCPR em 2018. 

Grau de Escolaridade colaboradores estagiários 

E. F. I ou II 29 1 

E. M. / Técn. 419 31 

Graduado ou especialista 656 2 

Mestrado / Doutorado / PHD 64 0 

Total 1168 34 

Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DDHO). 

 PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Tabela 22.Plano de Expansão do Corpo técnico-Administrativo 

Administrativos 2019 2020 2021 2022 2023 

Curitiba 925 925 925 925 925 

Londrina 148 150 150 150 150 

Maringá 32 32 32 32 32 

Toledo 63 63 65 65 65 

Polos 
em 

definição 
em 

definição 
em 

definição 
em 

definição 
em 

definição 

Fonte: Coordenação de Carga Horária. 
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6 Organização Administrativa da IES 

A PUCPR goza de autonomia administrativa, financeira e didático-científica, conforme os termos da 

legislação vigente, do seu Estatuto e do Regimento Geral. A autonomia é exercida pela Universidade, tanto na 

sede como nos Câmpus Maringá, Londrina e Toledo. 

6.1 Gestão Institucional 

A administração da PUCPR é exercida, na Administração Superior, pelas seguintes autoridades ou 

órgãos: 

a. Grã-Chancelaria. 
b. Conselho Universitário (CONSUN). 
c. Conselho de Curadores (CONCUR). 
d. Conselho de Desenvolvimento (CONDES). 
e. Reitoria. 

Na Administração Acadêmica de cada Escola, por: 

a. Conselho Acadêmico. 
b. Decanato. 
c. Colegiado de Curso. 
d. Coordenação de Curso. 

E na Administração dos Institutos, Núcleos e Órgãos Suplementares, pelas coordenações e pelos 

decanatos. 

 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL  

Figura 15.Organograma PUCPR: Principais instâncias de gestão. 

 
Fonte: Secretaria Geral. 

 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

Em termos de estrutura, está organizada em Unidades Universitárias, que coordenam e executam 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, denominadas Escolas, Núcleos da Agência PUCPR, Núcleos de 
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Educação Continuada, Unidades de Suporte Acadêmico e Órgãos Suplementares, distribuídos nos quatro 

câmpus de atuação – Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. 

As Escolas que constituem a PUCPR são: 

• Escola de Arquitetura e Design. 

• Escola de Ciências da Vida. 

• Escola de Comunicação e Artes. 

• Escola de Direito. 

• Escola de Educação e Humanidades. 

• Escola de Medicina. 

• Escola de Negócios. 

• Escola Politécnica.  

A constituição das Escolas obedeceu ao princípio de sinergia de área de conhecimento e de estruturas 

de formação (projetos pedagógicos, espaços acadêmicos) e foi resultado, também, de benchmarking realizado 

com várias instituições de Ensino Superior no Brasil e no exterior. Em anexo III, encontramos o quadro que 

mostra a composição de cada Escola. 

A Administração das Escolas e dos Câmpus Fora de Sede é desempenhada pelos Decanos e Diretores 

de Câmpus, apoiados por Coordenadores de Cursos, Núcleos e Unidades. Na reorganização da estrutura da 

PUCPR, realizada em 2012, as Escolas passaram a contar com mais um agente de apoio na gestão: os Gerentes 

Administrativos de Escola. O papel desses gerentes é oferecer suporte de gestão operacional, administrativa e 

econômica das Escolas. Por meio dos Decanos e desses Gerentes Administrativos de Escola, ocorre a relação 

matricial das Escolas com as diversas atividades das Pró-Reitorias. 

Associados às Escolas, encontram-se ainda, como ponte de atuação da Escola na prestação de serviços 

e pesquisa junto à Agência PUC de Inovação e como ponto de coordenação da Educação Continuada, os Núcleos 

da Agência e os Núcleos de Educação Continuada. 

Além das Escolas e dos Núcleos, a PUCPR realiza seus objetivos por meio de um conjunto de Órgãos 

Suplementares e Unidades de Suporte Acadêmico: 

• Biblioteca Central. 

• Círculo de Estudos Bandeirantes. 

• Centro de Memória. 

• Divisão Cultural e de Esportes. 

• Editora PUCPRess. 

• Empreendedorismo. 

• Diretoria de Internacionalização. 

• Fazenda Experimental Gralha Azul. 

• Hospital Universitário Cajuru. 

• Museu Universitário. 

• Clínicas e Farmácia. 

• Núcleo de Prática Jurídica. 

• Biotério. 

• Paróquia Universitária Jesus Mestre. 

• Instituto de Ciência e Fé. 

• PUC Carreiras. 

• Diretoria de Atendimento Acadêmico. 



 

 96 

6.2 Órgãos Colegiados: Atribuições, Competências e Composição 

 

 CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUN) 

O CONSUN é composto por: Reitor; seu Presidente; Vice-Reitor; Pró-Reitores; Decanos das Escolas; 

Diretores dos Câmpus Fora de Sede; um representante docente de cada Escola, eleitos entre seus pares; dois 

representantes da Mantenedora, designados por seu Presidente; um representante da comunidade, indicado 

pelo Presidente e homologado pelo Plenário; um representante do corpo técnico-administrativo, eleito por seus 

pares; representação do corpo discente, na forma da lei, sendo pelo menos dois representantes da pós-

graduação stricto sensu. 

Principais atribuições: 

• Zelar pela realização das finalidades da Universidade e, especialmente, pelo fiel cumprimento de sua 
missão. 

• Exercer a jurisdição superior da Universidade. 

• Aprovar planos, diretrizes gerais da Universidade para o ensino, a pesquisa e a extensão, nas várias 
áreas do conhecimento. 

• Aprovar o Estatuto e suas alterações. 

• Aprovar o Regimento Geral e seu próprio Regulamento. 

• Deliberar sobre a constituição, as atribuições e o funcionamento das Câmaras do CONSUN. 

• Aprovar a criação ou a extinção de cursos de graduação, sequenciais, de pós-graduação stricto sensu, 
e outros, observada a legislação vigente. 

• Aprovar a outorga de títulos honoríficos e dignidades universitárias por proposição do Reitor. 

• Aprovar a criação ou a extinção de Escolas, Câmpus, Institutos, Órgãos Suplementares e outras 
unidades. 

• Aprovar o Plano de Carreira Docente e suas alterações. 

• Aprovar as normas de ingresso e o número de vagas para os cursos de graduação, sequenciais e de 
pós-graduação stricto sensu e outros. 

• Deliberar, em grau de recurso, sobre decisões das Câmaras que contrariem a legislação vigente ou as 
normas da Universidade. 

• Deliberar sobre os assuntos relevantes relacionados com o interesse da Universidade, encaminhados 
pelo Reitor, não previstos no Estatuto. 

O CONSUN estrutura-se em Câmaras (CAMGRAD, CAPEP e CAEX), e as decisões são tomadas em 

Conselho Pleno ou nas Câmaras, de acordo com as atribuições fixadas em Estatuto, no Regimento Geral e em 

Regulamento próprio. A composição das Câmaras é feita exclusivamente pelos membros do CONSUN, 

garantindo-se a representatividade de seus diversos segmentos em cada Câmara. 

 CÂMARA DE GRADUAÇÃO E CURSOS SEQUENCIAIS (CAMGRAD) 

Principais atribuições: 

• Propor as normas de ingresso e o número de vagas dos cursos de graduação da Universidade. 

• Aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e sequenciais, bem como suas alterações; 

• Propor a criação e a extinção de cursos de graduação e sequenciais. 

• Aprovar normas e regulamentos relativos aos cursos de graduação, sequenciais, pós-graduação lato 
sensu e outros. 

• Aprovar a criação de cursos e respectivos projetos pedagógicos de pós-graduação lato sensu; 

• Estabelecer diretrizes de avaliação e normas relativas aos cursos de graduação sequenciais e 
educação continuada. 

• Aprovar o calendário acadêmico dos cursos de graduação, sequenciais e pós-graduação lato sensu. 

• Atuar como instância recursal na área de graduação, cursos sequenciais e educação continuada. 
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 CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (CAPEP) 

Principais atribuições: 

• Propor a criação, a suspensão e a extinção de programas de mestrado e doutorado. 

• Aprovar currículos, regulamentos e modificações dos programas de pós-graduação stricto sensu. 

• Estabelecer diretrizes de avaliação da pós-graduação stricto sensu, da pesquisa e da produção 
científica do corpo docente. 

• Propor diretrizes para a pesquisa na Universidade. 

• Atuar como instância recursal, nas áreas de pós-graduação stricto sensu e pesquisa. 

 CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  (CAEX) 

Principais atribuições: 

• Decidir sobre assuntos relativos à comunidade universitária e às atividades de extensão. 

• Apreciar o Plano de Ação da Pastoral da Universidade. 

• Propor e apreciar projetos com caráter de responsabilidade social, sustentabilidade e inclusão social. 

• Propor diretrizes para os convênios de intercâmbio e cooperação com instituições congêneres e 
outras. 

• Atuar como instância recursal em assuntos comunitários e estudantis. 

 CONSELHO DE CURADORES  (CONCUR) 

O CONCUR é comporto por: Reitor; seu Presidente; Vice-Reitor; Pró-Reitores; três representantes da 

entidade mantenedora, nomeados pelo presidente da Associação Paranaense de Cultura. 

Principais atribuições: 

• Fixar os valores dos encargos educacionais e das taxas escolares. 

• Apreciar a proposta orçamentária da universidade a ser encaminhada à Entidade Mantenedora. 

• Apreciar o Plano de Carreira Docente e suas alterações, e encaminhá-lo ao Conselho Universitário. 

• Emitir parecer sobre a suplementação de recursos financeiros a ser encaminhada à Entidade 
Mantenedora. 

• Apreciar a alienação de bens colocados à disposição da PUCPR. 

• Apreciar relatórios econômico-financeiros. 

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO (CONDES) 

O CONDES é comporto por: Reitor; seu Presidente; Vice-Reitor; Pró-Reitores; três representantes da 

Mantenedora; membros da comunidade que tenham interesse e capacidade de colaborar para o 

desenvolvimento da PUCPR; representantes dos corpos docente, discente e alumni. Os conselheiros 

supramencionados são indicados e nomeados pelo Reitor, conforme Regulamento próprio. 

Principais atribuições: 

• Apoiar a Reitoria nos assuntos relacionados à promoção da cultura, da espiritualidade, da ciência, das 
letras, das artes e da tecnologia junto à comunidade local, regional, nacional e internacional. 

• Promover campanhas de apoio e estímulo à pesquisa científica e à inovação. 

• Desenvolver laços de integração entre a Universidade e a comunidade visando à consolidação da 
Universidade. 

• Zelar pelo patrimônio moral da Universidade e propor medidas que possam conduzir ao constante 
aperfeiçoamento da Instituição. 

• Apoiar campanhas, estimular doações e quaisquer outras medidas destinadas a consolidar o 
patrimônio da Universidade e os fundos de apoio à comunidade acadêmica. 

• Colaborar com a Universidade junto a instituições nacionais e internacionais. 

• Aprovar, em Regulamento próprio, suas normas, sua organização e seu funcionamento. 
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 NDE E COLEGIADOS DE CURSO – ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um elemento diferenciador da qualidade dos cursos de 

graduação ofertados pelas Instituições de Educação Superior no Brasil. Normatizado pela Resolução nº 01, de 

17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), deve ser integrado 

por docentes fortemente comprometidos com o curso e cuja formação os recomende, sendo-lhe atribuídas 

funções vinculadas ao projeto pedagógico do curso e, portanto, à qualidade que se deseja imprimir à graduação.  

A partir da menção genérica das atribuições do NDE constante do art. 2º da Resolução nº 01/2010 - 

CONAES pode-se explicitá-las como segue:  

a. definir e atualizar o perfil profissional do egresso do curso - para tanto, o NDE deverá alinhar o 
contido nas Diretrizes Curriculares Nacionais relativas ao curso ao qual pertence com o 
estabelecido no Projeto Pedagógico Institucional da PUCPR, as exigências da sociedade e a 
proposta de perfil do egresso constante do Projeto Pedagógico do Curso.  

b. definir as concepções e os fundamentos que dão suporte ao Projeto Pedagógico do Curso - 
conceitos claros e assumidos pelo corpo docente do curso, coerência e consistência teórico-prática 
são requisitos indispensáveis nesse aspecto;  

c. acompanhar os resultados do processo de ensino e de aprendizagem, observando se a proposta 
pedagógica do curso está sendo adequadamente desenvolvida;  

d. atualizar o Projeto Pedagógico do Curso, quando se entender necessário, em face da alteração das 
condições que o motivaram;  

e. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular até sua aprovação pelo Colegiado do Curso, para 
posterior encaminhamento à Câmara de Graduação e Cursos Sequenciais da PUCPR;  

f. rever as ementas e os temas de estudos das disciplinas do curso, bem como a bibliografia básica e 
complementar indicada;  

g. promover a integração horizontal e vertical das disciplinas do curso, observando os eixos previstos 
pelo Projeto Pedagógico do Curso;  

h. analisar e avaliar os Programas da Disciplina;  
i. promover a interdisciplinaridade no curso, orientando a programação e a execução dos Projetos 

Integradores;  
j. propor a alteração fundamentada da carga horária da matriz curricular, ou de seus componentes, 

isoladamente;  
k. recomendar a aquisição de obras para a composição da bibliografia básica e complementar do 

curso, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso;  
l. supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso;  
m. propor ações em busca de melhores resultados nos indicadores oficiais da educação superior 

(ENADE, CPC);  
n. acompanhar as atividades do corpo docente;  
o. indicar cursos a serem ofertados para reforçar a aprendizagem do aluno ingressante;  
p. emitir parecer a respeito das propostas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso;  
q. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão no curso;  
r. realizar o processo de autoavaliação do curso, consoante orientação da Comissão Própria de 

Avaliação;  
s. zelar pela observância dos princípios e orientações contidos no Projeto Pedagógico Institucional;  
t. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso ao qual pertence.  
u. o NDE de cada curso deve estar alinhados com as Diretrizes da Escola a qual pertence.  
v. o NDE de cada curso tem como atribuição zelar pelo alinhamento dos próprios NDEs dos cursos 

nos diferentes câmpus.  

O núcleo docente estruturante deve documentar todas as ações realizadas, para tanto há necessidade 

de que as reuniões estejam registradas desde as convocações dos professores que compõem o NDE, as atas e 

relatórios. As reuniões de trabalho são a forma mais eficaz de comunicar decisões, controlar e delegar tarefas, 

bem como de estudar ações e resolver conflitos. Se a reunião é basicamente um instrumento de trabalho, 

convém utilizar essa ferramenta com eficácia e bom senso. Quando se desejam reuniões eficazes, convém 

pensar no antes, durante e depois da reunião. Para que isto ocorra, a reunião do NDE precisa ser planejada e 
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conduzida da melhor maneira possível para que atinja sua intencionalidade e se torne eficaz. Para garantir uma 

reunião que produza resultados é necessário que haja uma prática que influencie as pessoas envolvidas. 

A PUCPR conta com um Manual do NDE que é entregue aos professores que fazem parte do NDE, para 

que possam pautar a sua atuação ao desenvolverem as responsabilidades previstas na legislação educacional. 

 OUVIDORIA 

A PUCPR acredita que a universidade é construída diariamente por toda a comunidade acadêmica. Por 

isso, além de todos os canais de atendimento, possui também uma ouvidoria, que é a última alternativa em 

canal de comunicação direta, para estudantes, professores e colaboradores no momento de fazer suas 

reclamações, sugestões de melhoria e elogios. Também deve ser acessado o canal direto para o reporte de 

dúvidas relativas a comportamentos e ao Código de Conduta Marista, ou ainda, quando forem notadas condutas 

contrárias às diretrizes da Organização (contidas no Código de Conduta e nas normas internas) e à legislação em 

vigor e que possam representar algum risco para a Instituição, suas unidades e suas equipes de trabalho. A 

análise dos relatos enviados pelo Canal Direto é realizada de forma confidencial, imparcial, discreta e segura. 

Após as análises, caso sejam constatadas evidências de transgressões ao Código de Conduta, conflitos de 

interesses e violações às normas internas, as conclusões e as devidas recomendações serão encaminhadas para 

deliberação do Comitê de Ética. Com a mesma imparcialidade e discrição, as dúvidas são respondidas e as 

recomendações, sugestões e ideias, analisadas e encaminhadas ao Gestor responsável. 

Com objetivo de preservar a confidencialidade, garantir agilidade aos processos e segurança nos 

procedimentos, desde 2018 a ouvidoria da PUCPR não faz atendimento presencial. Todo atendimento realiza-

se via site (pucpr.br/ouvidoria e canaldiretomarista.com.br) ou por atendimento telefônico (0800 727 0580 - 

24h). 

Figura 16.Tela do Canal Direto. 

 
Fonte: http://www.canaldiretomarista.com.br/, consultada em dezembro de 2018. 
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7 Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento 

Institucional 

 

7.1 Avaliação Institucional 

A legislação vigente (a Lei n.º 10.861/2004) consolidou a avaliação como um dos instrumentos para 

sustentação da qualidade do sistema de educação superior. Os processos avaliativos internos e externos são 

concebidos como subsídios fundamentais para a formulação de diretrizes para as políticas públicas de educação 

superior e, também, para a gestão das instituições, visando à melhoria da qualidade da formação, da produção 

de conhecimento e da extensão, de acordo com as definições normativas de cada tipo de instituição e as opções 

de cada estabelecimento de ensino. 

A Avaliação Institucional na PUCPR busca identificar o perfil e o significado da atuação de cada um de 

seus segmentos pela avaliação de suas atividades, seus cursos, programas e projetos. A Avaliação Institucional 

é entendida como oportunidade relevante para a redefinição ou para a reafirmação dos valores institucionais, 

potencializando as condições necessárias para consolidação da excelência educacional. Ela deve ser contínua, 

interativa, proativa e global. Seus resultados devem fornecer subsídios necessários à reflexão e revisão de 

políticas, programas e projetos, e devem orientar a PUCPR nas tomadas de decisão. 

Os resultados das avaliações, além de subsidiarem as ações internas e a reformulação do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), formam a base para a implementação das políticas educacionais e de ações 

correspondentes. Assim, a avaliação deve contemplar implantação de ações e análise de seus resultados. Esse 

conjunto de procedimentos avaliativos sempre está vinculado à tomada de decisões. Esse é o caráter político-

pedagógico da avaliação. Ela emite juízos de valor sobre a instituição, seus projetos e processos. 

7.2 Metodologia, dimensões e instrumentos do processo de autoavaliação 

A ótica da autoavaliação na PUCPR tem o sentido de levantar informações úteis e relevantes para o 

contínuo aperfeiçoamento da Universidade como instituição promotora do ensino, da pesquisa e da extensão, 

e como órgão de difusão da cultura com responsabilidade social. 

Para tanto, a Avaliação Institucional tem como objetos principais: 

• O acompanhamento da execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no que tange às 

metas estabelecidas para o desenvolvimento acadêmico e de gestão da PUCPR, considerando seu 

caráter de universidade católica privada sem fins lucrativos, orientada por princípios éticos, cristãos e 

maristas; 

• O acompanhamento da gestão do quadro de professores e técnicos-administrativos, bem como da 

implantação de programas de qualificação e das suas políticas de valorização; 

• O acompanhamento do desenvolvimento da infraestrutura da instituição, bem como do atendimento 

às necessidades pedagógicas e às necessidades de seus usuários; 

• O monitoramento do desenvolvimento das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão de acordo 

com suas diretrizes estabelecidas no PDI, no PPI e nos PPCs dos cursos, bem como a proposição de 

revisão dessas diretrizes quando necessário; 

• A promoção e o acompanhamento de planos de ação que garantam a melhoria contínua dos processos 

de ensino-aprendizagem e de gestão, para o bom desenvolvimento institucional. 
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A operacionalização do processo avaliativo busca que todos os segmentos, em igualdade de 

participação, se envolvam no processo respondendo a questionários, participando de enquetes, analisando os 

aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo conjuntamente as debilidades e fortalezas da 

Universidade, também emitindo sugestões e recomendações que provoquem a melhoria da sua qualidade.  

Para a mensuração das atividades propostas, são utilizados instrumentos que proporcionam 

informações das diversas representações e instâncias institucionais. As categorias e os indicadores aplicados a 

cada instrumento são construídos a partir de levantamentos feitos junto aos setores envolvidos, a fim de retratar 

com fidedignidade a realidade e as expectativas dos interessados e envolvidos na avaliação, para propiciar 

diagnósticos confiáveis e relevantes. Uma abordagem qualitativa também é contemplada, com o levantamento 

de dados obtidos em reuniões de grupos focais de discussões ou através das atas de reuniões de colegiado, com 

a participação do coordenador de curso, do corpo docente e de representante discente.  

Como forma de complementar a avaliação, podem ser utilizados dados secundários, sempre que 

disponíveis, resultantes dos sistemas de informações da própria IES, que registram atividades acadêmicas, 

administrativas e de gestão. A coleta e as análises de dados acontecerão sistematicamente ao longo do ciclo 

avaliativo previsto no Projeto da CPA, que se dá a cada três anos. 

Para garantia de uma boa e fluida execução do projeto de autoavaliação institucional, estão nele 

previstas as seguintes etapas: 

• Sensibilização da comunidade acadêmica, apresentando aos avaliadores e àqueles que serão avaliados, 

os critérios e cronograma da execução da avaliação institucional, seja por suas pesquisas qualitativas, 

quantitativas ou pela coleta de dados, proporcionando assim um ambiente para a avaliação ativa, 

consciente e responsável. Essa etapa deverá anteceder a cada uma das avaliações e é recomendado que 

esta persista ao longo do período avaliativo. 

• Avaliação Interna descrevendo e analisando o próprio contexto, dinâmica e suas ações, seja da unidade, 

divisão, órgão, setor, escola ou campus, estimulando o controle interno de qualidade e a promoção de 

melhoria contínua dos processos acadêmicos e de gestão. 

• Avaliação Externa estabelecendo um diálogo com a sociedade, por meio de seus representantes e pela 

comunidade diretamente afetada pelas ações desenvolvidas pela Instituição. Esse público é formado 

principalmente pelas pessoas e instituições alcançadas pelos projetos de responsabilidade social e ações 

afirmativas, pelas instituições que recebem estudantes para estágio e que empregam os egressos da 

PUCPR, instituições e empreendedores parceiros em pesquisas desenvolvidas por docentes e estudantes 

seja dentro desta universidade ou em intercâmbio, fornecedores e terceiros que atendem as mais 

diversas funções dentro da instituição, entre tantos outros. 

• Divulgação dos resultados, com base nos relatórios produzidos pela CPA, com apresentação para a 

comunidade interna e externa, pelos meios de comunicação disponíveis, tornando explícita a atuação 

institucional e fazendo-se conhecer nas instâncias decisórias. 

• Realimentação das ações institucionais, por consequência dos resultados das avaliações internas e 

externas, através de planos de ação discutidos pelas unidades e que possam ser adotados para correção 

de deficiências identificadas ou para ampliação da qualidade já oferecida. 

• Meta-Avaliação da proposta de autoavaliação institucional, após a concretização das etapas previstas, 

para intervenção nos planos e projetos de continuidade do trabalho de avaliação, tornando-o assim um 

processo dinâmico e de realimentação para a própria avaliação. 

 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

A comunidade acadêmica participa de diversas formas na autoavaliação, quer seja como membro direto 

da Comissão Própria de Avaliação - CPA, ou por meio de participação em reuniões, palestras, painéis de 

discussão ou preenchimento de questionários avaliativos e outros colegiados. 
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A CPA é composta, de forma paritária, por representantes de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docentes, técnicos administrativos, e discentes) e representantes da sociedade civil, conforme prevê 

Regulamento da CPA. 

As reuniões da CPA são previstas em calendário anual, acontecem na sua sede e os demais câmpus 

participam por meio de videoconferência, podem ser vistos e ouvidos e podem também ver e ouvir o que ocorre 

na reunião. 

 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

Em seu processo avaliativo, a CPA começa com atividades de sensibilização da comunidade acadêmica, 

sempre que possível, apresentando resultados de avaliações anteriores ou as ações promovidas por esses 

resultados. Iniciadas as ações avaliativas, os dados são coletados e organizados diretamente pela CPA e/ou pelas 

áreas envolvidas. Na sequência, são analisados pela CPA e outras entidades especialistas envolvidas (como o 

NEP – Núcleo de Excelência Pedagógica), o mapeamento e as potencialidades e fragilidades apontadas pela 

comunidade acadêmica. O resultado dessa análise é divulgado para a Reitoria e para as pró-reitorias bem como 

para cada área envolvida e seu resultado correlato, a fim de que os planos de ação sejam elaborados para mitigar 

resultados indesejados e potencializar os esperados. 

Para tanto, deverão ser utilizados diversos meios de divulgação destes resultados, tais como: reuniões, 

seminários, documentos informativos impressos e/ou eletrônicos, campanhas publicitárias, site e/ou outros. A 

divulgação deve propiciar também oportunidades para que as ações concretas oriundas dos resultados do 

processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna. 

A comunicação, nesse caso, leva em conta a clareza das informações e caráter analítico e interpretativo 

dos resultados, considerando a diversidade de leitores. Além disso, o relatório apresenta sugestões, dentre 

aquelas formuladas nos planos de ações, para melhorias de natureza administrativa, política e pedagógica a 

serem implementadas. 

Caberá à PUCPR transformar seus resultados em ações, valorizando a participação da comunidade 

acadêmica no processo de avaliação institucional. A finalidade central do processo avaliativo na PUCPR é 

promover a realização autônoma do projeto institucional, de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, 

na pesquisa, na extensão, na gestão e nas ações de responsabilidade social. 
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8 Infraestrutura e Instalações 

O campus Curitiba, que iniciou em 1969, obedeceu primeiramente a um projeto do arquiteto carioca 

Sergio Bernardes, com relação à construção de dois blocos, onde hoje está instalada a Pastoral Universitária. Em 

1973 o arquiteto Manoel Coelho assumiu a continuação do projeto e, com visão de planejamento, sugeriu que 

se fizesse um Plano Diretor estabelecendo um zoneamento do campus, prevendo áreas para setor cívico, setor 

didático, setor de laboratórios e setor de esportes, além de um sistema viário para a circulação de veículos, com 

proteção aos pedestres. Essas providências garantiram a evolução do campus a medida em que surgiu 

necessidade de novas edificações. Com efeito, a arquibancada coberta do antigo hipódromo que ali existiu foi 

restaurada e transformada em Museu Universitário. Assim, o Campus da PUCPR tornou-se uma referência 

nacional em termos de planejamento harmônico e integrado à natureza. 

As instalações prediais da PUCPR (Campus Sede e CFSs) foram projetadas para atender as finalidades 

educacionais e as especificações técnicas quanto às dimensões, iluminação, ventilação e acústica, climatização 

e acomodação assegurando acessibilidade arquitetônica aos que dela necessitarem. 

O Campus Sede da PUCPR, localizado no bairro Prado Velho, em Curitiba, capital do estado do Paraná, 

conta hoje com 15 blocos didáticos, Ginásio Poliesportivo, Prédio da Administração, Casa Estrela, um prédio 

exclusivo para a Biblioteca, entre outras instalações, históricas e funcionais, como o prédio da tribuna e concha 

acústica. Para acomodar todas as atividades da Universidade, estão em uso algumas estruturas fora do Campus, 

como o hospital escola (Cajuru), a Agência PUC, o PUC Idiomas, o Centro de Simulações Clínicas, algumas das 

clínicas de saúde (Centro Psicologia, Farmácia Escola, Veterinária Escola, entre outros) e a FEGA (Fazendo Escola 

Gralha Azul).  

Todos os blocos didáticos contam com estrutura variada, as escolas estão acomodadas 

preferencialmente em bloco único, mas não há impedimento do uso de qualquer dos espaços por todas as 

escolas, sendo necessário apenas a realização de reserva do mesmo, ou agendamento de visita, conforme o 

caso. Para a manutenção desses espaços, as responsabilidades são compartilhadas entre a Diretoria de 

Infraestrutura (DINFRA) e a equipe das escolas, sendo a primeira responsável pelas áreas comuns e a outra pelas 

demandas específicas dos cursos e da escola. Dentre as atribuições relacionadas à infraestrutura, são em geral 

responsabilidades da escola: contribuir na construção e revisão dos processos operacionais do bloco; gerir a 

manutenção e reparos prediais; controlar as compras de insumos para aulas práticas; contribuir no processo de 

compras de itens de Opex e Capex; gerir o pessoal de atendimento e de laboratórios; assessorar processos 

ligados à área de RH, como admissões, rescisões, ajuste de ponto, etc.; acompanhar a qualidade da higienização 

e segurança do prédio. 

Os CFSs (Campus Fora de Sede) possuem um bloco didático e podem também contar com estruturas 

externas, como prédios locados, estrutura em container, entre outros, para atendimento às suas necessidades 

e expansão. 

Tabela 23.Dimensão dos câmpus da PUCPR 

Local  Área Terreno (m²) Área Construída (m²) 

Campus Curitiba  292.762,00 152.839,32 

Campus Londrina  254.444,43 6.703,99 

Campus Maringá 7.080,02 12.026,21 

Campus Toledo  534.238,99 16.814,75 

Fonte: Diretoria de Infraestrutura 

A composição dessas estruturas, os espaços de trabalho e de docência, bem como os equipamentos 

disponíveis para realização das atividades, ou seja, toda a estrutura utilizada para a concretização das políticas 

institucionais de acordo com a missão, a visão e os valores da PUCPR, podem ser encontradas junto ao Anexo IV 

deste PDI. 
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Em face dos novos desafios, tendo em vista a transformação digital e a globalização do ensino e da 

pesquisa em seus diferentes níveis (graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu), a instituição 

preocupa-se constantemente em melhorar sua infraestrutura por meio de salas de videoconferência para 

defesas de trabalhos de mestrado e de doutorado, centros de convivência para promoção de sinergia entre 

diferentes programas de pós-graduação com empresas e acesso 24h – presencial e remoto - a laboratórios de 

pesquisa. 

8.1 Infraestrutura para o Trabalho Administrativo 

Tanto nos blocos didáticos da sede como dos CFSs, há uma variedade de estruturas destinadas ao 

trabalho administrativo, as principais estão listadas no quadro consolidado a seguir. Em geral, cada bloco dispõe 

das secretarias de que necessita, salas de reuniões, espaço para a gerência e decanato da escola, copa, além da 

estrutura de apoio em informática (NIAA – Núcleo de Informática e Apoio Acadêmico) local.  

O prédio da administração no Campus Sede possui 9.625 m² de área construída e abriga tanto a gestão 

da PUCPR como também a gestão de diversas áreas de sua mantenedora (APC) e outros órgãos do Grupo 

Marista, fica localizado dentro do Campus Sede, garantindo a proximidade da gestão com as escolas e cursos, 

com presença física dos gestores dos CFSs durante as reuniões de reitoria. Na tabela a seguir estão listados os 

de trabalho administrativos nos blocos acadêmicos, laboratórios, centros e clínicas diversas. 

Tabela 24.Infraestrutura para o trabalho administrativo 
 Recepções Secretarias Salas de Reunião Outros espaços* Total 

Curitiba 10 26 13 44 93 

Londrina 1 2 1 7 11 

Maringá 1 1 1 8 11 

Toledo 4 2 3 5 14 

Total de Espaços 16 31 18 64 129 

Fonte: Levantamento feito pelas escolas e campus. 

*Outros espaços: qualquer local destinado ao trabalho administrativo, como: copa, almoxarifado, sala 

de arquivo, entre outros. 

Itens e descritivos podem ser encontrados junto ao Anexo IV, agrupando os principais espaços e suas 

características. 

8.2 Infraestrutura para as Atividades Acadêmicas 

Tanto nos blocos didáticos da sede como dos CFSs, há uma variedade de estruturas destinadas às 

atividades acadêmicas. Em função das amplas dimensões da universidade e da velocidade das mudanças 

realizadas para que a instituição funcione como um organismo vivo, o levantamento desses espaços algumas 

vezes é feito em medidas aproximadas. Em geral, cada bloco didático dispõe de: diversas salas de aula comuns; 

um ou dois auditórios; algumas salas de metodologias ativas, instaladas e em instalação, com financiamento 

pelo projeto FINEP de acordo com projeções descritas no planejamento da PUCPR; laboratórios distribuídos de 

acordo com a necessidade da escola; espaços de coworking; entre outros. 

Itens e descritivos podem ser encontrados junto ao Anexo IV, agrupando os principais espaços e suas 

características.  Em resumo: 

Tabela 25.Quantidade de Salas de Aula, por campus. 

  Salas de Aula Salas de Metodologias Ativas Outras Salas 

Curitiba 311 25 23 

Londrina 31 4 0 

Maringá 19 4 0 

Toledo 32 3 2 

Fonte: Administração das Escolas e Câmpus. 
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(*)Outras Salas: salas multiuso, salas de vídeo, salas de feedback, entre outras.  
Itens e descritivos podem ser encontrados junto ao Anexo IV, agrupando os principais espaços e suas 

características. 

 AUDITÓRIOS 

A PUCPR coloca à disposição da comunidade acadêmica, em seus câmpus, 2 teatros e 22 auditórios. 

Tabela 26.Auditórios da PUCPR, por campus 

  nº auditórios 
capacidade de público 

(somada) 

Curitiba 17 + 2 Teatros 3490 

Londrina 3 367 

Maringá 1 130 

Toledo 1 338 

Fonte: Administração dos Câmpus. 

Nos auditórios estão disponíveis equipamentos de multimídia, com ligação à rede de internet, no qual 

se podem fazer videoconferências com pessoas de outros câmpus ou externas à instituição. 

 SALAS DE PROFESSORES 

As salas dos professores disponíveis nos blocos didáticos da sede e dos CFSs, possuem condições de 

atender aos professores, oferecendo espaço para descanso e para realização de trabalhos diversos, em nichos 

individuais ou mesas para grupos. Alguns desses espaços foram modernizados para parecer com coworkings, 

tornando os ambientes mais agradáveis e convidativos. Por sua vez, os coordenadores e os docentes de tempo 

integral dispõem de salas próprias ou gabinetes individuais de trabalho. 

Tabela 27.Salas de professores, por campus. 

  Para Coordenadores Para Professores Para Prof. TI 

nº capacidade 
(somada) 

nº capacidade 
(somada) 

nº capacidade 
(somada) 

Curitiba 40 40 12 217 63 63 

Londrina 8 8 4 64 2 6 

Maringá 5 5 1 20 4 4 

Toledo 8 8 5 28 1 11 

Fonte: Administração dos câmpus. 

 ESPAÇOS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Há diversos espaços de atendimento aos discente nos câmpus da PUCPR, que podem ser do tipo 

coworking para desenvolvimento de atividades em grupo, como pesquisa, orientação de trabalhos, entre outros, 

ou podem ser do tipo individual para atendimento privativo. Além das salas listadas na tabela a seguir, o 

atendimento ao discente também pode ocorrer nas secretarias, nas salas dos coordenadores de curso ou dos 

decanos das escolas, entre outras. 

Tabela 28.Espaços de atendimento ao discente 

  nº capacidade (somada) 

Curitiba 13 92 

Londrina 9 43 

Maringá 5 25 

Toledo 3 18 

Fonte: Administração dos câmpus. 
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 ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTAÇÃO 

Os espaços de convivência e alimentação estão sendo ampliados ao longo do tempo, para aproximar 

cada vez mais os elementos da comunidade acadêmica, propiciando a troca e interação cultural e acadêmica, 

típicos do espaço universitário. 

Tabela 29.Espaços de convivência e alimentação. 

 Cantina 
Centros 

Acadêmicos 
Estudo / 

Descanso 
Outros 

Curitiba 21 19 9 6 

Londrina 2 7 1 2 

Maringá 2 3 1 2 

Toledo 1 1 3 2 

Fonte: Administração dos câmpus. 

Nesses espaços já estão contemplados o DCE (Diretório Central dos Estudantes) e as salas ocupadas 

pelos Centros Acadêmicos e por Atléticas dos cursos. Em “outros” estão contemplados quiosques, vending 

machines e áreas comuns com instalações para convivência (como: mesas, cadeiras, sofás e tomadas). Além 

desses espaços, a universidade dispõe de diversos serviços para atendimento às necessidades dos estudantes 

no período de permanência na instituição, como serviço de reprografia, medicina assistencial, ambulatório, SEAP 

(serviço de apoio psicopedagógico), entre outros. 

 INFRAESTRUTURA PARA A CPA 

Atualmente a CPA está localizada em sala administrativa, no prédio da administração, na sede da 

PUCPR, dispondo de espaço de trabalho informatizado. Além disso, as reuniões com maior número de pessoas 

são realizadas nas salas de metodologias ativas do campus, para uso do sistema de comunicação com os câmpus 

fora de sede e apresentação em multimídia. 

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Todos os blocos acadêmicos dispõem de pelo menos: sanitário feminino, sanitário masculino e PNE, em 

cada andar. Alguns prédios, em função da demanda ou ampliação, possuem conjuntos de banheiros adicionais. 

Alguns laboratórios possuem vestiário, como no caso da Clínica de Odontologia e do Ginásio de Esportes, por 

exemplo.  

8.3 Laboratórios e outros ambientes didáticos e profissionais 

A PUCPR conta com um variado conjunto de clínicas, núcleos, museus, hospitais e outras unidades que, 

além de ampliarem a extensão universitária, compõem estrutura de ensino e prática para a graduação, a pós-

graduação e a pesquisa na Universidade. 

Todas as unidades de saúde e medicina desfrutam de infraestrutura, logística e equipe especializada. 

Essas características garantem a condução de estudos clínicos dentro dos padrões estabelecidos pelas Boas 

Práticas Clínicas (GCP – ICH – Good Clinical Practices - Harmonized Tripartite Guideline for Good Clinical Practice). 

Dessa Maneira, atende também às normativas nacionais regulamentadas pela Legislação Brasileira para 

condução de pesquisas clínicas do Conselho Nacional de Saúde, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde. 
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Tabela 30.Quantidade de laboratórios didáticos. 

  Laboratórios Didáticos Outros* 

Curitiba 103 4 

Londrina 22 13 

Maringá 1 1 

Toledo 17 8 

*Outros: outros espaços dos laboratórios, como sala de preparo, almoxarifado e similares. 

Fonte: Administração das Escolas e Câmpus. 

Além dos laboratórios, a universidade conta com uma série de espaços diferenciados para uso nas mais 

variadas práticas acadêmicas e profissionais. São eles: 

• FEGA - Fazenda Experimental Gralha Azul, área de mais de 7 mil m² localizada no município de 

Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. 

• Laboratório de modelos (também conhecido como maquetaria), compreende todo um barracão 

externo e comporta diversos laboratórios experimentais da área de design e de arquitetura. 

• LABCOM - Laboratório de Comunicação, com área de 2.620 m² compreende dois blocos didáticos, 

fora do campus, que abrigam diversos laboratórios da área de comunicação e da área de artes, 

além de escritórios modelo dos cursos de Jornalismo, de Publicidade e Propaganda, de Relações 

Públicas e até um teatro e um estúdio de fotografia. 

• Clínicas de: Fisioterapia, Nutrição e Odontologia, no campus Curitiba, prestam atendimento à 

comunidade do entorno, além de servirem como espaço de prática acadêmica. 

• NPP - Núcleo de Prática em Psicologia nos câmpus que oferecem o curso de Psicologia (Curitiba, 

Londrina e Toledo). 

• NPJ - Núcleo de Prática Jurídica nos câmpus que oferecem o curso de Direito (Curitiba, Londrina, 

Maringá e Toledo). 

• Clínica Veterinária Escola em Curitiba (CVE) e em Toledo (CLIVET), são clínicas completas onde há 

emprego de profissionais formados e de estagiários do curso para atendimento de animais da 

comunidade a valores abaixo de mercado, orientação e pesquisa clínica. 

• Museu de Zoologia, cujas primeiras peças depositadas remontam ao ano de 1938 com a criação 

da faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, tendo atualmente registrados no Livro 

Tombo 11.764 exemplares, envolvendo animais preservados em vias úmida e secas e mais 5.081 

sem registro tombo. 

• Museu de Anatomia que dispõe de peças patológicas, ossos, material cirúrgico, múmias, fetos, 

entre outros, para apoio às aulas.  

• Herbário: com aproximadamente 25.200 exsicatas (plantas tombadas). 

• Estúdio Bradesco de Economia e Finanças: tem como objetivo complementar a formação 

acadêmica em um ambiente de vivência prática dos estudantes com o mercado financeiro. 

• Estúdio PHI investimentos: tem como objetivo complementar a formação acadêmica em um 

ambiente de vivência prática dos estudantes com o mercado de ações e de câmbio, além de 

incentivar e promover cursos e programas de atualização acadêmica para a comunidade em 

geral. 

• Ambulatório Acadêmico para práticas do curso de Medicina em Londrina 

• Centro de Simulações Clínicas para práticas do curso de Medicina em Curitiba. 

A maioria desses espaços está aberto a visitas de estudantes dos diversos cursos da PUCPR e seus 

gestores estão frequentemente propondo ações integradas, inter e trans disciplinares, com participação de 

público variado. 
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 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO LABORATORIAL 

A PUCPR atualmente tem um total de 450 funcionários atuando nas diferentes clínicas e laboratórios, 

no atendimento aos discentes, docentes e no apoio diário à utilização dos recursos de informática (NIAA). O 

conhecimento técnico para a área é priorizado nas contratações, mas também é levado em conta o perfil do 

profissional no atendimento aos usuários do espaço, o que chamamos de ter um perfil Marista, inspirado no 

fundador do Grupo Marista, Marcelino Champagnat. 

Tabela 31. Corpo Técnico-Administrativo para Atendimento Laboratorial 

  Quantidade 

Apoio de Informática Sede 42 

Biblioteca Central 46 

Campus Londrina 38 

Campus Maringá 17 

Campus Toledo 38 

Escola de Arquitetura e Design 12 

Escola de Ciências da Vida 74 

Escola de Comunicações e Artes 17 

Escola de Direito 13 

Escola de Educação e Humanidades 15 

Escola de Medicina 48 

Escola de Negócios 12 

Escola Politécnica 57 

Pós-Graduação Lato sensu 8 

Pós-Graduação Stricto sensu 2 

Pesquisa 11 

Total 450 

Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DDHO). 

O corpo técnico recebe capacitações sempre que há aquisições de novos equipamentos ou novas 

tecnologias e periodicamente conforme indicação do gestor nos PDIs (Planos de Desenvolvimento Individual) 

preenchidos anualmente no processo de avaliação de desempenho. 

8.4 Biblioteca 

O Sistema Integrado de Bibliotecas da PUCPR (SIBI/PUCPR) é Órgão Suplementar da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, subordinado à Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão. É constituído 

por: Biblioteca Central - coordenadora do Sistema - pelas bibliotecas setoriais dos câmpus Londrina, Toledo, 

Maringá, biblioteca especializada do Hospital Universitário Cajuru, biblioteca do Círculo de Estudos Bandeirantes 

e Centro de Memória. Todas as bibliotecas do Sistema seguem o Regulamento do SIBI/PUCPR, aprovado pelo 

Conselho Universitário (CONSUN) – Resolução n. 21/2004.  

O SIBI/PUCPR tem por missão difundir o conhecimento de forma ágil e qualificada, contribuindo para 

o desenvolvimento científico e cultural, promovendo a formação intelecto-social da comunidade e atuando 

como repositório da produção científica da Universidade. Destina-se a prover informações para o ensino, a 

pesquisa e a extensão, de acordo com as políticas, os planos e os programas da PUCPR. 

Para um bom atendimento aos usuários, as bibliotecas do SIBI/PUCPR funcionam nos horários da 

tabela abaixo, além do acervo virtual que fica disponível em ambiente online ininterruptamente. 
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Tabela 32.Horário de Funcionamento das Bibliotecas do SIBI/PUCPR 

Horário de Funcionamento em 2018 Segunda a sexta Sábado 

Biblioteca Central 7h às 22h55 8h às 17h55 

Londrina 7h30 às 22h 8h às 13h 

Toledo 7h30 às 22h30 8h às 12h 

Maringá 7h30 às 22h20 7h30 às 13h 

Hospital Universitário Cajuru Segunda, quarta, quinta e sexta: das 8h às 
13h e das 14h às 7h30; terça: das 8h às 12h30 
e das 14h30 às 17h30. 

- 

Círculo de Estudos Bandeirantes 8h às 12 | 13h às 17h - 

Fonte: site da PUCPR. 

 ESPAÇOS FÍSICOS DA BIBLIOTECA 

No campus sede, em Curitiba, a Biblioteca Central está instalada em edifício próprio, especialmente 

projetado e construído para esta finalidade, desde 18 de fevereiro de 1994. Conta com uma área construída 

total de 10.545 m², sendo 3.511 m² destinados para leitura e estudo, e o restante para acervo e outras 

atividades. A Biblioteca atende mais de vinte mil usuários, entre estudantes, professores e pesquisadores, com 

acervo que abrange diversas áreas do conhecimento. 

Também em Curitiba, a biblioteca do HUC (Hospital Universitário Cajuru), criada em 1998, é 

especializada na área de saúde. Tem como objetivo dar suporte às necessidades de informação dos usuários em 

suas atividades profissionais, de ensino, pesquisa e extensão. Fica localizada no terceiro andar da Ala Nova do 

Hospital Universitário Cajuru, com área construída de 52,20 m². A Biblioteca oferece espaço para estudo e 

pesquisa, área de acervo e Biblioteca Virtual de Bases de Dados. Seu acervo é composto de livros, periódicos, 

bases de dados, teses, dissertações, monografias, separatas e folhetos; e atende às seguintes áreas de 

abrangência: Medicina, Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia e demais Áreas da Saúde. 

No campus Londrina, a biblioteca foi inaugurada em 18 de fevereiro de 2002, com a criação do 

Campus. Tem como objetivo dar suporte às necessidades de informação dos usuários em suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Fica localizada no piso inferior do edifício acadêmico do Campus Londrina, com 

área construída de 529 m². A Biblioteca oferece espaço para estudo e pesquisa, área de acervo, cabines de 

estudo e para pesquisas em Bases de Dados. O acervo atende às seguintes áreas de abrangência: Administração, 

Direito, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Teologia, Medicina, Psicologia. 

No campus Maringá, a biblioteca tem como objetivo dar suporte às necessidades de informação dos 

usuários em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Fica localizada no hall de entrada do edifício 

acadêmico da PUCPR Campus Maringá. Oferece amplo espaço para estudo, em grupo ou individual, possui 

ambiente climatizado e próprio para pesquisa. O acervo atende às seguintes áreas de abrangência: 

Administração, Direito e Filosofia. 

No campus Toledo, a biblioteca foi inaugurada em 03 de fevereiro de 2003, com a criação do Campus. 

Tem como objetivo dar suporte às necessidades de informação dos usuários em suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Fica localizada no piso inferior do Bloco de Laboratórios do Campus Toledo, com área 

construída de 790,80m m². A Biblioteca oferece um amplo espaço para estudo e pesquisa, área de acervo, 

cabines de estudo e Biblioteca Virtual de Bases de Dados. O acervo atende às seguintes áreas de abrangência: 

Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, 

Engenharia de Produção, Farmácia, Medicina Veterinária e Psicologia. 

O Círculo de Estudos Bandeirantes (CEB) foi criado em 1929 com a finalidade de incentivar o estudo, 

a pesquisa e a divulgação da cultura nacional e paranaense. Logo atingiu seu objetivo e tornou-se uma 

importante referência intelectual e cultural. Além de contribuir para formar as duas mais importantes 

Universidades do Estado: a Federal e a Católica. Hoje, o CEB além de oferecer palestras, encontros, grupos de 
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estudos, cursos e apresentações culturais mantém a Revista do Círculo de Estudos Bandeirantes, cujo primeiro 

número foi publicado em 1937. O acervo bibliográfico do CEB é composto por livros e periódicos de conteúdo 

histórico, antropológico, cultural, literário, biográfico e de demais enfoques relativos à cultura, principalmente 

do Paraná. Possui exemplares de obras raras dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX como manuscritos, jornais, revistas 

do próprio CEB e obras de autores paranaenses. Também guarda um acervo de documentos históricos, em papel 

e fotográficos, sobre diversos assuntos do Estado.  

Em 2013 foi formada a Comissão de Acervo, que julga o que tem relação com o caráter de trabalho 

do CEB. Outra ação foi a de formar coleções, que deverão agregar os documentos pelo conteúdo, produtor, 

entre outros, como exemplo, a Coleção Bento Munhoz da Rocha Neto, composta pelos recortes de jornais feitos 

e organizados pelo próprio ex-governador do Paraná, que também foi um dos fundadores do CEB. Para garantir 

uma vida útil maior aos mais variados documentos, estão sendo adquiridos equipamentos próprios para a 

conservação do acervo. Também foram estipulados a formulação de normas de acesso, disponibilidade e usos 

dos documentos para garantir a sua preservação, a profissionalização da equipe para alcançar estes e outros 

objetivos, e a oferta de experiências educacionais aos estudantes do Curso de História da PUCPR, que 

contribuem para a preservação e conservação dos materiais. O acervo bibliográfico está catalogado no Sistema 

Pergamum e é aberto à consulta. O acervo documental ainda está em processo de organização, separação e 

catalogação, para então ser disponibilizado online. O edifício do CEB conta com dois andares de amplas salas de 

trabalho, estudos e reuniões; quatro andares para o acervo bibliográfico e documental, e um auditório que 

acomoda 140 pessoas. 

O Centro de Memória da PUCPR possui uma sede própria e seu acervo é formado por fotografias, 

obras de arte, objetos tridimensionais, documentos em papel, entre outros, e convencionou-se chamá-los de 

“documentos”, pois todos têm algum conteúdo e podem ser trabalhados por meio da história. O CEME abre 

espaço para que todos possam enviar materiais que julguem ser de interesse para a memória ou para a história 

da Universidade. Alguns exemplos de documentos do acervo: livros ata das antigas Faculdades que em 1959 

formaram a Universidade Católica do Paraná (Escola de Enfermagem Madre Léoni, Faculdade de Serviço Social, 

Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras de Curitiba, entre outros); documentos oficiais de todas as 

gestões da Reitoria da Universidade, fotografias de inaugurações, descerramento de placas, antigas instalações 

e atividades da PUCPR; relatórios de gestão de diversos setores da Universidade; publicações da Universidade: 

jornais, livros, relatórios diversos, entre outros; relatos de professores, funcionários, estudantes e outras 

pessoas que fizeram parte da PUCPR de alguma forma, assim como todos aqueles que hoje realizam suas 

atividades acadêmicas/profissionais na Universidade. 

 SISTEMAS DE CONTROLE E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO 

O controle bibliotecário é totalmente informatizado pelo sistema Pergamum, que está conectado à 

Rede Corporativa da Instituição, abrangendo todos os procedimentos das bibliotecas do SIBI/PUCPR. O sistema 

de informatização Pergamum foi desenvolvido pela PUCPR, detentora dos direitos autorais. Tem como objetivo 

facilitar a gestão das bibliotecas, melhorando a rotina diária com os seus usuários. Atualmente, é utilizado por 

inúmeras instituições em todo o Brasil e por uma instituição estrangeira. 

 PORTAL BIBLIOTECA ONLINE 

Acervo digital/eletrônico é onde os usuários podem acessar bases de dados nas bibliotecas de forma 

remota. O acesso aos documentos está disponível por meio do catálogo online local ou uma rede de 

computadores como meio de ligação (internet/intranet), em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia 

ou da noite. Essa coleção é composta por: Portal de Periódicos da Capes, Periódicos da ProQuest, Base de dados 

Revista dos Tribunais, Base de e-books Biblioteca Virtual 3.0 e Minha Biblioteca; Normas técnicas da ABNT, Portal 

da Saúde baseada em evidências.  
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A Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos é um portal que disponibiliza eletronicamente toda a 

produção científica da PUCPR, facilitando ao usuário o acesso remoto e permitindo a obtenção de textos na 

íntegra.  

 LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE 

Atende aos estudantes portadores de necessidades educativas especiais e tem como objetivo 

promover a inclusão dos estudantes da PUCPR na Biblioteca Central. Para tal, está sendo desenvolvido um 

acervo especializado para a pessoa com deficiência visual, composto por materiais em braile, audiolivro, livros 

digitais e outros. O laboratório conta com computadores kit multimídia e impressora Braille. A biblioteca tem 

em sua equipe colaboradores capacitados em LIBRAS e softwares direcionados aos deficientes. 

Parcerias/Convênios 

• BDTD/IBICT – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 

• Biblioteca Bases do Bireme. 

• Rede CCN/IBICT – Catálogo Coletivo Nacional. 

• Rede Pergamum. 

• ICAP – Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos. 

• CVA/RICESU - Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior. 

• ReBAP - Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia. 

• ReBAV – Rede Brasileira da Área de Veterinária e Zootecnia. 

• Biblioteca Base de Comutação Bibliográfica – COMUT/IBICT. 

• Biblioteca Cooperante do Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos SCAD/BIREME. 

• PLANOR – Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras da Biblioteca Nacional. 

• Unesco Brasil. 

 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Para catalogação do material bibliográfico, é utilizado o formato de intercâmbio internacional 

MARC21 e Código de Catalogação Anglo-Americano, 2. ed. (AACR2), descrito no segundo nível para obras de uso 

corrente, e terceiro nível para obras raras e especiais. Adota, para classificação, as tabelas Dewey Decimal 

Classification e Classificação Decimal de Direito, e para notação de autor, a Tabela Cutter-Sanborn. Para 

indexação, utiliza a lista de cabeçalhos de assuntos da Library of Congress. 

Tabela 33.Acervo do Sistema Integrado de Bibliotecas da PUCPR (2018) 

Fonte: Sistema Integrado de Bibliotecas PUCPR, 2018.  

Abreviações: T= Títulos | E= Exemplares | A= Artigos 

*Biblioteca São José do Pinhais desativada em julho de 2016. 

**Biblioteca Centro de Formação de Tecnólogos desativada em dezembro de 2014. 

Tabela 34.Acervo Digital (Títulos) – Sistema Integrado de Bibliotecas PUCPR (2018) 

E-books Periódicos Teses / dissertações Normas técnicas 

104.470 44.305 3.705 18.220 

                Fonte: Sistema Integrado de Bibliotecas PUCPR (2018). 

Programas culturais e sociais desenvolvidos nas dependências da Biblioteca: 

Biblioteca Livros Periódicos Outros TOTAL 

 T E T E A T E T E 

Central 188.609 455.730 4.091 227.058 42.036 5.282 16.403 240.018 699.191 

Londrina 16.016 52.197 267 12.123 14.085 1.241 2.090 31.609 66.410 

Toledo 10.627 38.472 360 12.086 13.587 754 902 24.328 51.460 

Maringá 14.935 35.693 308 11.548 12.355 228 307 27.826 47.548 

HUC 2.444 3.208 298 12.036 7.142 85 121 9.969 15.365 

Círculo de Estudos 
Bandeirantes 

6.390 7.692 313 8.587 2.100 51 3.723 8.854 20.002 

Centro de Memória 2.790 3.490 59 2.232 103 2.366 2.473 5.318 8.195 

TOTAL 241.811 596.482 5.696 285.670 91.408 10.007 26.019 348.922 908.171 
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• Encontro Musical na Biblioteca; 

• Clube do Livro; 

• Cinema na Biblioteca – sessões para adultos; 

• Cinema na Biblioteca -  sessões especiais para crianças do Programa Vizinhança; 

• Exposições; 

• Contação de histórias; 

• Campanha de doações de livros infantis; 

• Campanha de doações de brinquedos; 

• Fotos oficiais da Formatura Institucional. 

 DO ACESSO AO ACERVO 

Nas bibliotecas do SIB/PUCPR, segundo regimento próprio, é permitida a entrada de pessoas com 

cadernos e livros, os quais serão vistoriados na saída, sendo que bolsas, pastas, arquivos fechados, sacolas e 

outros objetos similares devem ser deixados no guarda-volumes, mediante a apresentação da identidade 

estudantil ou funcional e o empréstimo da chave do armário. É permitido o livre acesso dos usuários às estantes 

do acervo. As bibliotecas especializadas serão de acesso restrito à comunidade acadêmica da PUCPR. 

Professores, colaboradores e estudantes regularmente matriculados estão automaticamente inscritos 

no SIBI/PUCPR, sendo indispensável a apresentação de sua identidade estudantil ou funcional para acesso às 

bibliotecas. A identidade estudantil ou funcional é de uso pessoal e intransferível, devendo ser apresentada no 

ato de empréstimos e renovações. A inscrição de ex-estudantes filiados ao Alumni da PUCPR é feita mediante a 

apresentação da identidade de Alumni da PUCPR. As inscrições de ex-estudantes não filiados ao Alumni da 

PUCPR, de médicos, e médicos residentes das instituições parceiras da PUCPR, são feitas na Divisão de Serviços 

aos Usuários das bibliotecas. A comunidade externa tem acesso por meio de cadastro na recepção das 

bibliotecas. 

O empréstimo de publicações é feito a estudantes, ex-estudantes associados, professores, 

colaboradores, médicos e médicos residentes das instituições parceiras, devidamente inscritos no SIBI/PUCPR, 

mediante a apresentação da identidade estudantil ou funcional da PUCPR. Aos usuários da comunidade, 

portadores da identificação “usuário externo”, é facultado apenas o acesso às bibliotecas para consulta em suas 

dependências. Ainda, não é permitido o empréstimo de itens, como: materiais de referência; obras raras e 

especiais; normas técnicas (ISO, ABNT, etc.); obras de sistemas especiais de empréstimo (empréstimo 

permanente); disquetes; periódicos; mapas; cartazes; materiais com carimbo de “uso exclusivo na biblioteca”. 

 DO DESENVOLVIMENTO DO ACERVO 

A Política de Desenvolvimento de Acervos tem por objetivo orientar as decisões quanto aos critérios 

para aquisição e seleção de materiais em todas as suas formas: compra, doação e permuta, além de orientar o 

descarte e remanejamento de materiais. Para o desenvolvimento de suas coleções, o SIBI/PUCPR tomará por 

base as necessidades dos diversos cursos ofertados pela Universidade, levando em consideração as 

disponibilidades orçamentárias e de mercado. São objetivos dessa política:  

I. incrementar o crescimento equilibrado do acervo em todos os campos do saber; 

II. estabelecer prioridades de aquisição; 

III. traçar diretrizes para a distribuição de verbas; 

IV. determinar critérios para a duplicação de títulos; 

V. traçar diretrizes quanto à utilização de material doado; 

VI. traçar diretrizes para avaliação da coleção; 

VII. traçar diretrizes para o descarte e reposição de material; 

VIII. supervisionar o processo de permuta; 

IX. incrementar programas cooperativos. 

A seleção, o desenvolvimento e a manutenção da coleção são de responsabilidade consensual dos 

especialistas de cada área e da equipe de bibliotecários. Na definição da seleção qualitativa do material de 
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informação a ser adquirido a equipe de bibliotecários deverá buscar subsídios nas sugestões do corpo docente 

e discente. É importante que as obras que façam parte das bibliografias básicas dos cursos sigam os critérios do 

Ministério de Educação e Cultura - MEC. 

Reposição de material é a substituição de materiais de informação da coleção do SIBI/PUCPR 

desaparecidos e/ou danificados. Esses materiais não serão repostos automaticamente. A reposição deverá se 

basear nos critérios de demanda do título, número de exemplares existentes, importância e valor do título e 

cobertura do assunto por outros títulos. O SIBI/PUCPR solicitará doações de material bibliográfico a empresas 

comerciais, instituições governamentais e privadas, entidades científicas e culturais, publicações não 

comercializadas e de interesse para a comunidade universitária. A política de recebimento de doações 

espontâneas segue os critérios gerais da Política de Desenvolvimento de Acervos. Por tratar-se de patrimônio 

da Instituição, quando necessário o descarte de material cadastrado no acervo, o SIBI/PUCPR expedirá relatório 

justificando o motivo e qual sua destinação. 

8.5 Unidades Corporativas de Apoio Acadêmico 

A PUCPR dispões de unidades de apoio acadêmico que são constituídas como empresas independentes. 

Essas unidades atuam em consonância com os objetivos da PUCPR. 

 AGÊNCIA PUC DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Com o propósito de fortalecer continuamente o processo de cooperação com o setor empresarial e 

incrementar a sua atuação como agente de promoção do desenvolvimento socioeconômico regional, a PUCPR 

e sua mantenedora, Associação Paranaense de Cultura – APC, implantaram em 2008 a Agência PUC de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, para atuar desde a produção de conhecimento científico e tecnológico, até a sua 

transferência para o setor produtivo, mediante alianças e parcerias estratégicas entre a Universidade e as 

empresas. A Agência PUC de Inovação possui uma metodologia própria para todas as etapas da evolução de 

uma ideia: desde a concepção, prova de conceito e protótipo até as fases pré-mercado e mercado. O propósito 

é alavancar as pesquisas da universidade, transformando-as em grandes negócios. 

A atuação de forma integrada aos Programas de Mestrado e Doutorado da PUCPR permite acesso a um 

leque de conhecimentos, que dificilmente as empresas poderiam obter com recursos próprios. As empresas 

parceiras podem contar com plena segurança no processo de desenvolvimento de ações conjuntas, pois a 

Agência PUC se preocupa com todos os aspectos da gestão da propriedade intelectual (PI), especialmente de 

patentes e outras formas de transferência e comercialização de tecnologias. 

As estruturas que fazem parte da Agência PUC são: Escritório de Gestão Tecnológica (TMO), 

Tecnoparque e Aceleradora Hotmilk. O prédio da Agência PUC conta com espaços diversificados, para atender 

suas frentes de atuação e seus recursos estão listados na tabela abaixo. 



 

 114 

Tabela 35.Espaços da Agência PUC de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Espaço 
Função Equipamentos 

Coworking Para estudantes e 
empreendedores dos 
projetos de inovação 
da agência. 

Guarda-volumes com tranca para cadeado de 16 nichos, 11 ilhas 
de trabalho para 4 pessoas cada com tomadas e divisórias, 44 
cadeiras ergonômicas, 5 quadros-branco móvel, 45 gaveteiros 
com pufs, mesa de centro, mesa de madeira para o café, cafeteira, 
bebedouro e ar-condicionado. 

Auditório Espaço para eventos e 
reuniões. 

80 lugares de capacidade, projetor e 4 aparelhos de ar-
condicionado. 

Espaço 
Aceleradora 
Hotmilk 

Espaço para dinâmicas 
de trabalho 
colaborativo, também 
funcionando como 
coworking. 

3 balcões altos, 5 banquetas altas, sofá de 5 lugares, 2 sofás de 2 
lugares cada, 5 pufs grandes, 2 mesas de centro baixas e 2 mesas 
de canto altas, TV, 5 quadro-branco móvel, 7 ilhas de trabalho de 
6 lugares cada com tomadas e porta-trecos, 3 mesas redondas de 
reunião, 57 cadeiras ergonômicas e ar-condicionado. 

Sala da 
Agência PUC 

Espaço de trabalho da 
administração da 
Agência PUC de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação. 

6 mesas em “L”, 2 ilhas para 6 pessoas cada, 16 cadeiras 
ergonômicas, 13 gaveteiros, 12 computadores, 4 notebooks, 8 
telefones + 1 sem-fio, 4 armários baixos, armário alto, bebedouro, 
impressora, geladeira e ar-condicionado. 

Recepção 
Agência PUC 

 Balcão grande, armário baixo, computador, 2 sofás de 3 lugares 
cada, mesa de centro, TV, bebedouro e ar-condicionado. 

Externo 
Fundos 

 Espaço para eventos e descontração com bancos compridos e 
palco. 

Área comum 1º andar agência 3 cadeiras de espera com 3 lugares cada, 2 guarda-volumes com 
tranca para cadeado de 16 nichos cada. 

Copa Para Hotmilk Mesa comprida, 6 cadeiras, armário, pia com armário, geladeira, 
micro-ondas, ar-condicionado. 

Copa Para colaboradores da 
Agência PUC 

3 banquetas altas, pia com armário, micro-ondas, jogo completo 
de talheres e pratos. 

Hall Hotmilk Sofá 2 lugares, 2 poltronas, mesa de centro, edital e TV. 

CE Concentrador de 
equipamentos 

Equipamentos diversos como servidor, swift, etc. 

Fonte: administração da Agência PUC. 

Além disso, a agência dispõe de espaços de locação para escritório de empresas para colaboração em 

pesquisa e criação de um ecossistema de inovação. São 7 salas personalizáveis que disponibilizam rede de 

energia, de internet e mobiliário básico.  

O trabalho da Agência PUC de Inovação está alinhado à missão da PUCPR e do Grupo Marista, e as 

diretrizes de atuação da área são: 

• Atuar pela transferência de conhecimentos para o setor empresarial, oferecendo soluções 

multidisciplinares e com altíssimo valor agregado; 

• Atrair empresas e/ou respectivas áreas de P&D por meio de alianças e parcerias estratégicas com a 

universidade; 

• Desenvolver parcerias com órgãos governamentais e do terceiro setor; 

• Buscar recursos complementares que poderão viabilizar novos investimentos para a busca da excelência 

no ensino, na pesquisa e na extensão; 

• Potencializar os recursos da organização, integrando as competências internas adequadamente 

orientadas para as necessidades da sociedade em geral; 

• Incrementar o processo de inclusão da comunidade universitária em atividades demandadas pelo 

mercado, promovendo a permanente capacitação do capital humano nas relações com a sociedade; 

• Contribuir para o processo de melhoria contínua da qualidade do ensino e da pesquisa, tendo em vista a 

disponibilidade de novos espaços de participação do corpo docente e discente em projetos de integração 

universidade-empresa; 
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• Potencializar o empreendedorismo na universidade, auxiliando a criação de startups e facilitando o 

processo de crescimento destas empresas; 

• Abrir novos temas de pesquisa pelo incremento na demanda por novos conhecimentos orientados ao 

mercado. 

Figura 17.Constituição da Agência PUC de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 
Fonte: Agência PUC. 

ESCRITÓRIO DE GESTÃO TECNOLÓGICA (TMO) 

A transferência para o setor produtivo de tecnologias e inovações geradas em universidades é de uma 

importância inquestionável como estratégia para se buscar maior competitividade em escala global e a garantia 

de sobrevivência nos mercados nacionais e internacionais. A PUCPR, com mais de 1.400 professores e 

pesquisadores, a maioria com mestrado ou doutorado, dispõe atualmente de inúmeros projetos inovadores nas 

áreas de atuação da Agência PUC, com grandes potenciais para a transferência de tecnologia para o segmento 

produtivo. O TMO é responsável pela gestão da propriedade intelectual gerada pela pesquisa e por meio de 

atividades educacionais da PUCPR. Sua missão é conduzir as tecnologias desenvolvidas pela Universidade ou em 

parceria com empresas pelos estágios apropriados de valorização e formatação de negócios ao longo do 

processo de comercialização. 

PARQUE TECNOLÓGICO – PUCPR TECNOPARQUE 

O PUCPR Tecnoparque é um espaço dedicado à transferência e ao desenvolvimento de novas 

tecnologias. Em seu espaço é facultada a instalação de empresas de base tecnológica, em particular as suas 

unidades de P&D. Conta com moderna infraestrutura de aproximadamente 10.000 m2, podendo ser 

considerado um dos mais importantes "hubs tecnológicos" do Paraná e do Brasil. Foi concebido para empresas 

cujo diferencial competitivo está calcado no desenvolvimento contínuo de tecnologias, fazendo com que estas 

estejam imbricadas em um contexto de produção de conhecimento, pela interação privilegiada com os centros 

e grupos de pesquisa da Universidade. 

Beneficiam-se as empresas pela obtenção de inovações tecnológicas, organizacionais e sociais a menor 

custo, decorrentes de esforços conjuntos com a Universidade. As empresas participam também de ambiente 

colaborativo, gerador de negócios e oportunidades; contam com o apoio da PUCPR para a participação no 

desenvolvimento de projetos desafiadores (pesquisa e desenvolvimento de ponta); participam do ambiente da 

Hotmilk, aceleradora de Startups, e se inserem em um meio de geração de tecnologias, discussões de parcerias 

com pessoas que adicionam valor às suas iniciativas, sendo como mentores ou mesmo investidores de negócios. 

Beneficia-se, também, a PUCPR pela formação de profissionais mais capacitados e atualizados e pela produção 

de pesquisa alinhada às necessidades de desenvolvimento paranaense e nacional. 

Qualquer setor da indústria ou dos serviços pode atuar em um Parque Tecnológico, desde que possuam 

projetos ou escopo voltado para inovação. As empresas instaladas no TecnoParque contam com toda a 
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assessoria, conhecimento e experiência dos profissionais e docentes da universidade para a transferência de 

tecnologias, o registro de softwares e patentes, o lançamento de sistemas e o apoio em finanças. Há, ainda, a 

indicação de estudantes da PUCPR para os projetos, por meio do PUC Carreiras, além de um programa de 

acompanhamento de estágios e divulgação de vagas. 

HOTMILK 

O propósito da Hotmilk Aceleradora é de fomentar o processo de empreendedorismo inovador na 

Universidade e no ecossistema paranaense, concebendo programas de indução ao empreendedorismo 

inovador, atraindo grupos com ideias portadoras de grande potencial de negócio e transformando-os por meio 

da aceleração, em projetos de empresas e aproximando-as de investidores do mercado. Um dos objetivos 

principais da Hotmilk é focar no desenvolvimento dos empreendedores e dar um grande apoio as startups em 

diversos tipos de fase, pois estes são de fato os motores que impulsionarão o ecossistema regional. 

A Aceleradora Hotmilk é um programa que nasceu da ideia de que é possível fazer a diferença à 

empreendedores, com auxílio para alavancar seus negócios e colocá-los em contato com uma rede de pessoas 

que acreditam na educação empreendedora. As Startups são umas das mais importantes manifestações do 

mundo dos negócios contemporâneo. Elas encarnam a energia da juventude, a ousadia do empreendedor e a 

genialidade do inovador reunidos em um grupo que dá forma e executa ideias de impacto. 

Em 2014 a Aceleradora Hotmilk Curitiba iniciou suas operações, na Rua Iapó 1.245, onde dispõe de 

espaços modernos e equipados para apoiar as startups em aceleração. Em 2017, ampliou suas ações passando 

a operar também em Londrina, na rua Jockey Club 374, em um espaço de aproximadamente 240 m² com toda 

a estrutura para atender Startups, empreendedores e projetos de inovação. Há também plano de realizar 

operação da Hotmilk no Campus Toledo, em parceria com o NETI (Núcleo de Empreendedorismo, Tecnologia e 

Inovação). As empresas que habitam o ecossistema da Hotmilk que necessitam de um tempo maior que o ciclo 

de aceleração, também podem ficar incubadas nas instalações do Tecnoparque. 

 PUC IDIOMAS 

Seguindo os princípios institucionais da PUCPR, a PUC Idiomas oferece cursos de língua estrangeira 

dentro de um plano pedagógico baseado em subsídios globais de profissionalização para uma escola de idiomas, 

elaborado por uma competente equipe docentes e com colaboração das equipes do CrEAre (Centro de Ensino e 

Aprendizagem), do NEP (Núcleo de Excelência Pedagógica) e da Agência PUC de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O PUC Idiomas surgiu de uma iniciativa, na época nomeada de Núcleo de Línguas da PUCPR, realizada 

por docentes do Departamento de Letras da PUCPR em 2004 que buscava oferecer um ambiente propício ao 

processo de ensino/aprendizagem especializado em Línguas Estrangeiras Modernas às comunidades interna e 

externa, nas dependências da Escola de Educação e Humanidades. Com o intuito de formar o corpo de 

professores da Universidade para a internacionalização, a PUCPR, em parceria com o Núcleo de Línguas PUCPR, 

começou a oferecer cursos específicos a esse público no ano de 2010. Em 2015 passou a operar em sede própria, 

na Rua Iapó nº 1.112 e atualmente o PUC Idiomas oferece cursos de idiomas em sua sede e também no campus 

da Universidade, atendendo à constante e crescente demanda de ensino de línguas para os seus mais variados 

objetivos. 

No PUCPR Idiomas o estudante aprende por meio de situações que refletem o cotidiano, aprimorando 

as quatro habilidades linguísticas: ouvir, ler, falar e escrever na língua estrangeira. São ofertados cursos regulares 

e aulas de conversação; aulas de língua estrangeira instrumental; intensivos de verão e inverno; preparatório 

para o TOEFL; aplicações de testes de suficiência em língua estrangeira; cursos semi-intensivos; oficinas; aulas 

de reforço e preparatórios para testes de proficiência de língua estrangeira. A PUCPR é um centro aplicador, 

oficialmente credenciado pela Prometric, dos exames de proficiência TOEFL iBT e GRE, do ETS (Educational 

Testing Service), que são exigidos por universidades americanas e de outros países no processo de admissão de 

candidatos internacionais. 
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Os objetivos principais do PUC Idiomas são: 

• Aprovisionar os estudantes com excelentes competências na língua estudada, facilitando as relações com 

outros falantes dessa língua; 

• Desenvolver a compreensão e a estima por outras culturas;  

• Colaborar com o desenvolvimento do potencial do estudante de línguas, impulsionando-o ao 

pensamento criativo e crítico para que se expresse com segurança em situações reais de comunicação; 

• Proporcionar um ambiente seguro para a aquisição de conhecimentos e competências fundamentais, 

preparando o estudante para a internacionalização;  

• Fortalecer o sentido do respeito por si e pelos demais, motivando a autonomia, a honestidade, a 

dedicação, a cooperação e o senso crítico para atuar de maneira responsável como cidadãos do mundo. 

O PUCPR Idiomas também oferece os seguintes serviços: revisão e estruturação de trabalhos 

acadêmicos (monografias, artigos científicos, dissertações e outros textos em português, inglês, espanhol, 

francês, alemão e italiano); tradução de textos em língua inglesa, espanhola, italiana, francesa, japonesa e alemã 

e tradução simultânea e consecutiva. 

A sede do PUC Idiomas conta com 10 salas de aula, recepção, sala da coordenação, sala de professores, 

2 instalações sanitárias (sendo uma PNE), espaço externo que pode ser utilizado para aulas ao ar livre. Quando 

há ocupação total das salas de aula do prédio, a escola também usufrui das salas de aula do campus Prado Velho, 

para atender sua demanda. As salas da sede são ambientadas, equipadas com material multimídia, um quadro 

branco e carteiras, com espaço apropriado para receber, em sua maioria, turmas de 8 até 15 estudantes e uma 

delas com capacidade para 20 estudantes. Outros espaços utilizados para as atividades do PUC Idiomas, ficam 

localizadas no campus Sede da PUCPR, e são: laboratório de línguas, sala pinhão, laboratórios de informática, 

cozinha experimental, biblioteca, ginásio, Arena FTD e auditórios. 

 FTD DIGITAL ARENA 

O FTD Digital Arena é a primeira plataforma de tecnologia digital fulldome, com imersão 360º, 

multicultural do Brasil. Um espaço tecnológico e multidisciplinar localizado no Campus Curitiba da PUCPR que 

oferece propostas educacionais, culturais e entretenimento às escolas, universidades e público em geral. 

Ousado e inovador, o projeto arquitetônico do FTD Digital Arena está baseado nos conceitos de sustentabilidade 

e meio-ambiente e foi inspirado em uma “galáxia espiralada” para oferecer uma experiência de imersão 

interativa em 4D surpreendente para seus expectadores. O FTD Digital Arena está apto a receber o público em 

geral e atende às normas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. 

O prédio da FTD Digital Arena conta com: 

• Bilheteria, Cafeteria e Lounge fazem parte do núcleo central do espaço. O acesso à sala de exibição pode 

ser feito por escadas ou elevador estrategicamente posicionados; 

• Foyer de 283,50 m² que permite o lançamento de novos produtos, realização de workshops, 

apresentação de trabalhos entre outras possibilidades de exposições. 

• Auditório com 120 poltronas interativas com lugares para portadores de necessidades especiais. 

• Poltronas com sistema de vibração interligado ao sistema de som surround 5.1 com incríveis 13.000 W 

de potência; 

• Comunicação visual bilíngue e em braile. 

• Tela de projeção inclinada com diâmetro de 14 metros e formato semiesférico. Os expectadores devem 

ficar levemente inclinados para ter uma visão completa. 

• Sistema de iluminação da cúpula é controlado por computador e composto por uma cinta de LEDs 

dispostos na linha do horizonte que possibilita a criação de efeitos com mais de 280 milhões de cores. 

• Sistema de projeção conta com dois subsistemas: um para projeção e outro para geração/reprodução. É 

composto por 2 pares de projetores digitais estereoscópicos que utilizam a tecnologia DLP (Digital Light 

Processing), 4 computadores para processamento gráfico e 1 para controle processamento de áudio. 
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O FTD Digital Arena conta com um sistema de projeção composto por um subsistema de projeção e um 

subsistema de geração e reprodução, de alta tecnologia. A projeção é realizada por equipamentos digitais 

estereoscópicos e utilizam a tecnologia DLP (Digital Light Processing). São dois pares de projetores com 

resolução de 1.920×1.080, 7.500: um de contraste e 2.900 lumens de potência. Cada par de projetores é 

responsável por cobrir metade da tela semiesférica. 

Para conhecer o FTD Digital Arena, agendar uma visita guiada ou desenvolver um projeto customizado, 

basta entre em contato pelo e-mail (ftddigitalarena@pucpr.br) ou pelo telefone. 

8.6 Políticas para Infraestrutura 

As infraestruturas da PUCPR são mantidas pelos recursos da APC e do Grupo Marista, respectivamente 

sua mantenedora e o grupo educacional ao qual pertence. Por isso, as políticas para a infraestrutura da 

Universidade são todas reflexo das políticas do Grupo Marista, a saber: política de compras, de desinvestimento, 

de gestão patrimonial de bens imóveis, de investimento em ativos, de segurança da informação, de seguros e 

reservas técnicas, de vagas privativas de estacionamento, de uso do estacionamento e de vias internas da PUCPR 

e de cadastro de materiais e fornecedores, todos disponíveis para consulta por qualquer colaborador no Marista 

Mais, que é o portal de informações e serviços do Grupo Marista para colaboradores. 

Essas políticas são claras e estabelecem os responsáveis por cada processo, os meios de realização, as 

alçadas de aprovação e os prazos de atendimento, adequados a cada caso. 

 POLÍTICAS PARA OS LABORATÓRIOS 

Os Laboratórios têm como missão apoiar o desenvolvimento de atividades práticas, de projetos, de 

pesquisa e de extensão ligados aos cursos de graduação e de pós-graduação da PUCPR, atuando como facilitador 

do processo de ensino e aprendizagem e contribuindo para o complemento da formação acadêmica dos 

estudantes, através de ambientes de vivência da prática profissional e acadêmica.  

Os objetivos, a constituição, as atribuições dos envolvidos e as normas de uso e segurança são 

estabelecidas em regulamento próprio aprovado pelo Conselho Universitário. 

 POLÍTICAS DE CONSERVAÇÃO E/OU EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO, E FORMAS DE 

SUA OPERACIONALIZAÇÃO 

A Gerência de Projeto Educação Superior da Diretoria de infraestrutura é responsável por receber a 

demanda de Elaboração e Estudos de Viabilidade de Projetos de obras e reformas da PUCPR. Os registros dos 

eventos são centralizados no SharePoint e os projetos serão classificados em três categorias (básico, standard 

ou premium) que determinam a forma de acompanhamento dos mesmos. A análise do enquadramento do 

projeto considera o tempo de execução, o impacto, os beneficiários (em número absoluto de pessoas) e a 

complexidade. As políticas que regem esses projetos estão registadas no documento DIE.ENG.MNP.002, 

disponível no portal Marista Mais. Há também política para a Fiscalização de Obras (documento 

DIE.ENG.POP.001) que define a sistemática de fiscalização durante a execução da obra, bem como, as 

atribuições e responsabilidades dos Fiscais de Obras na execução das atividades. 

Quando a expansão ou reforma envolver terceiros deve-se consultar os documentos 

DIE.SESMT.MNP.002, DSU.SUP.MNP.003 e DSU.SUP.MNP.016 para, respectivamente, a “Gestão de Prestadores 

de Serviço”, o “Procedimento Específico para Contratação de Obras e Mobiliários” e o “Monitoramento, 

Acompanhamento e Descredenciamento de Fornecedores”. 
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 POLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FORMAS DE SUA 

OPERACIONALIZAÇÃO 

As aquisições de equipamentos da PUCPR passam sempre pelo departamento de Compras, que deve 

obedecer às normas da Política de Compras do Grupo Marista (DCMS.SUP.POL.002), que estabelece normas 

gerais, instrui e orienta sobre o processo de compras de bens, serviços e produtos realizados pelas Áreas de 

Compras do Grupo Marista. 

Existem duas áreas de compras, sendo a Compras CMS para itens gerais e a Área de Compras Saúde 

para a aquisição de produtos cujo solicitante é lotado em hospital e o item seja para uso do paciente ou no 

ambiente do paciente (como no caso do Hospital Universitário Cajuru, por exemplo). Para a boa realização das 

aquisições, a política determina que: o “Solicitante” deve declarar as informações corretas na solicitação, com o 

item correto e a descrição do mesmo; o “Aprovador” deve analisar o item, a quantidade, os valores, finalidade 

e centro de resultado de origem da solicitação, e verificar se condiz com a necessidade e o orçamento da área; 

O “Comprador” deve atender as solicitações com cordialidade, responsabilidade e atenção, respeitando os 

processos internos do Setor de Compras; e o “Setor Financeiro” deve receber as notas ficais, validar as 

informações e realizar o lançamento Fiscal e o pagamento conforme acordado com o fornecedor e descrito na 

Ordem de Compra. 

A homologação de fornecedores é uma estratégia adotada pelo Grupo Marista para garantir a 

idoneidade e a qualidade do serviço da empresa a ser contratada. Para verificar a necessidade de homologação 

deve ser preenchido a Matriz de Homologação de acordo com o item a ser contratado. A Matriz irá apontar se 

é necessário ou não a homologação, em casos positivos apontará também quais os documentos que a empresa 

deverá apresentar. 

As compras descentralizadas caracterizam-se pelas aquisições realizadas pelas unidades de negócios 

autorizadas e treinadas para esta atividade, e devem seguir o documento DCMS.SUP.MNP.001 - Procedimento 

de compras – que também contempla as alçadas de aprovação interna de ordem de compra. 

 POLÍTICAS DE SEGURANÇA 

As políticas de segurança da PUCPR são espelhadas nas políticas de sua mantenedora APC e do Grupo 

Marista. A Política de Segurança e Saúde no Trabalho (documento DIE.SESMT.MNP.005) é a referência no 

assunto e define diretrizes e ações relacionadas à área de Segurança e Medicina do Trabalho para a Instituição, 

que garantam a integridade dos colaboradores, prestadores de serviços e preservem da imagem do Grupo. A 

política aplica-se a todos os colaboradores do Grupo Marista contratados em regime CLT e está disponível em 

cópia física conforme Lista Mestra do Setor e em formato eletrônico via Central Eletrônica de Documentos do 

Grupo Marista. Essas políticas estão referendadas nas seguintes Leis: 

• Lei Nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 (Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e dá outras providências). 

• Portaria Nº 3.214, de 08 de junho de 1978 (Aprova as Normas Regulamentadoras - NR – do Capítulo V, 
Título II). 

• Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991 da Previdência Social (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências). 

As diretrizes e orientações para a realização das atividades na Instituição, com padrões e procedimentos 

que garantem a integridade de todos os envolvidos por meio de uma cultura preventiva ativa, envolvem: 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

• Considerações Gerais (que envolvem medidas de segurança, treinamentos, análises preliminares de 
riscos, permissões de trabalho, perfil profissiográfico previdenciário, equipamento de proteção individual 
e autorização de acesso para prestadores de serviço). 
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A instituição mantém documentada uma série de processo e procedimentos para garantia da segurança 

em seus estabelecimentos, a saber: dimensionamento da brigada de incêndio, gestão de prestadores de 

serviços, inspeções de segurança do trabalho, procedimento de proteção respiratória, procedimento para 

trabalhos em altura e tratativa de documentos. 

Atualmente, a segurança patrimonial da PUCPR e realizada por empresa terceira, a GOCIL, que segue 

rígidas diretrizes para segurança, descritas no documento Diretrizes de Segurança PUCPR. Esse documento trata 

dos procedimentos para os casos abaixo. 

• Entrada e saída de: veículos, veículos de emergência, veículos de carga e descarga, pedestres, alunos, 
professores e funcionários, terceiros em atitudes suspeitas; 

• Rondas: dos blocos, de líderes, preventivas, procedimentos pontuais; 

• Recepção: do edifício administrativo, procedimentos pontuais e atendimento telefônico. 

• Orientações diversas: integrantes da comunidade, sigilo de informações, registro de ocorrências, 
relatório de atendimento, fluxo de veículos no campus Curitiba. 

• Ocorrências: de tumulto interno ou externo, de tentativa de invasão, de invasão, de discussão, de 
agressão verbal e ocorrências diversas. 

Além de outras orientações comportamentais esperadas de colaboradores da terceirizada em seus 

postos de trabalho na PUCPR. 

As políticas de segurança contemplam também o uso dos estacionamentos do campus sede. Desde 

2016 os estacionamentos da PUCPR passaram a operar com mudanças de infraestrutura e serviços e seu uso 

regido por novas regras. Com a terceirização da administração dos estacionamentos, eles estão sob 

responsabilidade da empresa Estapar e o site da PUCPR mantém uma página com as orientações aos estudantes, 

professores, colaboradores e visitantes que necessitem utilizá-los, cujo endereço é: 

https://www.pucpr.br/vida-no-campus/servicos/estacionamento/ 

Novos equipamentos, sistemas e serviços foram implementados para promover um melhor 

atendimento às necessidades dos usuários e garantir segurança, comodidade e agilidade nos acessos, 

deslocamentos e paradas no Campus. Tudo isso visando gerar uma experiência mais positiva na vinda e na 

estadia na universidade. Além de benfeitorias e atualização tecnológica, as mudanças também foram 

significativas em serviços. Os usuários passaram a contar com mais canais de contato para informações, suporte 

para emergências e ocorrências relacionadas aos estacionamentos, orientação e apoio em canais exclusivos para 

lidar com problemas em credenciais e configurações de acesso, além de outras facilidades. 

8.7 Recursos Tecnológicos 

A PUCPR oferece amplo acesso a equipamentos de informática para os discentes dos cursos. Em todas 

as salas de aulas e outros espaços de convivência há disponibilidade de acesso à rede WI-FI. Nas bibliotecas e 

nos laboratórios de informática, são disponibilizados computadores com acesso a rede de internet por cabo, 

para pesquisas extraclasse. A Universidade preza pelo acesso à tecnologia para o discente, sendo que estabelece 

uma política de atualização constante de equipamentos e softwares para seu uso e o acesso aos laboratórios de 

informática é realizado por meio de login e senha. Caso o usuário não possua acesso ou não lembre a senha, 

poderá comparecer à Central de Atendimento dos laboratórios, onde será realizada alteração da senha 

mediante apresentação de documento e crachá de identificação. Os laboratórios de informática são gerenciados 

por equipe de TI e o suporte está constantemente presente (NIAA), com sistema de chamado por QR Code e 

atendimento imediato para as necessidades de aula, como computador ou projetor com mau funcionamento 

momentâneo. 
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Tabela 36.Laboratórios de Informática. 

 Laboratórios de Informática Computadores 

Curitiba 36 1.250 

Londrina 04 134 

Maringá 02 80 

Toledo 03 93 

Fonte: Núcleo de Informática para Atividades Acadêmicas – NIAA. 

Os Laboratórios de Informática possuem finalidade didática e sã12560o disponibilizados para uso de 

todos os cursos ofertados, por discentes, docentes e também para colaboradores. Todos os laboratórios 

possuem bancadas, cadeiras, quadro branco, projetor multimídia, tela para projeção, ventilador ou ar 

condicionado e os computadores possuem acesso à intranet e internet via infraestrutura de rede cabeada. 

Nos laboratórios de Informática há vários softwares licenciados com contratos de manutenção, 

atualização e suporte técnico para uso dos estudantes. Dentre os equipamentos podemos destacar 50 Mesas 

Digitalizadores Wacom disponíveis para empréstimo e 290 notebooks (sendo 50 do NIAA e 240 da Escola 

Politécnica) de última geração que constituem laboratórios móveis. Outros equipamentos estão contabilizados 

na tabela a seguir. 

Tabela 37.Recursos tecnológicos 

 
Quantidade Local 

Projetores multimídia 485 Salas de aula e laboratórios 

Computadores desktop 378 Salas de aula 

Computadores desktop 1.557 Laboratórios de informática 

Fonte: Núcleo de Informática para Atividades Acadêmicas - NIAA 

Nos Campus Curitiba (blocos 1, 2, 3, 4 e 5), Londrina, Toledo e Maringá há uma impressora no 

Laboratório de Informática para atendimento às demandas dos estudantes. Além dos Laboratórios há 

impressoras multifuncionais em alguns locais dos Campus, que podem ser consultados no site: 

  - https://www.pucpr.br/vida-no-campus/servicos/servicos-graficos/ 

8.8 Investimento em Recursos Tecnológicos 

O critério para investir em equipamentos de informática é baseado na verificação das necessidades dos 

diversos setores (aquisições, atualização de versão ou aumento do número de licenças, bem como upgrade de 

memória/disco ou substituição). Essas solicitações são incluídas na projeção orçamentária para o ano seguinte. 

A substituição acontece de diferentes formas, iniciando com melhoria (upgrade) dos equipamentos existentes 

e descartes. Todos os blocos estão equipados com rede wi-fi. Atualmente, considerando todos os Campus da 

PUCPR, há aproximadamente 650 equipamentos wireless instalados e em funcionamento. Esses equipamentos 

em sua grande maioria são da marca Ruckus e possuem suporte aos protocolos wireless 802.11a/b/g/n/ac, 

sendo que alguns equipamentos possuem suporte ao protocolo wireless 802.11 ac Wave 2 (versão mais 

recente), podendo trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz simultaneamente e atingir taxas de 1,3Gbps 

(5GHz) e 450 Mbps (2.4GHz). A quantidade de clientes suportados depende do modelo e marca do equipamento, 

contudo 80% dos equipamentos suportam até 100 clientes com taxas mínimas de 25Mbps cada. É possível ter 

mais clientes conectados (512), contudo as taxas de transferências começam a diminuir.  

Todos os equipamentos são gerenciados por uma Controladora Wireless centralizada, permitindo que 

todas trabalhem como se fosse uma a extensão da outra. Além disso, permite o balanceamento de tráfego e 

clientes entre os equipamentos. 

Nos últimos anos foram adquiridos novos equipamentos para ampliação e substituição do parque 

computacional e tecnológico, conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 38.Equipamentos adquiridos para os laboratórios de Informática e Blocos. 

Quantidade de / ano: 2015 2016 2017 2018 

Computadores Completos    206 

Notebooks Completos 60 31  120*Politécnica 

Projetores, mesas digitalizadoras, e 
outros equipamentos de áudio e vídeo 

 11 30 175 

Access Point (bases wifi) 92  343  

Fonte: Núcleo de Informática para Atividades Acadêmicas - NIAA 

8.9 Cronograma de expansão infraestrutura física e de equipamentos 

A partir dos dados do Censo da Educação Superior, divulgados pelo INEP, bem como de outros estudos 

sobre o mercado de graduação no Brasil, a perspectiva de encolhimento do número de matrículas no ensino 

presencial é pujante. A PUCPR por seu prestígio e tradição vem reagindo a esta tendência com inovação no 

ensino e, mais recentemente, com a entrada na modalidade de ensino online. Em virtude deste movimento, a 

ociosidade que seria gera com a diminuição do ensino presencial, será aproveitada para suportar o ensino à 

distância. A PUCPR já possui polos instalados em sua sede e nos seus 3 câmpus fora de sede, além disso prevê 

implantação de mais 17 polos até 2023, principalmente em parceria com colégios do Grupo Marista. A tabela a 

seguir aponta as cidades de abertura desses polos, bem como o ano em que deve ocorrer a implantação. 

Tabela 39.Equipamentos adquiridos para os laboratórios de Informática e Blocos. 

Ano Cidade de Implantação 

2019 Guarapuava-PR 

2019 Ponta Grossa-PR 

2019 Cascavel-PR 

2019 Araucária-PR 

2020 Campo Mourão-PR 

2020 Umuarama-PR 

2020 Paranaguá-PR 

2020 São José dos Pinhais-PR 

2021 Apucarana-PR 

2021 Paranavaí-PR 

2021 Francisco Beltrão-PR 

2022 Cianorte-PR 

2022 Pato Branco-PR 

2022 Pinhais-PR 

2023 Medianeira-PR 

2023 Pinhais-PR 

2023 Almirante Tamandaré-PR 

Fonte: PUCPR Online. 

Cada polo vai respeitar as especificidades da região, de acordo com a expectativa de demanda estimada 

para os cursos que serão oferecidos, portanto a estrutura de cada polo será personalizada para atender suas 

necessidades. A exemplo podemos citar as diferenças entre o polo de Ponta Grossa e Cascavel. O polo na cidade 

de Ponta Grossa vai contar com a adaptação de um espaço de aproximadamente 54 m² dentro do Colégio Pio 

XII, terá uma recepção e um laboratório exclusivos e compartilhará de salas de aula, quadra e outros ambientes 

do colégio. Enquanto no polo da cidade de Cascavel, considerado um superpolo em função da grande 

atratividade e receptividade da cidade para a modalidade online, vai contar com uma estrutura de 539 m² de 

espaço, contendo recepção, três sala de reunião, sala de professores, laboratório e uma sala de aula com 

capacidade para 60 pessoas, entre outros espaços exclusivos, além de poder compartilhar de salas de aula do 

colégio, quadra e outros ambientes. 
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Os custos dessa expansão de polos, bem como dos investimentos em materiais e tecnologias está 

previsto em conjunto com as demais previsões financeiras da instituição, no capítulo 9 deste documento, que 

trata dos aspectos financeiros e orçamentários da PUCPR. 

8.10 Infraestrutura de Apoio 

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 de o 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. O SEAP em 2017 diversificou e ampliou suas 

ações, onde incluiu-se atividades que atendam grupos de estudantes com necessidades semelhantes, ofertas de 

oficinas presenciais e online, assessoria direta e específicas aos estudantes 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 2016 no Brasil. 

8.11 Plano de Promoção de Acessibilidade 

A PUCPR e o SEAP buscam o atendimento das demandas de acessibilidade através de 4 programas 

principais, que são: 

SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico (SEAP) é responsável pelo acompanhamento, apoio e suporte dos 

estudantes da PUCPR. O serviço atua em diferentes áreas como inclusão, dificuldades de aprendizagem, saúde 

psíquica, orientação profissional e violação de direitos. O SEAP é constituído por uma equipe multidisciplinar de 

profissionais como psicólogos e psicopedagogos e trabalha em parceria com professores, coordenadores de 

curso e demais serviços da instituição. São utilizadas estratégias diversificadas de intervenção como 

atendimentos individuais e em grupo, oficinas, rodas de conversa, estudo de casos, campanhas institucionais, 

formação de professores e corpo administrativo. O programa também trabalha em parceria com serviços 

externos de saúde, assistência social, áreas jurídicas e com a rede de suporte e familiar dos estudantes. 

Em decorrência da diversidade de temas trabalhados pelo SEAP, o serviço atua através de diferentes 

programas e modalidades de atendimentos. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Este programa é destinado a estudantes com necessidades educacionais especiais e que demandam 

adaptações pedagógicas para a sua formação. Os estudantes com necessidades educacionais especiais solicitam 

à instituição um acompanhamento especializado a partir das especificidades de suas deficiências. Em muitos 

casos os estudantes já chegam à universidade com laudos médicos ou psicológicos, mas quando não possuem 

esse parecer, são encaminhados pelo SEAP para uma avaliação de profissionais da área. 

O SEAP é responsável pelo acompanhamento deste estudante na universidade, oferecendo adaptações 

psicopedagógicas para a permanência e aprendizagem. Em muitos casos são feitos trabalhos junto aos familiares 

do estudante, professores, colegas de turma e também profissionais de apoio. A PUCPR possui uma POLÍTICA 

DE INCLUSÃO que está amparada na legislação e políticas educativas nacionais e busca garantir o acesso e 

permanência dos estudantes da educação inclusiva. Através de sua política, a PUCPR reconhece a educação 

inclusiva como um processo de responsabilidade institucional e social e assume o compromisso de promover a 
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acessibilidade arquitetônica, atitudinal, comunicacional, digital, instrumental e metodológica aos estudantes 

que necessitem de adaptações relativas ao ambiente acadêmico.  

PROGRAMA DE SUPORTE À APRENDIZAGEM 

O Programa de suporte à aprendizagem é destinado aos estudantes que estão com dificuldades com as 

atividades acadêmicas. Os estudantes participantes desse programa buscam estratégias para potencializar sua 

aprendizagem. São trabalhados aspectos como organização do tempo, estratégias de estudo, preparação para 

provas, recursos para apresentação de trabalhos, dificuldades em áreas especificas da aprendizagem. O 

programa oferta uma diversidade de ações e práticas interventivas como oficinas em sala de aula, oficinas no 

SEAP, plantão de atendimento para intervenção em dificuldades de aprendizagem, cursos e oficinas online. 

PROGRAMA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ESTUDANTE 

Este programa é destinado aos estudantes que estão com dificuldades emocionais. Os participantes 

encontram neste programa atividades que auxiliam no apoio psíquico, acolhimento, troca de experiência e 

suporte emocional. São oferecidos atendimentos individuais, atendimentos em grupo, oficinas em sala de aula 

e minicursos. Entre os temas trabalhados neste programa estão: ansiedade, depressão, isolamento e fobia 

social, relaxamento e saúde psíquica. 

Como atividade do programa de Saúde do estudante estão as ações de prevenção do suicídio. Em 

parceria com outras áreas da universidade, os estudantes com ideação e risco de suicídio são acolhidos, 

orientados e encaminhados para serviços de atendimento em saúde. O SEAP é responsável pelo 

acompanhamento desses estudantes na universidade e também por estabelecer a ponte com o Curso, Família 

e profissionais externos. 

Ainda no campo da prevenção do suicídio o SEAP é responsável pelo desenvolvimento da campanha de 

SETEMBRO AMARELO na PUCPR. No mês de setembro são intensificadas as ações de prevenção do suicídio, 

oferecendo-se palestras, rodas de conversas e campanhas de conscientização, formação e prevenção para toda 

a comunidade acadêmica. 
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9 Aspectos Financeiros e Orçamentários 

A PUCPR norteada pelos princípios éticos, cristãos e maristas na busca constante pela qualidade do 

ensino e na formação dos seus estudantes, empenha-se sempre em atualizar e refinar os currículos dos cursos 

e corpo docente, para garantir uma melhor experiência deste estudante durante sua vida acadêmica. Diante dos 

desafios constantes do mercado e como forma de garantir a sustentabilidade financeira da Universidade, há 

uma busca na diversificação da oferta de novos serviços educacionais, adequados as demandas do mercado, 

com foco na excelência da prestação de serviços. Dentre esses novos serviços, destacam-se a graduação online, 

graduação semipresencial e o programa internacional American Academy.  

A sustentabilidade financeira da Universidade está fundamentada no seu planejamento orçamentário 

adequado à realidade econômico-financeira do País. A universidade, orientada por suas políticas institucionais 

e respeito à legislação educacional e ao seu projeto pedagógico, financia suas atividades acadêmicas e 

administrativas com recursos próprios, de forma a garantir sua sustentabilidade financeira compatibilizando e 

mantendo o equilíbrio entre a demanda constante e crescente de qualidade na oferta dos serviços educacionais; 

aos projetos de desenvolvimento de pessoas (docentes e quadro técnico administrativo); ao controle das 

despesas de custeio e de investimentos e no atendimento às exigências legais.  Os principais objetivos são 

compatibilizar a sustentabilidade financeira, qualidade acadêmica e compromisso social, de forma a garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro e a otimizar a distribuição dos recursos institucionais. 

Como forma de assegurar o desenvolvimento sustentável da Instituição, citamos o processo de controle 

e acompanhamento efetivo do orçamento, o qual tem como modelo o Orçamento Matricial (OM), que tem foco 

no controle das despesas e desperdícios, objetivando maximização de resultado e a garantia da aplicação dos 

recursos financeiros necessários ao desenvolvimento de programas, projetos e ações do ensino, da pesquisa e 

da extensão. 

Além disso, salienta-se que foram criados programas de incentivos para captação de novos alunos por 

meio das políticas de bolsas de estudo, descontos comerciais e financiamentos educacionais, bem como um 

conjunto de ações direcionadas para o controle e redução da carteira de inadimplência e no incentivo da 

adimplência. Tais ações são realizadas para alcançar a excelência na prática acadêmica, e viabilizar a 

sustentabilidade econômico-financeira da instituição, através da otimização da gestão administrativo-financeira 

e da distribuição dos recursos institucionais e da implementação de ações que visem à redução de gastos.  

9.1  Estratégias e Políticas de Gestão Econômico Financeira 

 FONTES DE RECEITAS 

A grande fonte financiadora das atividades da Universidade são os serviços educacionais, que 

representam 95% da receita bruta total. Quanto ao grupo de receitas de ensino, o principal serviço educacional 

é a receita de graduação representando 81%, os demais serviços educacionais (Lato, Stricto, Extensão, etc) 

representam 14%. As outras fontes de captação ainda são pouco representativas: Prestação de Serviços, 

comercialização de Produtos, Contratos, Convênios, Doações representam e Subvenções 5%. 

O desafio da PUCPR para os próximos anos é a consolidação dos novos serviços implementados ao 

longo de 2018, como a graduação online e o programa internacional American Academy, bem como lançamento 

da graduação semipresencial prevista para 2019, que possui grande relevância no planejamento estratégico.  

A ampliação das receitas com Educação continuada, iniciou a partir do segundo semestre 2017, com a 

implantação das novas modalidades de cursos a distância e semipresencial. Ressalta-se ainda que continua em 

andamento projetos para expansão do atendimento presencial, assim como investimentos de infraestrutura e 

tecnologia. Quanto a expansão das receitas com prestação de serviços, continua a ser desenvolvida por meio da 
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reestruturação da Agência PUC de Inovação, com maior montante de gastos de custeio para subsidiar ações de 

captação e relacionamento com o mercado. 

O crescimento do fomento das atividades, sobretudo o crescimento da pesquisa e da pós-graduação, 

via captação de recursos de fontes privadas e públicas, enseja também maior custeio de apoio ao corpo docente 

e aos programas envolvidos nessa tarefa e na mesma direção, percebe-se que o financiamento do 

desenvolvimento institucional com diversificação de recursos deverá ser acompanhado de maior aporte de 

investimentos em custeio, infraestrutura e tecnologia, ou seja, será preciso gastar mais para arrecadar mais 

situação perfeitamente normal em um processo de consolidação do posicionamento de excelência e da 

preparação das bases para o desenvolvimento de uma universidade classe mundial. A tradição da universidade 

de realizar atividades de pesquisa, apoiadas em um corpo docente consolidado e altamente qualificado, tem 

facilitado a interação com estas entidades para a execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Os 

recursos advindos destes projetos contribuem significativamente para a sustentabilidade financeira da 

universidade, possibilitando o sempre necessário investimento em infraestrutura e equipamentos.  

 ESTRATÉGIAS DE FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Algumas premissas de crescimento são assumidas no planejamento de aquisição de recursos para o 

financiamento do desenvolvimento institucional no período 2019-2023. Além dessas premissas, são 

considerados também a ampliação da captação externa de recursos de fontes públicas e privadas e o aumento 

nas receitas com prestação de serviços e educação continuada. 

As premissas e expectativas consideram (2019 – 2023): 

• 11,06% crescimento médio da Receita Bruta da graduação, com destaque para os novos serviços 

de graduação online e semipresencial, que terão uma alavancagem nos próximos anos. 

• 18,84% crescimento médio da Receita Bruta anual da educação continuada. 

• Otimização dos gastos operacionais a partir de reestruturações e a implantação de novos 

modelos de gestão, mantendo crescimento médio proporcional à ampliação do nível de 

atividade. 

 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A sustentabilidade financeira da Universidade, está alinhada à Política Financeira e Contábil do Brasil 

Marista, documento elaborado pela UMBRASIL (União Marista do Brasil), que tem como principal objetivo 

garantir a sustentabilidade da Instituição e perenidade da missão. 

Esse documento prima por rigoroso controle e racionalismo, sobretudo nas recomendações sobre 

investimentos e desinvestimentos, mas sem deixar de garantir a qualidade acadêmica e o desenvolvimento e 

desempenho global da Instituição. Aprimorar a geração e a alocação adequada de recursos é condição essencial 

para a sustentabilidade da Universidade, esse equilíbrio deverá pautar-se pela otimização no uso dos recursos 

e pelo comprometimento com os resultados. 

9.2 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução 

A proposta orçamentária da PUCPR é elaborada de acordo com as políticas e diretrizes definidas no 

Planejamento Estratégico, no PDI da universidade, e a partir de consultas às Pró-Reitorias, as Assessorias e as 

Escolas, identificando as dotações orçamentárias necessárias em cada rubrica, de forma que possibilitem a 

execução das ações estabelecidas nos programas e projetos de forma transparente, eficiente e eficaz. 

Os investimentos da Universidade, necessários ao desenvolvimento sustentável da Instituição, são 

oriundos do resultado orçamentário aprovado pela Reitoria e são destinados de acordo com a demanda das 
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Escolas e unidades da PUCPR. O orçamento é elaborado anualmente. Os critérios para definição de valores 

obedecem a prioridades em conformidade com a política institucional, levando-se em conta as necessidades no 

que se refere às despesas operacionais. O orçamento aprovado é submetido ao Conselho de Administração da 

mantenedora e a análise das prioridades é realizada juntamente com a Reitoria da PUCPR, buscando garantir a 

qualidade e o desenvolvimento almejado.  

A projeção das receitas é norteada pelo Planejamento Estratégico, o qual contempla as variáveis 

macroeconômicas do país, previsão para reajuste de mensalidades, assim como proposta de abertura de cursos 

e serviços novos a serem prestados. O grupo de despesas operacionais, utiliza como premissas as diretrizes 

orçamentárias (DO), oriundas do orçamento matricial implantado no Grupo Marista. 

Durante o ano de execução, o orçamento é acompanhado mensalmente, e ao logo do ano são 

realizados dois forecast, confrontando dados entre períodos e realizando ajustes, de forma a perseguir o 

orçamento original. 

No item 9.4 será demostrado, a projeção financeira da PUCPR para os próximos 5 anos. 

9.3 Planejamento de Investimentos na Vigência do PDI 

Para permitir a realização das metas de desenvolvimento projetadas para o período, é necessária a 

ampliação de investimentos em custeio, com destaque para gastos com pessoal, serviços, custos operacionais e 

bolsas. 

Estima-se no período 2018-2023: 

• 9% de crescimento no custeio com pessoal (remuneração, promoções, capacitação). 

• 12% de crescimento no custeio destinado a bolsas (gratuidades, incentivos, relacionamento), com 

distribuição uniforme nos cinco anos do plano. 

• 9% de crescimento em gastos operacionais (insumos e serviços destinados à prestação de serviços), 

que contempla a previsão de abertura de novos cursos, intensificação de projetos da educação 

continuada e dos programas de stricto sensu, além de contemplar os projetos de melhorias e ampliação 

de atividade nas Escolas e nos Câmpus. 

Como pode ser observado no PDI o volume de recursos demandados para projetos e ações de 

desenvolvimento previstos superam a capacidade de recursos gerados por meio do resultado próprio das 

atividades da Universidade. Diante desse cenário, existe a necessidade constante de busca de recursos advindos 

de outras fontes, tais como agências de fomento públicas e privadas, convênios e parcerias. 

Tabela 40.Projetos orçados 2018/19 

 

Fonte: Orçamento 2018 e Planejamento Estratégico (2020 – 2022) 

Notas Explicativas:  

- A sigla FCST 7+5 refere-se à previsão orçamentária mais atualizada de 2018, realizada em julho/18; 
- A sigla PE refere-se ao Planejamento Estratégico da Universidade; 
- Valores em R$ (reais) 

Conta Gerencial FCST 7+5 2018 ORÇ 2019 PE 2020 PE 2021 PE2022

Acervo Bibliotecário 802.461             680.000         -                       -                     -                  

Computadores 3.228.418         2.722.975      -                       -                     -                  

Edificações 13.858.231       10.060.933    -                       -                     -                  

Máquinas e Equipamentos 3.571.797         4.136.210      -                       -                     -                  

Marcas e Patentes 10.000               -                  -                       -                     -                  

Móveis e Utensílios 5.100.129         5.740.866      -                       -                     -                  

Softwares 1.296.212         1.410.126      -                       -                     -                  

Veículos -                     4.000              -                       -                     -                  

TOTAL 27.867.248,62 24.755.110,09 16.400.000,00 27.200.000,00 34.000.000,00
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Os valores anuais de investimento como Capex para o período 2020 – 2022, até por se tratar de uma 

visão de longo prazo, estão dimensionados de forma global e consideram apenas recursos próprios da 

Universidade. Por outro lado, os valores referentes a 2018 e 2019 já englobam a soma dos recursos próprios e 

da captação externa. 

De qualquer forma, vale ressaltar que mesmo sendo considerados apenas recursos próprios da 

Universidade, há um significativo crescimento nos valores de investimento previstos para o triênio 2020 – 2022, 

onde teremos investimentos que totalizam R$77,6 milhões e uma média anual de 25,8 milhões de reais. 

Outro ponto de destaque é que em 2022 (último ano do período citado) o montante de investimentos 

previstos terá um incremento de 207,3% se comparado com o previsto para 2020 (primeiro ano do período). 

Esse crescimento exponencial demonstra a preocupação da Universidade em proporcionar aos alunos uma 

estrutura de ponta e uma experiência educacional cada vez mais alinhada com as necessidades do mercado. 

Gráfico 19: Investimentos previstos 

 
Fonte: Planejamento Estratégico (2020 – 2022) 
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9.4 Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira 

Tabela 41.Projeção Financeira Quinquênio 2019/2023 

 
Fonte: Controladoria/Planejamento Estratégico – Baseada em projeções de desenvolvimento PDI – 2019-2023. 
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10 Anexos 

Este capítulo é destinado aos anexos do presente documento.  

10.1  Anexo I 

Cursos de Graduação Presenciais Câmpus Curitiba 

Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

Administração 21596 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 2 3     

Agronomia 1268238 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 575 
de 
09/06/2017. 

12/06/2017         2016 4 

Arquitetura e 
Urbanismo 

864 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 794 
de 
14/12/2016. 

15/12/2016 2017 3 3       

Biotecnologia 109790 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 47 
de 
22/05/2012. 

24/05/2012         2018 5 

Ciência da 
Computação 

865 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 794 
de 
14/12/2016. 

15/12/2016 2017 3 3       

Ciências 
Biológicas 
(Bacharelado) 

861 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 3 3       

Ciências 
Biológicas 
(Licenciatura) 

65171 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 3 3       

Ciências 
Contábeis 

21597 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 3 4     

Ciências 
Econômicas 

50158 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 705 
de 
18/12/2013. 

19/12/2013 2015 3 3 3     

Ciências Sociais 1264887 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 492 
de 
29/06/2015. 

30/06/2015 2017 4 3   2015 4 

Design 1419969 
Criação de Curso 
Presencial 

Portaria 
762017 de 
14/08/2017. 

14/08/2017             

Direito 857 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 3 3 2015 5 

Educação Física 
(Bacharelado) 

57944 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 136 
de 
01/03/2018 

02/03/2018 2016 3 3 3     

Educação Física 
(Licenciatura) 

855 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 5 3       

Enfermagem 
(Bacharelado) 

867 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 822 
de 
30/12/2014. 

02/01/2015 2016 4 3 3     

Engenharia 
Ambiental 

50022 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 3 3       
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Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

Engenharia 
Biomédica 

1427332 
Criação de Curso 
Presencial 

Portaria 178 
de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Engenharia 
Civil 

863 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 794 
de 
14/12/2016. 

15/12/2016 2017 4 3       

Engenharia da 
Computação 

872 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 794 
de 
14/12/2016. 

15/12/2016 2017 4 3       

Engenharia de 
Alimentos 

57948 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 5 4       

Engenharia de 
Controle e 
Automação 

1264805 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 891 
de 
29/12/2016. 

30/12/2016 2017 4 3   2015 4 

Engenharia de 
Produção 

61337 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 3 2       

Engenharia de 
Software 

1429217 Autorização 

Res. 
178/2017-
CONSUN de 
13.11.17 

              

Engenharia dos 
Materiais e 
Nanotecnologia 

1428434 Autorização 

Res. 
178/2017-
CONSUN de 
13.11.17 

              

Engenharia 
Elétrica 

881 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 794 
de 
14/12/2016. 

15/12/2016 2017 4 5       

Engenharia 
Florestal 

1268240 
Criação de Curso 
Presencial 

Portaria 
1052013 de 
25/06/2013. 

25/06/2013 2017 3 3       

Engenharia 
Mecânica 

884 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 636 
de 
18/09/2018. 

19/09/2018 2017 4 3   2017 4 

Engenharia 
Mecatrônica 

19402 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 794 
de 
14/12/2016. 

15/12/2016 2017 3         

Engenharia 
Química 

885 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 637 
de 
18/09/2018. 

19/09/2018 2017 3 3   2017 4 

Farmácia 61826 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 136 
de 
01/03/2018 

02/03/2018 2016 4 3 4     

Filosofia 
(Bacharelado) 

1397977 
Criação de Curso 
Presencial 

Portaria 
932016 de 
15/08/2016. 

15/08/2016             

Filosofia 
(Licenciatura) 

849 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 4 3       

Física 
(Licenciatura) 

109782 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 4 3       

Fisioterapia 870 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 136 
de 
01/03/2018 

02/03/2018 2016 4 3 3     

Gastronomia 109764 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 5   4 2015 3 
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Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

História 
(Licenciatura) 

109776 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1343 de 
15/12/2017. 

18/12/2017 2017 4 3       

Jogos Digitais 1114891 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 566 
de 
20/08/2018 

21/08/2018         2018 4 

Jornalismo 28951 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 3 3     

Letras 
Português-
Inglês 
(Licenciatura) 

38413 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 4 3       

Marketing 118476 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 195 
de 
10/05/2013. 

14/05/2013 2009 4 5 4 2013 5 

Marketing 
Analytics 

  Autorização 
Resolução 
Nº146/2018 
- CONSUN 

              

Matemática 
(Licenciatura) 

860 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 4 3       

Medicina 868 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

374 de 
29/05/2018 

30/05/2018 2016 4 4 4 2017 4 

Medicina 
Veterinária 

1268241 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 745 
de 
14/07/2017. 

17/07/2017         2017 5 

Música 
(Licenciatura) 

1114875 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 2 2   2012 5 

Nutrição 38409 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 136 
de 
01/03/2018 

02/03/2018 2016 4 3 4     

Odontologia 869 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 136 
de 
01/03/2018 

02/03/2018 2016 3 3 4     

Pedagogia 850 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 5 3       

Psicologia 866 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 3 3 3 2012 4 

Publicidade e 
Propaganda 

24980 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 3 3     

Química 
(Licenciatura) 

109780 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 3 3   2011 4 

Relações 
Públicas 

27102 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 743 
de 
25/11/2016. 

28/11/2016         2015 4 

Segurança da 
Informação 

1427333 
Criação de Curso 
Presencial 

Portaria 178 
de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Serviço Social 859 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 136 
de 
01/03/2018 

02/03/2018 2016 4 3 4     
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Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

Sistemas de 
Informação 

18686 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 794 
de 
14/12/2016. 

15/12/2016 2017 4 4       

Teatro 1114874 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 676 
de 
15/10/2018 

17/10/2018         2018 5 

Teologia 50077 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1345 de 
15/12/2017. 

18/12/2017 2015 3 3 4     

Fonte: Regulação PUCPR. 

Cursos de Graduação em EaD - Polos de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo.  

Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

Administração 
(EAD) 

1453015 Autorização 
Resolução nº 
143/2018 
CONSUN 

              

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

1427316 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Big data e 
inteligência 
analítica 

1428437 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Ciências 
Contábeis (EAD) 

1453016 Autorização 
Resolução nº 
144/2018 
CONSUN 

              

Gestão 
Comercial 

1427325 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Gestão da 
Tecnologia da 
Informação 

1427323 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Gestão de 
Marketing em 
Mídias Sociais 

1428435 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

1427317 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Gestão 
Financeira 

1427318 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Gestão 
Hospitalar 

1427320 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Logística 1427319 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Processos 
Gerenciais 

1427321 
Criação de 
Curso EAD 

Resolução 
182 de 
13/11/2017. 

13/11/2017             

Fonte: Regulação PUCPR. 

Cursos de Graduação Presenciais - Câmpus Londrina 

Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

Administração 49548 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 3 3     
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Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

Ciências 
Contábeis 

90218 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 4 4     

Direito 49540 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 3 4     

Engenharia de 
Produção 

90214 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 4 3       

Medicina 1059179 Reconhecimento 
Portaria 188 
de 
17/03/2018. 

22/03/2018         2017 4 

Psicologia 1082313 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1110 de 
25/10/2017. 

26/10/2017         2017 4 

Teologia 80612 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1015 de 
25/09/2017. 

25/09/2017 2015 4 4 4     

Fonte: Regulação PUCPR. 

Cursos de Graduação Presenciais - Câmpus Maringá 

Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

Administração 19312 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 4 4     

Direito 47028 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 3 2 3 2014 4 

Filosofia 92129 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1345 de 
15/12/2017. 

18/12/2017 2017 3 3   2017 4 

Psicologia 1330952 Autorização 
Portaria 579 
de 
09/06/2017. 

12/06/2017         2016 4 

Fonte: Regulação PUCPR. 

Cursos de Graduação Presenciais - Câmpus Toledo 

Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

Administração 60114 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 3 3 3     

Agronomia 80610 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 136 
de 
01/03/2018 

02/03/2018 2016 4 4 4     

Ciências 
Biológicas 

60128 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 2 3       

Ciências 
Contábeis 

1114876 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 465 
de 
09/09/2016. 

12/09/2016 2015 3 3 - 2013 4 

Direto 1083087 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 970 
de 
06/09/2017. 

08/09/2017         2017 4 

Engenharia 
Ambiental 

1114877 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 307 
de 
23/04/2015. 

24/04/2015 2017 3 3   2014 4 
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Curso 
Código 

MEC 
Tipo de Ato 

Nº 
Documento 

Data 
Publicação 

Ano 
Enade 

Enade IDD  CPC 
Ano 

Visita 
CC 

Engenharia de 
Produção 

100721 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 
1095 de 
24/12/2015. 

30/12/2015 2017 2 2       

Medicina 
Veterinária 

60123 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 136 
de 
01/03/2018 

02/03/2018 2016 3 3 3     

Psicologia 100097 
Renovação de 
Reconhecimento 
de Curso 

Portaria 271 
de 
03/04/2017. 

04/04/2017 2015 4 4 3     

Fonte: Regulação PUCPR. 

Programas de Pós-Graduação (PPGs) Stricto sensu 

 Fonte: Regulação PUCPR. 

Programas 

INÍCIO TRIÊNIO 
QUADRIÊNIO 

M
e

st
ra

d
o

 

D
o

u
to

ra
d

o
 

M
P

ro
fi

ss
io

n
al

 2001 2004 2007 2010 2013 2017 

(1998/2000) (2001/2003) (2004/2006) (2007/2009) (2010/2012) (2013/2016) 

M D M D M D M D M D MP M D MP 

Administração 2000 2006   3 - 5 - 5 5 5 5 5 5 - 5 5 - 

Bioética 2013 -   - - - - - - - - 3 - - 3 - - 

Ciência Animal 2008 2015   - - - - - - 3 - 3 4 - 4 4 - 

Gestão de 
Cooperativas 

- - 2014 - - - - - - - - - - - - - 4 

Ciências da Saúde 2003 2003   - - 4 4 5 5 4 4 5 5 - 5 5 - 

Direito 1999 2006   4 - 4 - 4 4 5 5 5 5 - 6 6 - 

Direitos Humanos e 
Políticas Públicas 

2015 -   - - - - - - - - - - - 3 - - 

Educação 1992 2007   3 - 4 - 4 - 4 4 5 5 - 5 5 - 

Engenharia de 
Produção e Sistemas 

2001 2010   - - 3 - 3 - 4 - 4 4 - 5 5 - 

Engenharia Mecânica 1999 2006   3 - 4 - 4 4 5 5 5 5 - 6 6 - 

Filosofia 2003 2012   - - - - 3 - 4 - 4 4 - 5 5 - 

Gestão Urbana 2003 2009   - - 3 - 4 - 4 4 5 5 - 5 5 - 

Informática 1996 2006   3 - 4 - 4 - 4 4 4 4 - 5 5 - 

Odontologia 1996 2006   3 - 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 - 

Tecnologia em Saúde 2003 2016   - - 3 - 3 - 3 - 4 4 - 4 4 - 

Teologia 2009 2014   - - - - - - 3 - 4 4 - 4 4 - 
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10.2 Anexo II 

Indicadores de diretrizes e estratégias. 

Tabela 1 – Indicadores da diretriz nº 1 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 

Oferta de cursos em tempo integral. 4 12 
Eventos culturais e esportivos de impacto por ano. 10 15 
Projetos pastorais ou de atuação comunitária por ano. 10 18 
Projetos sociais nas comunidades do entorno da PUCPR. 2 5 
Prêmios de equipes estudantis em competições regionais por ano. 1 2 
Projetos reconhecidos pela comunidade em virtude de ações voltadas à cidadania, 
aos direitos humanos e à inclusão social. 

2 4 

Programas de disseminação, discussão e aplicação dos valores institucionais e 
maristas (com validação junto à Diretoria de Identidade e Missão). 3 5 

  Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 

Quadro 1 – Estratégias para a meta da diretriz nº 2 da Graduação. 

1 Identificar potenciais cursos para oferta integral. 

2 Estruturar grupo de trabalho para projeto dos cursos. 

3 
Estudar possibilidades de formação básica genérica para ingressantes, permitindo 
a escolha tardia de cursos. 

4 Implantar programa de educação para a solidariedade. 

5 Ampliar a relação com as comunidades do entorno da PUCPR junto com a RMS. 

6 Realizar eventos esportivos entre universidades católicas (bienal). 

7 Realizar Semana da Cultura, Ciência e Tecnologia (bienal). 
Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

Tabela 2 – Indicadores da diretriz nº 2 da Graduação 

Indicador  Inicial Atual Meta  
2015 2018 2023 

Mapeamento das competências do perfil do egresso porso.  25% 100% 
 

Competências com ações inter e transdisciplinares associadas.  
 

50% 100% 

Competências avaliadas por método específico de avaliação por 
competências como requisito para a graduação.  

 
30% 100% 

        Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 

Quadro 2 – Estratégias para a meta da diretriz nº 2 da Graduação. 

1 Mapear as competências dos egressos. 

2 
Entender e discutir em fóruns apropriados o significado de interdisciplinaridade e 
de transdisciplinaridade, promovendo a formação dos NDE no tema. 

3 Promover formações sobre avaliação da aprendizagem por competências. 

4 
Promover fóruns de discussão entre cursos e escolas sobre resultados de 
iniciativas, visando à inter e à transdisciplinaridade. 

5 
Fortalecer o projeto integrador ou o estudo independente a fim de alavancar a 
inter e a transdisciplinaridade. 

6 Implantar sistema de avaliação da aprendizagem por competências. 
   Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 
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Tabela 3 – Indicadores da diretriz nº 3 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 

MEC - ENADE/CPC  
3 – 30% 
4 – 55% 
5 – 15% 

3 – 20% 
4 – 50% 
5 – 30% 

MEC – IGC 
3,15 
50º 

3,95 
10º 

RUF – Ensino (titulação, regime de trabalho, ENADE, avaliadores MEC) 35º 15º 

QS-AL – Reputação acadêmica 100º 65º 

QS-AL – Geral (reputação acadêmica, empregadores, citação de papers / 
professor, estudantes / professor, doutores, impacto web) 

72º 40º 

Professores em regime de trabalho horista <25% <18% 

Desempenho docente PUCPR (média e desvio padrão) 
7,75 
0,75 

8,50 
0,50 

 Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 

Quadro 3 – Estratégias para a meta da diretriz nº 3 da Graduação. 

1 
Criar programa de formação continuada para docentes, incluindo estudos sobre 
metodologias inovadoras. 

2 Criar serviço de suporte ao docente. 

3 Implantar o fundo de fomento à inovação na graduação. 

4 Aplicar metodologias inovadoras no processo de ensino e aprendizagem. 

5 Desenvolver competências para aprendizagem autônoma. 

6 Fortalecer programas de suporte acadêmico e psicopedagógico aos estudantes. 

7 Atrair e manter professores que promovam inovação e qualidade no ensino. 

8 Atrair estudantes com desempenho destacado em suas escolas de origem. 

9 Acompanhar e divulgar periodicamente o desempenho dos cursos. 

10 Promover formação docente em estratégias para motivação dos estudantes. 

11 
Criar programa de formação continuada para docentes, incluindo estudos sobre 
metodologias inovadoras. 

    Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

Tabela 4 – Indicadores da diretriz nº 4 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 

RUF – Mercado 11º 8º 
QS-AL – Reputação empregador 87º 65º 
Proporção de professores doutores 40% 50% 
Índice de evasão PUCPR 25% 20% 

Índice de procura no vestibular excetuando-se o curso de Medicina 
(candidato / vaga) 

CWB –2,02 
LDA –0,79 
MGA –0,87 
TOL –1,02 

CWB –2,23 
LDA –0,87 
MGA –0,96 
TOL –1,13 

Índice de matrículas efetivadas para o 1º semestre no vestibular de verão 
(vestibulandos matriculados / vaga) 

CWB –61% 
LDA –54% 
MGA –68% 
TOL –48% 

CWB –64% 
LDA –57% 
MGA –70% 
TOL –50% 

    Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 
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Quadro 4 – Estratégias para a meta da diretriz nº 4 da Graduação. 

1 
Criar, por Escola, um Comitê de Integração Universidade e Sociedade com representantes das 
empresas ou organizações protagonistas nas áreas do conhecimento relacionadas à Escola. 

2 
Estabelecer relacionamentos e parcerias com empresas e governo que conduzam ao 
desenvolvimento de projetos, à captação de recursos e à transferência de conhecimentos e 
tecnologia. 

3 
Interagir com empresas, governo e outras entidades da sociedade civil organizada a fim de 
sintonizar os projetos pedagógicos de curso com as demandas da sociedade e de promover ações 
conjuntas de formação sobre a abordagem por competências. 

4 
Atuar como liderança transformadora ou agente de transformação em sintonia com os desafios 
locais e globais, visando à melhoria da qualidade de vida da região de inserção da universidade. 

5 
Criar ambientes de convivência estudantil e oportunidades de trabalho significativo nas áreas de 
graduação dos estudantes. 

   Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

Tabela 5 – Indicadores da diretriz nº 5 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 
Número de disciplinas que atingem os objetivos 
pedagógicos da aprendizagem por meio da 
pesquisa (foco no estudante de primeiro ano, 
visando à mudança de atitude). 

Uma disciplina por 
curso 

Uma disciplina por ano de 
cada curso 

Implantação e consolidação do Programa de 
Educação Científica. 

Implantado em 
100% das escolas 

Consolidado em 100% das 
escolas 

Número de projetos de pesquisa no período de 
recesso letivo (20 janeiro a 20 fevereiro) 
(summer courses-like voltados para a vivência 
da pesquisa). 

Um projeto por 
escola 

Mais de um projeto 
consolidado por escola 

Incorporação efetiva da pesquisa na elaboração 
dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

Adequação das 
diretrizes de 100% 
dos cursos 

Acompanhamento e avaliação 
do TCC segundo as diretrizes 
em 100% dos cursos 

  Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 

 Quadro 5 – Estratégias para a meta da diretriz nº 5 da Graduação. 

1 
Realizar Seminários com o tema: “Possibilidades de Pesquisa na Graduação” em várias edições para 
contemplar uma grande maioria de professores, sendo a participação obrigatória para todos os 
decanos, coordenadores de cursos, membros dos NEP e NDE. 

2 
Elaborar e implantar um Programa de Educação Científica, extracurricular para alunos de graduação 
(PET-like), a ser desenvolvido por módulos temáticos, preferencialmente temas transversais, com 
objetivo de estimular a leitura, a criatividade, a pró-atividade, a crítica e a redação científica. 

3 Rediscutir o TCC e redesenhá-lo como instrumento efetivo de educação e aprendizagem científica. 

4 
Mapear os laboratórios de pesquisa e de aulas práticas para otimização e ampliação dos espaços para 
a pesquisa (espaço físico, equipamentos, técnicos, manutenção em conjunto). 

5 
Promover aproximação com empresas fornecedoras de materiais reagentes para pesquisa a fim de 
fomentar cursos de formação científica, atuação tecnológica e capacitação de professores. 

6 
Elaborar projeto para estruturação de uma disciplina piloto voltada à pesquisa como metodologia de 
aprendizagem em cada curso e implantá-la. 

7 
Implantar disciplinas eletivas para suporte do desenvolvimento da pesquisa, tais como: metodologia 
científica, redação científica, ética em pesquisa, biossegurança, etc., customizadas conforme as 
particularidades de cada Escola ou área. 

8 
Implementar a oferta de summer courses-like voltados para a vivência da pesquisa, adaptando-os 
para a realidade da PUCPR. 

9 Implementar certificado(s) adicional(is) pela execução do percurso da pesquisa na graduação. 

10 Preparar os professores para conduzir ações de pesquisa na graduação (Journal club). 
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11 
Implementar grupos de estudo e de pesquisa envolvendo professores e estudantes como modo de 
articular ensino com pesquisa. 

12 Articular com a biblioteca estratégias para exploração das bases de dados científicas. 

13 
Estabelecer parceria com o eixo humanístico para desenvolvimento de algumas habilidades e 
competências para pesquisa no âmbito das disciplinas desse eixo. 

14 Utilizar os projetos integradores e os TCCs para promover a pesquisa na graduação. 
    Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

Tabela 6 – Indicadores da diretriz nº 6 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 

Cursos com acreditação internacional 2 4 

Percentual de docentes estrangeiros no quadro da PUCPR 1% 10% 

Cursos com disciplinas regulares em língua estrangeira 60% 100% 
Número de estudantes em intercâmbio (incoming e outgoing) 800 1000 
Proporção de estudantes estrangeiros 0,2% 1% 
Número de cursos ofertando dupla diplomação 15 25 

  Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 

Quadro 6 – Estratégias para a meta da diretriz nº 6 da Graduação. 

1 Desenvolver acreditações internacionais. 

2 Captar docentes estrangeiros. 

3 Ofertar disciplinas regulares em língua estrangeira na graduação. 

4 Promover a mobilidade discente internacional. 

5 Desenvolver ações para atrair estudantes estrangeiros. 

   Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

Tabela 7 – Indicadores da diretriz nº 7 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 

Número de atendimentos personalizados a estudantes de graduação 
que evitaram cancelamento de matrícula por reopção de curso. 

100 150 

Número de participações de estudantes de graduação no Fórum de 
Carreiras. 

8.000 12.000 

Número de professores capacitados em metodologias para educação 
empreendedora. 

30 45 

Número de estudantes de graduação impactados por atividades de 
educação empreendedora. 

1500 4000 

Número de projetos decorrentes das atividades de educação 
empreendedora. 

15 40 

*Percentual de egressos fora do mercado de trabalho. X≤2: a definir 
2<X≤5: a definir 

X≤2: a definir 
2<X≤5: a definir 

*Percentual de egressos atuando em posições fora de sua área de 
formação. 

X≤2: a definir 
2<X≤5: a definir 

X≤2: a definir 
2<X≤5: a definir 

*Percentual de egressos atuando em empreendimento próprio. X≤2: a definir 
2<X≤5: a definir 

X≤2: a definir 
2<X≤5: a definir 

Índice de satisfação das empresas acerca dos contratados egressos dos 
cursos de graduação da PUCPR. 

a definir a definir 

 Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

* Até dois anos da conclusão do curso (X≤2), e, acima de dois até 5 anos da conclusão do curso (2<X≤5). 

Durante o ano de 2015, será aplicada uma pesquisa para identificar os valores referenciais para o 

estabelecimento das metas. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 
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Quadro 7 – Estratégias para a meta da diretriz nº 7 da Graduação. 

1 
Capacitar professores da graduação em disciplinas relacionadas a metodologias de educação 
empreendedora. 

2 
Rever o conteúdo das disciplinas de empreendedorismo e afins, de modo a inserir aspectos da educação 
empreendedora, criando elementos de identidade entre elas. 

3 
Promover o desenvolvimento de projetos empreendedores, visando à captação de inovações a serem 
incubadas e/ou transformadas em patentes. 

4 Criar o observatório de inserção profissional. 
   Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

Tabela 8 – Indicadores da diretriz nº 8 da Graduação 

Indicador  Atual - 2018 Meta - 2023 

Índice de confiança 4,3 4,5 

Índice de comprometimento 4,3 4,5 

Índice de lealdade 4,3 4,5 
Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 

Quadro 8 – Estratégias para a meta da diretriz nº 8 da Graduação. 

1 
Implementar programas que promovam maior identificação dos estudantes com o curso, a escola e a 
universidade. 

2 Monitorar e melhorar a comunicação dos diferenciais e das conquistas da PUCPR. 
    Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

Tabela 9 – Indicadores da diretriz nº 9 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 

Número de estudantes participando de atividades aplicadas (incubação, aceleração, 
boot camps, workshops, desafios de inovação com empresas, projetos de inovação da 
Agência PUC, hackathons etc.) de formação para inovação/empreendedorismo. 

5 20 

Projetos de inovação/empreendedorismo premiados em níveis regional/nacional 
(cumulativamente). 

300 1000 

Número de estudantes participando de atividades aplicadas (incubação, aceleração, 
boot camps, workshops, desafios de inovação com empresas, projetos de inovação da 
Agência PUC, hackathons etc.) de formação para inovação/empreendedorismo. 

1 5 

 Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 

Quadro 9 – Estratégias para a meta da diretriz nº 9 da Graduação. 

1 
Conceber e implantar programas de sensibilização e formação para o empreendedorismo inovador nas 
Escolas. 

2 Implantar laboratórios de inovação e incubadoras temáticas em parceria com as Escolas. 

3 Formar quadros de mentores para os programas de incubação e aceleração. 

4 Consolidar as atividades de pré-aceleração e aceleração de empreendimentos na Hot Milk. 

5 Organizar eventos e concursos de inovação/empreendedorismo inovadores na Universidade. 

6 Implantar certificação “Perfil Empreendedor” complementar ao Diploma. 

7 
Mapear premiações regionais/nacionais e internacionais de inovação/empreendedorismo e criar 
motivação permanente para inscrição dos projetos da Universidade. 

8 
Conceber e implantar programa de estágios focado em inovação e vinculado à Aceleradora e ao 
Tecnoparque. 

9 
Criar um grupo de trabalho para articular as iniciativas relacionadas ao empreendedorismo de modo que 
sejam realizadas harmonicamente entre as diferentes unidades envolvidas (Ag. PUC, PROCEX, PROPPG, 
Escola de Negócios). 

    Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 
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Tabela 10 – Indicadores da diretriz nº 10 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 

Captação com contratos de prestação de serviços pelas áreas acadêmicas. 5MM 30MM 

Estruturação de Unidades de Serviço credenciadas nas Escolas (unidades 
abertas, cumulativamente). 

6 15 

Estruturação de Centros de Pesquisa e Inovação nas Escolas (Centros 
abertos, cumulativamente). 

4 20 

Proporção de horas não letivas em relação ao total de horas docentes. 52% 50% 

Despesas com ações trabalhistas por ano. 2MM 1MM 

Percentual de execução do CAPEX não contingenciado no exercício. 100% 100% 

Redução em custos com manutenção corretiva. 10% 20% 

Incremento na rentabilidade média dos cursos tendo como base o ano de 
2014. 

+1% +2% 

Captação de recursos por agências de fomento à pesquisa que desonerem 
o orçamento de custeio ou investimento na graduação. 

1MM (30% do 
CAPEX de 
pesquisa 
projetado) 

1MM (60% do 
CAPEX de 
pesquisa 
projetado) 

Captação de recursos não vinculados a agências de fomento à pesquisa que 
desonerem o orçamento de custeio ou investimento na graduação (Média 
Triênio). 

Decanos vão 
propor para 
consolidar 
total PUCPR 

Decanos vão 
propor para 
consolidar 
total PUCPR 

Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 

   Quadro 10 – Estratégias para a meta da diretriz nº 10 da Graduação. 

1 Realizar planejamento de longo prazo. 

2 Utilizar os recursos da Universidade de modo compartilhado e eficiente. 

3 
Priorizar demandas de custeio e infraestrutura com maior impacto na melhoria da qualidade do 
processo de ensino e aprendizagem. 

4 Acompanhar e divulgar periodicamente o andamento dos projetos das unidades acadêmicas. 

5 
Revisar processos e estabelecer aquisições e obras de modo alinhado ao planejamento e os 
cronogramas. 

6 
Promover planejamento de manutenção periódica e revisão dos processos de gestão de 
infraestrutura. 

7 Promover a gestão otimizada do portfólio de cursos de graduação. 

8 
Promover maior aproximação com pesquisadores com o objetivo de aproveitar oportunidades de 
captação de recursos em editais para beneficiar também a graduação. 

9 
Promover parcerias com organizações públicas e privadas para captação de patrocínios ou 
desenvolvimento de projetos conjuntos. 

10 Capacitação de gestores das escolas e das diretorias para captação de recursos. 
   Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

  Tabela 11 – Indicadores da diretriz nº 11 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 

Redução no tempo de resposta dos serviços corporativos 25% 40% 

Redução no custo dos serviços corporativos 10% 20% 

Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 
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Quadro 11 – Estratégias para a meta da diretriz nº 11 da Graduação. 

1 
Revisar e readequar os processos e as atividades, visando à redução de custos e melhoria dos serviços 
corporativos. 

2 Promover formação do corpo técnico-administrativo. 
Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

Tabela 12 – Indicadores da diretriz nº 12 da Graduação 

Indicador  Atual Meta 
 2018 2023 

Número de desligamentos de professores talentosos por ano. 40 20 

Número de contratações de professores talentosos por ano. 25 50 

Taxa de participação dos professores e gestores considerados público alvo em 
processos estratégicos de desenvolvimento de pessoas. 

60% 85% 

Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

As estratégias para o atingimento dessas metas devem contemplar, mas não se limitam a: 

Quadro 12 – Estratégias para a meta da diretriz nº 12 da Graduação. 

1 Implantar o processo de contratação inteligente. 

2 Implantar o novo plano de carreira docente. 

3 Desenvolver e implantar programa de formação de gestores. 

4 
Implementar sistema de avaliação da graduação abrangendo as dimensões docente, discente, gestão 
acadêmica e curso. 

5 Desenvolvimento de liderança. 
   Fonte: Princípios orientadores dos processos de ensino e aprendizagem na Graduação da PUCPR. 

 

10.3 Anexo III 

Composição das Escolas. 

Nome da 
Escola/Campus 

Modalidade Nome do Curso 

American Academy Presencial Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Humanidades 

Escola de 
Arquitetura e 

Design 

Presencial Arquitetura e Urbanismo 

Presencial Design 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana 

Escola de Ciências 
da Vida 

Presencial Agronomia 

Presencial Biotecnologia 

Presencial Ciências Biológicas Bacharelado 

Presencial Educação Física Bacharelado 

Semipresencial Educação Física Bacharelado 

Presencial Enfermagem 

Presencial Farmácia 

Presencial Fisioterapia 

Presencial Medicina Veterinária 

Presencial Nutrição 

Presencial Odontologia 

Presencial Psicologia 

Presencial Tecnologia em Gastronomia 

Semipresencial Tecnólogo em Estética e Cosmética 

Semipresencial Tecnólogo em Podologia 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Bioética 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 
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Nome da 
Escola/Campus 

Modalidade Nome do Curso 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

Escola de 
Comunicação e 

Artes 

Presencial Jornalismo 

Presencial Música 

Presencial Publicidade e Propaganda 

Presencial Relações Públicas 

Presencial Teatro 

Escola de Direito 
Presencial Direito 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Direito 

Escola de Educação 
e Humanidades 

Presencial Ciências Biológicas Licenciatura 

Presencial Ciências Sociais 

Presencial Educação Física Licenciatura 

Semipresencial Educação Física Licenciatura 

Presencial Filosofia Bacharelado 

Presencial Filosofia Licenciatura 

Presencial Física 

Presencial História 

Presencial Letras Português-Inglês 

Online Letras Português-Inglês Licenciatura 

Presencial Matemática 

Presencial Pedagogia 

Online Pedagogia Licenciatura 

Presencial Química 

Presencial Serviço Social 

Presencial Teologia Bacharelado 

Presencial Prog. Pós-Grad. em Direitos Humanos e Políticas Públicas 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Educação 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Teologia 

Escola de Medicina 
Presencial Medicina 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

Escola de Negócios 

Presencial Administração 

Online Administração 

Semipresencial Administração 

Presencial Administração Internacional 

Presencial Ciências Contábeis 

Online Ciências Contábeis 

Semipresencial Ciências Contábeis 

Presencial Ciências Contábeis Internacional 

Presencial Ciências Econômicas 

Presencial Ciências Econômicas Internacional 

Presencial Marketing 

Online Marketing Analytics 

Semipresencial Marketing Analytics 

Presencial Marketing Internacional 

Online Negócios 

Semipresencial Negócios 

Online Tecnologia Gestão Comercial 

Online Tecnologia Gestão Financeira 

Online Tecnologia Gestão Hospitalar 

Online Tecnologia Gestão Marketing e Mídias Digitais 

Online Tecnologia Gestão Pública 
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Nome da 
Escola/Campus 

Modalidade Nome do Curso 

Online Tecnologia Gestão Recursos Humanos 

Online Tecnologia Logística 

Online Tecnologia Processos Gerenciais 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Administração 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Gestão de Cooperativas 

Escola Politécnica 

Presencial Ciência da Computação 

Presencial Engenharia Ambiental 

Presencial Engenharia Biomédica 

Presencial Engenharia Civil 

Presencial Engenharia de Alimentos 

Presencial Engenharia de Computação 

Presencial Engenharia de Controle e Automação 

Presencial Engenharia de Materiais e Nanotecnologia 

Presencial Engenharia de Produção 

Presencial Engenharia de Software 

Presencial Engenharia Elétrica 

Presencial Engenharia Mecânica 

Presencial Engenharia Mecatrônica 

Presencial Engenharia Química 

Presencial Sistemas de Informação 

Online Tecnologia Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Online Tecnologia Big Data e Inteligencia Analitica 

Presencial Tecnologia em Jogos Digitais 

Online Tecnologia Gestão da Tecnologia da Informação 

Presencial Prog. Pós-Grad. em Engenharia de Produção e Sistemas 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Informática 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

Presencial Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde 

PUCPR Londrina 

Presencial Administração 

Online Administração 

Semipresencial Administração 

Presencial Ciências Contábeis 

Online Ciências Contábeis 

Semipresencial Ciências Contábeis 

Presencial Direito 

Semipresencial Educação Física Bacharelado 

Semipresencial Educação Física Licenciatura 

Presencial Engenharia de Produção 

Presencial Engenharia de Software 

Online Letras Português-Inglês Licenciatura 

Online Marketing Analytics 

Semipresencial Marketing Analytics 

Presencial Medicina 

Presencial Medicina (ampliação número vagas) 

Online Negócios 

Semipresencial Negócios 

Online Pedagogia Licenciatura 

Presencial Psicologia 

Online Tecnologia Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Online Tecnologia Big Data e Inteligencia Analitica 

Online Tecnologia Gestão Comercial 
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Nome da 
Escola/Campus 

Modalidade Nome do Curso 

Online Tecnologia Gestão da Tecnologia da Informação 

Online Tecnologia Gestão Financeira 

Online Tecnologia Gestão Hospitalar 

Online Tecnologia Gestão Marketing e Mídias Digitais 

Online Tecnologia Gestão Pública 

Online Tecnologia Gestão Recursos Humanos 

Online Tecnologia Logística 

Online Tecnologia Processos Gerenciais 

Presencial Teologia Bacharelado 

PUCPR Maringá 

Presencial Administração 

Online Administração 

Semipresencial Administração 

Online Ciências Contábeis 

Semipresencial Ciências Contábeis 

Presencial Direito 

Semipresencial Educação Física Bacharelado 

Semipresencial Educação Física Licenciatura 

Presencial Filosofia Licenciatura 

Online Letras Português-Inglês Licenciatura 

Online Marketing Analytics 

Semipresencial Marketing Analytics 

Online Negócios 

Semipresencial Negócios 

Online Pedagogia Licenciatura 

Presencial Psicologia 

Online Tecnologia Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Online Tecnologia Big Data e Inteligencia Analitica 

Online Tecnologia Gestão Comercial 

Online Tecnologia Gestão da Tecnologia da Informação 

Online Tecnologia Gestão Financeira 

Online Tecnologia Gestão Hospitalar 

Online Tecnologia Gestão Marketing e Mídias Digitais 

Online Tecnologia Gestão Pública 

Online Tecnologia Gestão Recursos Humanos 

Online Tecnologia Logística 

Online Tecnologia Processos Gerenciais 

PUCPR Toledo 

Presencial Administração 

Online Administração 

Semipresencial Administração 

Presencial Agronomia 

Presencial Ciências Contábeis 

Online Ciências Contábeis 

Semipresencial Ciências Contábeis 

Presencial Direito 

Semipresencial Educação Física Bacharelado 

Semipresencial Educação Física Licenciatura 

Online Letras Português-Inglês Licenciatura 

Online Marketing Analytics 

Semipresencial Marketing Analytics 

Presencial Medicina Veterinária 

Presencial Medicina Veterinária (turno novo) 
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Nome da 
Escola/Campus 

Modalidade Nome do Curso 

Online Negócios 

Semipresencial Negócios 

Online Pedagogia Licenciatura 

Presencial Psicologia 

Presencial Psicologia (turno novo) 

Online Tecnologia Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Online Tecnologia Big Data e Inteligencia Analitica 

Online Tecnologia Gestão Comercial 

Online Tecnologia Gestão da Tecnologia da Informação 

Online Tecnologia Gestão Financeira 

Online Tecnologia Gestão Hospitalar 

Online Tecnologia Gestão Marketing e Mídias Digitais 

Online Tecnologia Gestão Pública 

Online Tecnologia Gestão Recursos Humanos 

Online Tecnologia Logística 

Online Tecnologia Processos Gerenciais 

Fonte: Planejamento Estratégico PUCPR. 

  

10.4 Anexo IV 

Componentes de infraestrutura. 

Componentes dos espaços administrativos. 

Local Escola Tipo de Espaço Quantid. 
Capacidade de atendimento, equipamentos e 
colaboradores 

Curitiba EAD Secretarias 3 
6 colaboradores, 7 mesas, 6 computadores, 6 
balcões, 2 sofás, 1 armário, 1 frigobar, 1 
impressora multifuncional 

Curitiba EAD Recepções 1 1 mesa, 1 computador, 2 balcões 

Curitiba EAD Salas de Reunião 1 
capacidade 10 lugares, 1 mesa, 8 armários, 1 TV, 
1 balcão, 1 frigobar 

Curitiba EAD Outros espaços* 14 

capacidade 44 lugares, 2 prateleiras, 1 geladeira, 
18 armários, 45 mesas, 1 filtro de água, 1 micro-
ondas, 16 computadores, 9 balcões, 18 
gaveteiros, 1 quadro branco 

Curitiba ECA Secretarias 2 
6 colaboradores, 7 mesas, 6 computadores, 2 
balcões, 1 armário, 1 impressora multifuncional 

Curitiba ECA Recepções 1 1 mesa, 1 computador, 1 balcão 

Curitiba ECA Salas de Reunião 1 capacidade 10 lugares, 1 mesa, 1 TV, cadeiras 

Curitiba ECA Outros espaços* 1 
capacidade 5 lugares, geladeira, balcão, 
cafeteira e microondas 

Curitiba ECV Secretarias 1 
6 colaboradores, 7 mesas, 6 computadores, 2 
balcões, 1 armário, 1 impressora multifuncional 

Curitiba ECV Recepções 1 1 mesa, 1 computador, 1 balcão 

Curitiba ECV Salas de Reunião 1 capacidade 10 lugares, 1 mesa, 1 TV, cadeiras 

Curitiba ECV Outros espaços* 1 
capacidade 5 lugares, geladeira, balcão, 
cafeteira e microondas 
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Local Escola Tipo de Espaço Quantid. 
Capacidade de atendimento, equipamentos e 
colaboradores 

Curitiba ED Secretarias 3 
14 colaboradores, 14 computadores, 14 mesas, 
3 impressoras multifuncional 

Curitiba ED Recepções 2 
4 computadores, 4 mesas, 1 impressora 
multifuncional 

Curitiba ED Salas de Reunião 1 
capacidade 25 lugares, mesas e cadeiras, 1 
projetor multimídia 

Curitiba EM Secretarias 1 
7 colaboradores, 8 computadores, 1 notebook, 2 
equipamentos multimídia 

Curitiba EM Recepções 2 

4 computadores, 4 mesas, 2 impressoras 
multifuncionais, 2 televisores, 1 ar-
condicionado, 6 armários de 9 portas, 1 
bebedouro, cadeiras de espera 

Curitiba EM Salas de Reunião 3 
capacidade 37 lugares, 1 projetor, 3 
computadores, 2 TV, mesas e cadeiras, 1 
negatoscópio. 

Curitiba EM Outros espaços* 11 

17 colaboradores, 6 ar-condicionado, 25 
computadores, 7 armários, mesas e cadeiras, 1 
geladeira, 2 micro-ondas, 2 frigobar, 2 
bebedouros, 1 impressora multifuncional 

Curitiba EN Secretarias 5 

14 colaboradores, 16 computadores, 4 
impressoras multifuncional, 2 equipamentos 
para videoconferência, 3 projetores multimídia, 
mesas, cadeiras, balcões e armários 

Curitiba EN Salas de Reunião 3 
capacidade 6 lugares, 2 computadores, mesas e 
cadeiras 

Curitiba EN Outros espaços* 6 

5 colaboradores, mesas e cadeiras, 1 notebook, 
1 geladeira, 1 frigobar, 1 micro-ondas, 1 
cafeteira, 1 filtro de água, 5 computadores, 1 
armário 

Curitiba EEH Secretarias 2 
31 colaboradores, 31 computadores, mesas e 
cadeiras 

Curitiba EEH Outros espaços* 8 
capacidade 57 lugares, 21 computadores, 3 
impressoras multifuncional, balcões, mesas e 
cadeiras 

Curitiba EP Secretarias 9 
20 colaboradores, 20 computadores, 2 
impressora multifuncional, mesas e cadeiras 

Curitiba EP Recepções 3 
7 colaboradores, 6 computadores, 1 impressora 
multifuncional, mesas e cadeiras 

Curitiba EP Salas de Reunião 3 
capacidade 42 lugares, 1 computador, 1 TV, 1 
aparelho de videoconferência, 1 projetor, 1 
sistema de som, mesas e cadeiras 

Curitiba EP Outros espaços* 3 
22 colaboradores, 22 computadores, 1 
impressora multifuncional, mesas e cadeiras 

Londrina LDN Secretarias 2 
4 colaboradores, 4 computadores, 4 telefones, 
mesas e cadeiras, 2 armários 

Londrina LDN Recepções 1 
4 poltronas, 1 mesa, 1 balcão, 1 gaveteiro, 3 
armários, 1 impressora multifuncional, 1 TV, 1 
telefone, 1 computador 

Londrina LDN Salas de Reunião 1 capacidade 10 lugares, 1 mesa, 1 TV, cadeiras 
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Local Escola Tipo de Espaço Quantid. 
Capacidade de atendimento, equipamentos e 
colaboradores 

Londrina LDN Outros espaços* 7 

7 colaboradores, 1 sofá, 1 armário, 2 gaveteiros, 
1 mesa em L, 1 cofre, 7 telefones, 8 
computadores, 8 caixas de som, 10 mesas, 
cadeiras, armários, balcões, 2 notebook, 1 
cafeteira, 1 filtro, 1 geladeira, 1 bebedouro, 1 
câmera fotográfica, 1 filmadora 

Maringá MGA Secretarias 1 
1 colaborador, 1 computador, 1 mesa, 1 cadeira, 
2 sofás, 1 balcão, 1 armário, 1 impressora 
multifuncional 

Maringá MGA Recepções 1 
1 colaborador, 1 computador, 1 mesa, 1 cadeira, 
2 sofás, 1 balcão, 1 armário, 1 impressora 
multifuncional 

Maringá MGA Salas de Reunião 1 
capacidade 40 lugares, 42 cadeiras 
universitárias, 1 multimídia 

Maringá MGA Outros espaços* 8 

14 colaboradores, 21 mesas, 43 cadeiras, 33 
armários, 15 computadores, 11 telefones, 5 
gaveteiros, 3 impressoras, 2 balcões, 2 frigobar, 
2 cafeteiras, 2 sofás, 1 filtro, 1 micro-ondas, 1 
Notebook 

Toledo TLD Secretarias 2 
8 colaboradores, 7 computadores, 1 notebook, 3 
impressoras, mesas e cadeiras 

Toledo TLD Recepções 4 
6 colaboradores, 6 computadores, 2 impressoras 
multifuncionais, mesas e cadeiras 

Toledo TLD Salas de Reunião 3 
capacidade 22 pessoas, 2 computador, 1 
projetor multimídia, mesas e cadeiras 

Toledo TLD Outros espaços* 5 
18 colaboradores, 19 computadores, 5 
impressoras multifuncional, mesas e cadeiras 

Fonte: administração dos câmpus. 

Componentes dos espaços acadêmicos. 

Local Escola Descrição Qtd. Capacidade Equipamentos 

Curitiba EAD 27 Salas de aula 27 40 pessoas cadeiras, mesas, projetor e telão 

Curitiba EAD 
4 Salas de Metodologias 
Ativas 

4 50 pessoas 
2 projetores por sala, quadros-
brancos, mesas com rodinhas, 
cadeiras com rodinhas. 

Curitiba EAD SALA MULTIUSO 1 20 pessoas 
20 mesas; 02 quadros brancos; 1 
PC; 01 projetor; 01 tela projeção; 
02 ventiladores de parede. 

Curitiba ECA 2 salas de aula 2 30 pessoas 31 cadeiras, projetor, mesa e telão 

Curitiba ECA 3 salas de aula 3 80 pessoas 81 cadeiras, projetor, mesa e telão 

Curitiba ECA 
4 salas metodologias ativas 
(FINEP) 

4 60 pessoas 

61 cadeiras com rodinhas, 3 
projetores e quadros brancos, mesa 
reta alta, mesa reta baixa, mesa 
com prancheta, mesas redondas 
com rodinhas, divisórias retráteis 
em duas dessas salas. 

Curitiba ECA 70 salas de aula 70 60 pessoas 61 cadeiras, projetor, mesa e telão 

Curitiba ECV 
1 sala de metodologias 
ativas (FINEP) 

1 54 pessoas 
2 projetores por sala, quadros-
brancos, mesas com rodinhas, 
cadeiras com rodinhas. 

Curitiba ECV 16 salas de aula 16 61 pessoas cadeiras, mesas, projetor e telão 

Curitiba ECV 2 salas de aula 2 40 pessoas cadeiras, mesas, projetor e telão 
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Local Escola Descrição Qtd. Capacidade Equipamentos 

Curitiba ECV 
2 salas de metodologias 
ativas (FINEP) 

2 42 pessoas 
2 projetores, quadros-brancos, 
mesas com rodinhas, cadeiras com 
rodinhas. 

Curitiba ECV 2 salas de vídeo 2 90 pessoas Projetor e poltronas 

Curitiba ECV 4 salas de aula 4 26 pessoas cadeiras, mesas, projetor e telão 

Curitiba ED 
4 Salas de Metodologias 
Ativas 

4 60 pessoas 
2 projetores por sala, quadros-
brancos, mesas com rodinhas, 
cadeiras com rodinhas. 

Curitiba ED 4 salas especiais 4 20 pessoas cadeiras, mesas, projetor e telão 

Curitiba ED 70 salas de aula 70 50 pessoas cadeiras, mesas, projetor e telão 

Curitiba EEH 1 sala de aula 1 0 pessoas 
Poltronas, mesa de reunião, 
armários numerados 

Curitiba EEH 1 sala de aula 1 20 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, carteiras e carteiras 

Curitiba EEH 1 sala de aula 1 34 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, bancadas formato 
Arena e cadeiras 

Curitiba EEH 1 sala de aula 1 42 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, mesa de reunião + 
cadeiras 

Curitiba EEH 1 sala de aula 1 56 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, bancadas formato 
arena e cadeiras 

Curitiba EEH 1 sala de aula 1 80 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, Bancadas e cadeiras 

Curitiba EEH 2 salas de aula 2 32 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, bancadas e cadeiras 

Curitiba EEH 2 salas de aula 2 50 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia 

Curitiba EEH 21 salas de aula 21 61 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, carteiras e carteiras 

Curitiba EEH 3 salas de aula 3 44 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, Bancadas e cadeiras 

Curitiba EEH 
3 salas de metodologias 
ativas (FINEP) 

3 78 pessoas 
1 computador + 3 projetores 
multimídia, mesas + cadeiras + 
armários 

Curitiba EEH 4 salas de aula 4 26 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, carteiras e carteiras 

Curitiba EEH 4 salas de aula 4 30 pessoas mesas + cadeiras + armários 

Curitiba EEH 4 salas de aula 4 65 pessoas mesas redondas + cadeiras 

Curitiba EEH 6 salas de aula 6 40 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, carteiras e carteiras 

Curitiba EEH Sala Braox 1 54 pessoas 
1 computador + projetor 
multimídia, mesas redondas e 
cadeiras 

Curitiba EM 
1 sala de metodologias 
ativas (FINEP) 

1 55 pessoas 
2 projetores por sala, quadros-
brancos, mesas com rodinhas, 
cadeiras com rodinhas. 

Curitiba EM 12 salas de aula 12 20 pessoas Bloco 6 - Escola de Medicina  

Curitiba EM 2 salas de aula 2 50 pessoas Centro de Simulação Clínica 

Curitiba EM 2 salas de aula 2 90 pessoas Bloco 6 - Escola de Medicina  
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Local Escola Descrição Qtd. Capacidade Equipamentos 

Curitiba EM 
2 salas de metodologias 
ativas (FINEP) 

2 110 pessoas 
3 projetores por sala, quadros-
brancos, mesas com rodinhas, 
cadeiras com rodinhas. 

Curitiba EM 8 salas de Feedback 8 10 pessoas Centro de Simulação Clínica 

Curitiba EM 9 salas de aula 9 62 pessoas Bloco 6 - Escola de Medicina  

Curitiba EN 1 sala de aula 1 50 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
tela de projeção, caixas de som, 
mesas e cadeiras. 

Curitiba EN 1 sala especial 1 50 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
tela de projeção, caixas de som, 
mesas e cadeiras. 

Curitiba EN 2 salas auditório 2 40 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
tela de projeção, caixas de som, 
mesas e cadeiras. 

Curitiba EN 26 salas de aula 26 60 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
tela de projeção, caixas de som, 
mesas e cadeiras. 

Curitiba EN 3 salas de aula 3 40 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
tela de projeção, caixas de som, 
mesas e cadeiras. 

Curitiba EN 
3 salas de metodologias 
ativas 

3 80 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
tela de projeção, caixas de som, 
mesas e cadeiras. 

Curitiba EN 4 salas anfiteatro 4 115 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
tela de projeção, caixas de som, 
mesas e cadeiras. 

Curitiba EN 4 salas auditório 4 80 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
tela de projeção, caixas de som, 
mesas e cadeiras. 

Curitiba EN 6 salas especiais 6 40 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
tela de projeção, caixas de som, 
mesas e cadeiras. 

Curitiba EP 
Sala de aula Multitemática, 
Metodologias ativas 

1 120 pessoas 
projetor multimídia, computador, 
as mesas podem ser deslocadas, 
possui dois quadros brancos. 

Londrina LDN 
1 sala de metodologias 
ativas (FINEP) 

1 40 pessoas 

Carteiras individuais, cadeiras 
estofadas, 01 quadro verde, 01 
quadro branco, 01 multimídia, 01 
computador, ar condicionado e 4 
ventiladores 

Londrina LDN 
1 sala de metodologias 
ativas (FINEP) 

1 60 pessoas 

Carteiras individuais, cadeiras 
estofadas, 01 quadro verde, 01 
quadro branco, 01 multimídia, 01 
computador, ar condicionado e 4 
ventiladores 

Londrina LDN 2 salas de aula 2 20 pessoas 

Carteiras individuais, cadeiras 
estofadas, 01 quadro verde, 01 
quadro branco, 01 multimídia, 01 
computador, caixas de som e ar 
condicionado, 4 ventiladores 
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Local Escola Descrição Qtd. Capacidade Equipamentos 

Londrina LDN 2 salas de aula 2 40 pessoas 

Carteiras individuais, cadeiras 
estofadas, 01 quadro verde, 01 
quadro branco, 01 multimídia, 01 
computador, caixas de som e ar 
condicionado, 4 ventiladores 

Londrina LDN 2 salas de aula 2 55 pessoas 

Carteiras individuais, cadeiras 
estofadas, 01 quadro verde, 01 
quadro branco, 01 multimídia, 01 
computador, caixas de som e ar 
condicionado, 4 ventiladores 

Londrina LDN 
2 salas de metodologias 
ativas (FINEP) 

2 70 pessoas 

Carteiras individuais, cadeiras 
estofadas, 01 quadro verde, 01 
quadro branco, 01 multimídia, 01 
computador, ar condicionado e 4 
ventiladores 

Londrina LDN 22 salas de aula 22 60 pessoas 

Carteiras individuais, cadeiras 
estofadas, 01 quadro verde, 01 
quadro branco, 01 multimídia, 01 
computador, caixas de som e ar 
condicionado, 4 ventiladores 

Londrina LDN 3 salas de aula 3 70 pessoas 

Carteiras individuais, cadeiras 
estofadas, 01 quadro verde, 01 
quadro branco, 01 multimídia, 01 
computador, caixas de som e ar 
condicionado, 4 ventiladores 

Maringá MGA 10 salas de aula 10 55 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
mesas e cadeiras. 

Maringá MGA 
4 salas de metodologias 
ativas 

4 35 pessoas 
2 Projetores multimídia, 
computador, mesas-lousa com 
rodinha e cadeiras com rodinhas. 

Maringá MGA 9 salas de aula 9 35 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
mesas e cadeiras. 

Toledo TOL 
salas de aula - bloco 
didático - 23 

23 35 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
mesas e cadeiras. 

Toledo TOL 
salas de aula - bloco 
laboratórios - 9 

9 35 pessoas 
Projetor multimídia, computador, 
mesas e cadeiras. 

Toledo TOL Salas de feedback - 2 clivet 2 10 pessoas Mesa de reunião e cadeiras. 

Toledo TOL 
Salas de Metodologias 
Ativas 

3 35 pessoas 
2 Projetores multimídia, 
computador, mesas-lousa com 
rodinha e cadeiras com rodinhas. 

Fonte: administração dos câmpus. 

Componentes dos auditórios. 

Local Escola Descrição Capacidade Equipamentos 

Curitiba Biblioteca Auditório Blaise Pascal 112 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba Biblioteca 
Auditório John Henry 
Newman 

229 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba EAD Teatro TUCA 550 
Palco, luzes, sistema de som, 
poltronas estofadas. 

Curitiba ECA Auditório Ir. Álbano 102 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 
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Local Escola Descrição Capacidade Equipamentos 

Curitiba ECA 
Auditório Newton 
Stadler 

102 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba ECV 
Auditório Brasilio 
Vicente de Castro 

112 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado, 
138,41 m². 

Curitiba ECV 
Auditório Carlos 
Chagas 

169 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba ECV Auditório Carlos Costa 196 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba ECV 
Auditório Gregor 
Mendel 

280 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba ECV 
Auditório Madre 
Leonie 

169 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado, 
148,79 m². 

Curitiba ECV 
Auditório Mário de 
Abreu 

196 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba ED 
Auditório do Júri 
Simulado - Salão 
Nobre 

60 
toda a infraestrutura de um 
Tribunal do Juri 

Curitiba EEH 
Auditório Maria 
Montessori 

244 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba EEH Auditório Sobral Pinto 177 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba EEH 
Auditório Thomas 
Morus 

165 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba EEH 
Auditório Tristão de 
Ataíde 

244 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba EEH Sala de Projeção 01 60 1 computador + projetor 

Curitiba EEH Sala Defesa 50 

1 computador + projetor + 
equipamento de vídeo 
conferência cm câmeras e 
microfones 

Curitiba EP 
Auditório Bento 
Munhoz da Rocha 

119 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Curitiba EP 
Auditório Guglielmo 
Marconi 

104 
projetor, microfone, poltronas 
estofadas, ar-condicionado. 

Londrina LDN Auditório 01 TÉRREO 
152 lugares, 
02 especiais 
para obesos 

2 mesas de 2,10mts, 10 poltronas, 
152 poltronas, 01 computador, 01 
púlpito, 2 microfones sem e com 
fio, ar condicionado, 169 m². 

Londrina LDN Auditório 02 TÉRREO 
170 lugares, 2 
especiais para 
obesos 

2 mesas de 2,10mts, 10 poltronas, 
152 poltronas, 01 computador, 01 
púlpito, 2 microfones sem e com 
fio, ar condicionado, 170 m². 

Londrina LDN 
Auditório 
Administrativo - 2º 
PISO 

45 lugares, 1 
para 
cadeirante 

5 mesas de 4 lugares, 5 mesas de 
5 lugares, 2 mesas de reunião, 
mesa de professor e rack para 
som, mesa de som, microfone sem 
fio, projetor, 60 cadeias c/rodízios, 
92 m². 
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Local Escola Descrição Capacidade Equipamentos 

Maringá MGA 
Auditório Dom Murilo 
Kriegger 

130 

mesa diretiva com 6 poltronas, 
púlpito, multimídia, som, ar 
condicionado, poltronas 
estofadas. 

Toledo TLD Auditório Dom Anuar 338 
elevador de cadeirantes ao palco e 
banheiro do camarim adaptado 

Fonte: administração dos câmpus. 

Componentes dos espaços administrativos. 

Local Descrição Tipo Qnt. Capacidade Equipamentos 

Curitiba Angra Bistrô Cantina 1 25 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Bellavi Cantina 1 174,24 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Cantina DCE Cantina 1 25 m² administrada pelo DCE 

Curitiba Exprex Café - FTD Cantina 1 33 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Glück Haus Cantina 1 25,71 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Glück Haus Cantina 1 23,75 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Guana Hari Cantina 1 25 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Haluche Cantina 1 13,02 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Hamburgueria THB Cantina 1 34,75 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Oliveiras Cantina 1 146,35 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Oliveiras Cantina 1 15 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Oliveiras Cantina 1 15 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Pappone Cantina 1 84,75 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Pizzaria Augusta Cantina 1 25 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Restaurante FEGA Cantina 1 30 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Today Café Cantina 1 50 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Tropical Banana Cantina 1 49 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Ultra Coffee Cantina 1 25 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Yama Café Cantina 1 15 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Yama Café Cantina 1 71,12 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Yokohama Cantina 1 32 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba 1 Centro Acadêmico CAs 1 
aprox. 150 
m² 

Poltronas, mesas e cadeiras 

Curitiba 18 Centros acadêmicos CAs 18 04 pessoas 
mesas e cadeiras, materiais 
pedagógicos, mobiliário dos CAs. 

Curitiba Espaço para estudos Estudo 9 nos blocos 
mesas, cadeiras, tomadas, 
poltronas, entre outros. 

Curitiba Descanso Descanso 13 nos blocos 
capacidade para 75 pessoas, sofás, 
mesas, pufs, bebedouros, 
poltronas. 

Curitiba PUC Store (NTTO) Loja 1 25 m² 
Terceirizada - Costura e 
lembranças 

Curitiba Cacau Show Outros 1 10 m² Quioske - terceirizado 

Curitiba Casa da Bruxa Outros 1 9 m² Quioske - terceirizado 

Curitiba Livre Outros 1 10,8 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Curitiba Mercearia Pronta Outros 1 8 Combos 
Vending Machines, cada combo 1 
máquina cafés e 1 de lanches. 

Curitiba Vestiário Outros 1 Ginásio 
Armários de nicho com cadeado, 
bancos, chuveiros. 

Londrina Praça de Alimentação Cantina 1 130,00 m2 mesas e cadeiras fixas 

Londrina Restaurante Tá em Casa Cantina 1 57 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Londrina Centro Acad. - Medicina CAs 1 40 pessoas c/39 m² - Móveis são do CA 
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Local Descrição Tipo Qnt. Capacidade Equipamentos 

Londrina 6 Centros Acadêmicos CAs 6 60 pessoas c/ 75,25 m² - Móveis são dos CAs 

Londrina Copa do NPJ Outros 1 2,55 m2 1 geladeira, 1 fogão, 1 microondas 

Londrina Hall do bloco Outros 1 30,00 m2 06 armário aço c/chaves 

Maringá Cantinaria Camargo Cantina 1 52,86 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Maringá Praça de Alimentação Cantina 1 132 lugares 
33 mesas e 132 cadeiras, 178,53 
m² 

Maringá Centro Acadêmico CAs 3 64,24 m² móveis são dos CAs 

Maringá Área de circulação Outros 1 993,44 m² 5 sofás de 3 lugares 

Maringá Sala para Atlética Outros 1 30,00 m2 equipamentos da atlética 

Toledo Cantina Toledo Cantina 1 42 m² Cozinha/Cantina Terceirizada 

Toledo Sala do DCE CAs 1 25 m² 
1 mesa de reuniões + mesa 
computador 

Toledo Estudo / Descanso 
Estudo / 
Descanso 

3 1.137,6 m² Sofás, Bancos, Mesas, Cadeiras. 

Fonte: administração dos câmpus. 


