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O RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020 DA PUCPR APRESENTA UM CONJUNTO DE AÇÕES DA 
UNIVERSIDADE QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. O RELATÓRIO 
ABORDA OS PILARES ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PELA LENTE DA CRIAÇÃO DE VALOR 
COMPARTILHADO.

Este é o primeiro relatório de sustentabilidade da PUCPR, que demonstra sua dedicação e compromisso com 

“a vida e o progresso da sociedade, oferecendo soluções inovadoras que respondam aos desafios locais e 

globais do nosso tempo e transformem pessoas ao longo da vida” (PDI, p. 6).

Quando compilamos e analisamos as ações realizadas no ano de 2020 para a composição deste relatório, 

percebemos que todas as ações demonstraram a maturidade, inteligência e principalmente a união de todos 

os envolvidos na Universidade para que seguíssemos nossa missão com saúde e segurança, em um período 

desafiador devido à pandemia de covid-19.

Percebemos que podem não existir meios suficientes para contemplar a relevância da PUCPR, sendo im-

possível descrever e medir seus impactos diretos e indiretos para além dos Câmpus da Universidade. Porém, 

demonstramos o valor dessas ações para todos os envolvidos com a missão da PUCPR e para aqueles que 

com ela interagem, em um ecossistema que envolve estudantes, professores, colaboradores, parceiros aca-

dêmicos, institucionais e sociais, a quem dedicamos este relatório.

OS ORGANIZADORES

APRESENTAÇÃO
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SOBRE A PUCPR
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) é uma Instituição Comunitária de Educação Superior, 

católica e sem fins lucrativos, que é regida por Estatuto e Regimento próprios e pela legislação em vigor. 

Dedicada ao ensino, à pesquisa e à extensão, é orientada por princípios éticos, cristãos e maristas e tem por 

missão desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura e promover a formação integral e permanente dos 

cidadãos e profissionais comprometidos com a vida e com o progresso da sociedade.

A PUCPR se integra com instituições globais e locais para a criação de parcerias e meios de implementação 

(ODS1 17) orientadas à paz e à justiça (ODS 16). Uma evidência desta disposição da PUCPR é a participação 

do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 15 de fevereiro de 2012, e a confirmação 

deste compromisso pelos Comunicados de Engajamento submetidos e validados pela ONU.
1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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MISSÃO E PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
COM 62 ANOS DE HISTÓRIA, A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUCPR – É 
UMA ORGANIZAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, DE CUNHO COMUNITÁRIO/FILANTRÓPICO. 
É MANTIDA PELA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC – QUE, ALÉM DOS SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS PRESTADOS PELA PUCPR, ENGLOBA TAMBÉM ATIVIDADES VINCULADAS À 
EDUCAÇÃO BÁSICA, À SAÚDE E À AÇÃO SOCIAL. 

A PUCPR se guia por princípios éticos, cristãos e maristas e tem por missão desenvolver e difundir o conhe-

cimento e a cultura, promovendo a formação integral e permanente dos cidadãos e profissionais comprome-

tidos com a vida e com o progresso da sociedade. Nesse sentido, a PUCPR não se considera uma instituição 

com uma missão, mas sim, uma missão que depende de uma instituição para se concretizar c om alto nível de 

abrangência e qualidade. Na PUCPR, entende-se que ensino, pesquisa e extensão se comunicam de forma 

indissociável e não hierárquica, que se integram em uma relação de interdependência e complementarie-

dade. Para o atingimento desta nobre missão, a PUCPR expressa em seu PDI um rol de diretrizes, sendo 12 

para a graduação, mais 8 para a pós-graduação stricto sensu e pesquisa e mais 6 para a pós-graduação lato 

sensu e educação continuada. Essas diretrizes são acompanhadas por indicadores que apontam as metas e 

especificam estratégias para alcançá-las. Assim, todas as áreas da PUCPR rumam ao cumprimento da missão 

alicerçado nessas diretrizes.
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CRIAÇÃO DE VALOR 
COMPARTILHADO
Este relatório está organizado através da 

lente da Criação de Valor Compartilha-

do. O conceito de valor compartilhado 

possibilita novas abordagens que, além 

de gerar maior inovação e crescimen-

to para a Universidade, também gera 

maiores benefícios para a sociedade. 

Entendemos que as nossas ações não 

são restritas à otimização do desempe-

nho financeiro a curto prazo enquan-

to perdemos as necessidades mais 

importantes dos clientes e igno-

ramos as influências mais amplas 

que determinam seus sucessos a 

longo prazo. Mas sim, de forma ir-

restrita, que envolve a criação de 

valor econômico de uma forma 

que também crie valor para a so-

ciedade, reconhecendo suas ne-

cessidades, não apenas as neces-

sidades econômicas convencionais mas 

abordando também seus desafios. Re-

conhecemos também que as fraque-

zas sociais frequentemente prejudicam 

os custos internos das organizações, 

como o desperdício de energia ou de  

matérias-primas, acidentes dispendio-

sos e a necessidade de treinamentos 

corretivos para compensar as insufici-

ências na educação. Uma empresa pre-

cisa de uma comunidade de sucesso, 

não apenas para criar demanda por seus 

produtos, mas também para fornecer 

bens públicos críticos e um ambiente de 

apoio e crescimento para a sociedade.

Na ótica dos autores Michael Porter 

e Mark Kramer, responsáveis pelo de-

senvolvimento da teoria de Criação de 

Valor Compartilhado, é possível criar e 

medir os impactos da organização do 

ponto de vista econômico e social por 

meio de 3 caminhos, a saber:

1. Reconhecer novas demandas e mer-

cados: caminho em que as organiza-

ções buscam identificar as necessida-

des da sociedade em todos os níveis 

econômico e sociais, bem como in-

vestir em novas soluções para ofere-

cer produtos e serviços que entre-

guem valor para a sociedade.

2. Redefinir a produtividade na cadeia 

de produção: caminho em que se 

busca melhores resultados econô-

micos e sociais por meio da recon-

figuração de processos produtivos, 

de maneira que busquem mitigar os 

danos ao meio ambiente, ser trans-

parentes, trazer melhores condições 

de trabalho e de vida aos colabora-

dores e partes interessadas.

3. Desenvolver o cluster local: cami-

nho onde o fortalecimento dos ati-

vos locais (empresas, universidades, 

hospitais, regulações, tecnologia, 

infraestrutura, etc) possibilitam a 

seus atores se beneficiarem de um 

maior ganho de escala, garantindo 

resultados por meio de acesso a re-

cursos, força de trabalho qualifica-

da, regulamentações apropriadas, 

processos logísticos descomplica-

dos, entre outros.

Diante do exposto, este relatório, no 

que tange às ações realizadas em fa-

vor da Criação de Valor Compartilha-

do pela PUCPR, será organizado em 3 

seções, adaptadas dos caminhos para 

criação de valor compartilhado esta-

belecidos pelos autores:
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RECONHECER NOVAS DEMANDAS E 
MERCADOS

REDEFINIR A PRODUTIVIDADE NA CADEIA 
DE PRODUÇÃO

DESENVOLVER O CLUSTER LOCAL

RECONFIGURAÇÃO DOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS A PARTIR DAS DEMANDAS DA 
SOCIEDADE

OPERAÇÕES FUNDAMENTADAS NOS 
VALORES IDENTITÁRIOS

DESENVOLVER AS COMUNIDADES E CUIDAR 
DO PLANETA

CAMINHOS PARA A CRIAÇÃO  
DE VALOR COMPARTILHADO

CAMINHOS PARA A CRIAÇÃO  
DE VALOR COMPARTILHADO PUCPR



9 |  CRIAÇÃO DE VALOR  
COMPARTILHADO

NESTE CONTEXTO E VISANDO ENRIQUECER O MÉTODO DE ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE DA PUCPR, BUSCAMOS ASSOCIAR AS AÇÕES EM FAVOR DA CRIAÇÃO DE VA-
LOR COMPARTILHADO AOS JÁ ESTABELECIDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
(ODS), FOMENTADOS PELA ONU EM SUA AGENDA 2030 E AMPLAMENTE CONHECIDOS E DIVULGA-
DOS NO MEIO CORPORATIVO.

Fonte: Nações Unidas. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

São elencados neste plano global 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados por 

meio de uma ação conjunta que agrega diferentes níveis de atores, dentre eles, governo, organizações, uni-

versidades, sociedade, ONGs etc. Cada um dos 17 ODS representa um desafio a ser alcançado em favor da 

promoção de um desenvolvimento global sustentável, justo e inclusivo. 

Desta forma, compreendemos a pertinência em aglutinar estes diferentes olhares para compor nosso méto-

do de criação do Relatório de Sustentabilidade, conforme pode ser observado na imagem a seguir.
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Este relatório reúne as ações do ano de 2020 da  

PUCPR que aumentaram a sua competitividade e, ao 

mesmo tempo, promoveram as condições econômi-

cas e sociais nas comunidades em que ela atua. Con-

centramos os destaques de 2020 na identificação 

e expansão das conexões entre o progresso social 

e econômico. O conceito baseia-se na premissa de 

que tanto o progresso econômico quanto o social 

devem ser abordados usando princípios de valor. E 

demonstramos as políticas e práticas de funciona-

mento da criação de valor da PUCPR a partir de três 

pilares: (1) reconfiguração dos produtos e serviços 

que a PUCPR oferece a partir das demandas da so-

ciedade, (2) redefinição da produtividade das suas 

operações fundamentada nos valores identitários e 

(3) ações que impactaram no desenvolvimento das 

comunidades e cuidado do planeta.

O ponto de partida para a PUCPR é identificar todas 

as necessidades, benefícios e danos sociais que são 

ou poderiam ser incorporados aos produtos e servi-

ços da Universidade. As oportunidades não são es-

táticas, elas mudam constantemente à medida que 

a tecnologia evolui, as economias se desenvolvem e 

as prioridades da sociedade mudam. Uma explora-

ção contínua das necessidades da sociedade levará à 

PUCPR a descobrir novas oportunidades de diferen-

ciação e reposicionamento nos mercados tradicio-

nais, e a reconhecer o potencial de novos mercados 

que antes não considerava.

Norteados pelo lema SCIENTIA, VITA ET FIDES (Ci-

ência, Vida e Fé), presente em nosso brasão, a cria-

ção de valor compartilhado conecta o sucesso da 

PUCPR com as transformações da sociedade, cria 

maneiras de atender a novas necessidades, ganhos 

de eficiência, criação de diferenciação, expansão de 

mercados e a promoção do comprometimento da 

Universidade com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, e assim novas opor-

tunidades de desenvolvimento econômico e pro-

gresso social aumentam exponencialmente.
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COVID-19

O cenário da pandemia demandou a reorganiza-

ção metodológica e temática da Universidade bus-

cando apoiar e oferecer suporte aos estudantes da  

PUCPR frente aos novos desafios que surgiram, 

sempre preocupando-se com o aspecto humano do 

isolamento social e demais consequências na vida e 

sociedade.  Houve também a necessidade de apri-

moramento do ambiente virtual de aprendizagem 

Blackboard com treinamento para uso também de 

outros ambientes alternativos como o Microsoft 

Teams, Zoom, dentre outros. Houve também 

muitas oficinas de orientação para o uso de fer-

ramentas tecnológicas para viabilizar a realiza-

ção de atividades remotas que estimulassem a 

participação dos estudantes. Isso ocorreu em 

todas as modalidades de ensino da Universidade 

produzindo uma evolução nunca vista anterior-

mente na aprendizagem de professores e estu-

dantes sobre o uso de ferramentas tecnológi-

cas. A existência prévia à pandemia de um setor 

responsável pelo apoio aos professores constituído 

pelo Centro de Ensino e Aprendizagem (CrEAre) foi 

condição que contribuiu para os resultados positivos. 

Importante salientar que a PUCPR não parou as suas 

atividades letivas em nenhum momento de 2020, e a 

PUCPR foi a primeira Universidade com aval da Se-

cretaria de Saúde do Estado do Paraná liberada para 

retorno às atividades presenciais em 2020, porém 

optamos como premissa o cuidado com as pessoas e 

decidimos não retornar às atividades presenciais pre-

maturamente.

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Considerou-se como uma experiência exitosa o ca-

lendário de pesquisa semanal para avaliar as aulas re-

motas em razão do momento de excepcionalidade 

provocado pela pandemia, desencadeando um mo-

vimento coordenado das áreas. Foi com alegria que 

se observou satisfação em alta mesmo neste mo-

mento. Observou-se, ainda, que a velocidade de res-

posta da PUCPR às dificuldades foi eficaz para con-

seguir o atendimento que o estudante necessitava, 

como o fornecimento de equipamentos e internet 

por empréstimo, para dar condições do estudante 

consumir o ensino remoto, além das demais ações 

para atender as necessidades dos bolsistas PROUNI 

(Programa Universidade para Todos), etc.

NOSSOS CURSOS

Em 2020 a instituição ofereceu ao todo 118 cursos 

de graduação, sendo 71 presenciais e 47 à distân-

cia (sendo 23 totalmente online e 24 semipresen-

ciais), que, com base nas diretrizes pedagógicas de 

formação integral estabelecidas pela Universidade, 

fornecem aos estudantes sólida formação humanis-

ta, teórico-científica, experiências interdisciplinares 

entre os cursos, experiências internacionais e possi-

bilidades de integração com o mercado de trabalho. 

Em 2020 não houve abertura de novos cursos consi-

derando que em 2019 houve um grande movimento 

RECONFIGURAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
A PARTIR DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE
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nesse sentido. A PUCPR oferece 16 Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu (PPGs), sendo 3 exclu-

sivamente de mestrado (um deles mestrado profis-

sional) e 13 de mestrado e doutorado, em diferentes 

áreas do conhecimento. A Pós-graduação lato sen-

su, nas modalidades presencial e online, deu conti-

nuidade em 2020 a 167 cursos iniciados em períodos 

anteriores e abriu mais 139 novas turmas, totalizan-

do mais de 300 cursos ocorrendo simultaneamente.

ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL –  

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E ENGENHARIA 

DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia 

de Controle e Automação, da Escola Politécnica 

da PUCPR, foram acreditados pela ABET (Accred-

itation Board for Engineering and Technology). A 

ABET é uma agência não governamental, sem fins 

lucrativos que, desde 1932, acredita programas em 

ciências aplicadas e naturais, computação, enge-

nharia e tecnologia de engenharia. A acreditação 

ABET garante que um curso atende aos padrões 

internacionais de qualidade da profissão para 

os quais esse programa prepara os formandos. 

A ABET acredita cursos e não instituições e 

atualmente existem 4307 programas (cursos) 

acreditados no mundo em 846 faculdades e 

universidades de 41 países. A Engenharia de 

Produção e Engenharia de Controle e Au-

tomação da PUCPR são os primeiros cursos 

acreditados no Brasil e, atualmente, estes são 

os únicos cursos acreditados no país. O processo 

de auditoria foi realizado na PUCPR em outubro 

de 2019 e o parecer final foi fornecido pela insti-

tuição acreditadora em agosto de 2020, conforme 

cronograma da instituição. O parecer foi positivo 

para ambos os cursos, que estão acreditados até 

30 de setembro de 2026. A acreditação tem vali-

dade retroativa, desde 1 de outubro de 2018.

ACREDITAÇÃO ESCOLA DE NEGÓCIOS

A Escola de Negócios (EN) está passando por pro-

cesso de acreditação internacional junto a AACSB 

(Association to Advance Collegiate Schools of 

Business). A AACSB é uma associação global criada 

em 1916, sem fins lucrativos, que conecta professo-

res, estudantes e empresas para atingir um objetivo 

comum: criar a próxima geração de grandes líderes. 

Ao longo de 2020 foi elaborado coletivamente pe-

los professores da Escola o Self-Evaluation Report 

(SER). O SER é a última etapa antes da visita do Peer 

Review Team, na qual apresenta-se a Escola de Ne-

gócios e a PUCPR, demonstrando seu compromis-

so com a melhoria contínua da educação superior 

na área de negócios, considerando os 15 standards 

que compõem todo o processo de acreditação. 

Uma vez concluído o processo de acreditação, a Es-

cola de Negócios da PUCPR entrará para um grupo 

muito seleto de instituições, que tem atualmente 

840 escolas de negócios acreditadas em 58 países, 

sendo apenas 4 delas no Brasil.

ÍNDICE GERAL DE CURSOS - IGC

A PUCPR apresentou um histórico consistente de 

melhoria de posicionamento dentre as universida-

des brasileiras no ranking do Índice Geral de Cursos 

(IGC) do MEC, mesmo quando comparada a dife-

rentes segmentos, como o das Instituições de Ensi-

no Superior (IES) Comunitárias.
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CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - CPC

Em se tratando do CPC dos cursos de graduação da 

PUCPR, pode-se observar que, com os resultados 

de 2019, houve uma evolução de zero para 3 cursos 

com CPC faixa 5, de 45 para 53 cursos com CPC 

faixa 4, redução de 25 para 14 cursos com CPC 

faixa 3 e de 2 para nenhum curso com CPC fai-

xa 2. Estes resultados demonstram progresso, 

em conformidade com o proposto na diretriz nº 

3 da graduação no PDI 2019-2023, que estipula 

duas metas para o IGC até 2023: atingir valor de 

3,95 e, na posição relativa a outras Universida-

des, estar na 10ª posição. De semelhante modo, 

a diretriz estipula para 2023 ter pelo menos 50% 

dos cursos na faixa 4 do ENADE/CPC.

TRIÊNIO
2018
2017
2016

TRIÊNIO
2019
2018
2017

35314

45252

FAIXA 2 FAIXA 3 FAIXA 4 FAIXA 5

MARKETING DE PRODUTOS

Em 2020 a PUCPR criou uma área de Marketing de 

Produtos dedicada ao desenvolvimento e gestão do 

seu portfólio de cursos de graduação. A área está 

sendo estruturada em etapas e um processo inter-

nacional de desenvolvimento de novos produtos 

chamado Stage-Gate foi implementado para criar os 

cursos conforme as necessidades de formação su-

perior no contexto socioeconômico do Paraná.

ESCOLA DE INVERNO – ESCOLA DE DIREITO

A Escola de Inverno, uma iniciativa da Escola de Di-

reito, ofereceu a preços acessíveis cursos online em 

temas que são tendência na área de Direito, como 

mediação e arbitragem e direito digital, bem como 

cursos em temas novos, como o novo marco do sa-

neamento, que havia sido recém-sancionado, possi-

bilitando assim que os profissionais da área tivessem 

um acesso mais rápido a informações de qualidade 

para acompanhar esse novo marco legal.

CURSOS DE SAÚDE - HOSPITAIS GRUPO MARISTA

O grupo de saúde ofereceu cursos de curta duração 

em conjunto com os Hospitais do Grupo Marista. O 

dia a dia dos profissionais de saúde dentro dos hos-

pitais é muito distinto do que os cursos em sala de 

aula podem oferecer. É fato que as aulas práticas nas 

clínicas e nos hospitais são fundamentais para pre-

parar os profissionais para as realidades de estresse e 

tensão, bem como para a rápida e adequada tomada 

de decisão que pode mudar, ou mesmo salvar, a vida 

dos pacientes e dos próprios profissionais.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM -  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

A partir do ano de 2020, os cursos de Pós-graduação 

lato sensu, na modalidade presencial e EaD, passam a 

ser estruturados em torno de Resultados de Apren-

dizagem, utilizando conjuntamente métodos de en-

sino inovadores. As competências e os resultados de 

aprendizagem a serem desenvolvidos são expressos 

no plano de ensino de todas as disciplinas e são apre-

sentados ao estudante na primeira semana de aula. 

Estes detalham a trilha de formação do estudante, 

relacionando competências, elementos de compe-

tência, temas de estudo, resultados de aprendiza-

gem e as disciplinas antecedentes e posteriores, de 

forma que o estudante se situe dentro do projeto 

didático-pedagógico. As metodologias de ensino 

a serem utilizadas pelo corpo docente também são 

expressas no plano de ensino, assim o estudante es-

tará integrado à proposta de ensino-aprendizagem 

de forma transparente, podendo tanto receber fe-

edback, como oferecer ao professor o feedback de 

sua experiência metodológica.

LIFELONG LEARNING

Entre as principais metas de desenvolvimento no perí-

odo 2019-2023, em consonância com o conceito Life-

long Learning, está a oferta de cursos que atendam às 

diferentes fases da vida. Dessa forma o modelo de Edu-

cação Continuada adotado pela PUCPR opta por ade-

quar seu portfólio tanto às diversas fases da carreira de 

um profissional como às possibilidades de mudança de 

Evolução do CPC da PUCPR  
em quantidade de cursos por faixa

Fonte: Adaptado de MEC/INEP.
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carreira, em um mercado cada vez mais dinâmico, que exige adaptabilidade frente aos diversos cenários que se 

apresentam. O portfólio de oferta é definido a partir de pesquisas realizadas pela área de produto da instituição, 

com o objetivo de atender às tendências e demandas de mercado, priorizando a oferta nas áreas de atuação da 

Graduação e da Pós-Graduação stricto sensu, que auxiliam o corpo docente, a infraestrutura laboratorial, e os 

resultados de pesquisas.

Essa metodologia de definição dos cursos a serem ofertados, que é baseada em análises de mercado, por conse-

quência atende também às demandas socioeconômicas da região. Com isso, tem-se profissionais mais capacita-

dos e preparados à disposição do mercado, que possibilitará gerar um aumento de produtividade e competivida-

de nas empresas, impactando de forma positiva em toda a sociedade.

CURSOS IN COMPANY

A PUCPR trabalha com cursos in company elaborados em conjunto com empresas para a capacitação do quadro 

de funcionários com ganho direto para a empresa contratante e a comunidade em geral.

DOUTORADO EMPRESARIAL

Na modalidade Doutorado Empresarial, o projeto de 

pesquisa do(a) doutorando(a) apresenta um forte 

teor de inovação, com potencial de impacto direto 

na sociedade. Ele pode ser desenvolvido em parce-

ria com organizações públicas e privadas às quais os 

Programas de Pós-graduação (PPG) da PUCPR po-

derão se vincular, com oferta integralizada de crédi-

tos, objetivando a formação multidisciplinar do estu-

dante em consonância com as áreas estratégicas da 

PUCPR e fortalecendo a pesquisa científica aplica-

da. Este projeto é desenvolvido com apoio de um su-

pervisor externo representante da organização par-

ceira, além da orientação tradicional do professor na 

PUCPR. Em 2020, a PUCPR recebeu 14 novas bolsas 

pelo mesmo programa do CNPq (Conselho Nacio-

nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), 

que ofertou bolsas também em nível de mestrado 

e passou a ser denominado Mestrado e Doutorado 

Acadêmico para Inovação (MAI-DAI). Neste edital, 

a PUCPR foi contemplada com 7 bolsas de mestrado 

e 7 de doutorado, sendo a cada uma delas associadas 

bolsas de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI).

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

No contexto da pandemia, houve um grande esfor-

ço por parte da coordenação da Iniciação Científica 

e Tecnológica (ICT) quanto a adaptações dos proje-

tos de pesquisas, para que pudessem ser realizados 

e finalizados dentro do prazo previsto. Foram auto-

rizadas adaptações dos projetos para que, quando 
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*A mobilidade dos planos PIBIC Mobilidade Internacional em 2020 foi cancelada devido à pandemia da covid-19. Não houve mobilidade nacional no mesmo período.
Fonte: Iniciação Científica PUCPR.

possível, fossem feitas revisões da literatura ou uma meta-análise, por exemplo. Isso tudo para que as orientações pudessem ser realizadas à distância, mas sem que 

perdesse a qualidade das pesquisas, o que é um ponto crucial exigido pela coordenação da ICT, e ao mesmo tempo para que os estudantes não se desestimulassem 

a finalizar suas pesquisas.

CAMPUS CURITIBA

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

869 807 786

1035 973 947

166 166 161

PIBIC
CAMPUS CURITIBA

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

125 97 113

138 118 130

13 21 17

PIBITI
CAMPUS CURITIBA

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

56 51 68

70 77 87

14 26 19

PIBIC Jr - PIBITI Jr
CAMPUS CURITIBA

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

- - 15

- - 15

- - -

PIC-EaD
CAMPUS CURITIBA

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

10 24 10

10 24 10

- - -

PIBIC Master
CAMPUS CURITIBA

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

- 1 -

- 1 -

- - -

PIBIC Master Internacional

CAMPUS CURITIBA

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

3 4 3

3 4 3

- - -

PIBIC Mobilidade 
Internacional e Internacional* CAMPUS CURITIBA

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

- 6 2

- 6 2

- - -

PIBIC Internacional
CAMPUS CURITIBA
PIBEP

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

35 18 29

35 18 29

- - -

CAMPUS CURITIBA

TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

- 10 -

- 10 -

- - -

PIBITI Empreendedor
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TOTAL

CAMPUS FORA DE SEDE

2019

2019

2020

20202018

2018

2019 20202018

- 13 -

- 13 -

- - -

PIBITI Empresas



Os estudantes de graduação da PUCPR receberam em 2020 bolsas mantidas com recursos das agências de 

fomento e com recursos da própria PUCPR. Há ainda a modalidade de iniciação científica voluntária, na qual 

os estudantes não recebem bolsa para realizar a pesquisa.

102

PIBIC

44

PIBITI

43

PIBIC Jr - 
PIBITI Jr

189 752.400,00

TOTAL DE PROJETOS 
COM BOLSA

TOTAL DE RECURSOS
NA VIGÊNCIA (R$)

888.000,00

2.085.600,00

133 +
41 (IS*) -11 185

3651370 457

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - SEMIC

O ponto alto de todo o movimento de pesquisa e desenvolvimento da ICT é em outubro, quando é 

realizado o SEMIC (Seminário de Iniciação Científica), que em 2020 chegou à sua 28ª edição e contou 

com a apresentação dos trabalhos de 1.104 estudantes, envolvendo 446 professores orientadores, 

sendo que destes, 178 fazem parte dos programas de stricto sensu da PUCPR. Devido à pandemia, 

foi superado um grande desafio: realizar um evento 100% online, em que todos foram convidados a 

participar e reinventar esse grande evento da Instituição, o que foi bastante positivo. Todas as pes-

quisas desenvolvidas pelos estudantes, ao longo dos 12 meses, na vigência 2019-2020, foram divul-

gadas no site do evento (http://semic2020.pucpr.br) por meio de vídeo-pôsteres. A edição virtual do 

evento contou com 37 encontros transmitidos ao 

vivo (lives) pelo YouTube, tendo um total de 10.363 

visualizações registradas nas transmissões. Ao total, 

11 programações foram oferecidas (dentre mesas- 

-redondas, palestras e painéis) e 3 oficinas de aper-

feiçoamento para os estudantes.

Ao final do evento, como todos os anos, foi feita a 

premiação dos melhores trabalhos avaliados com a 

participação de mais de 200 avaliadores. O prêmio, 

com patrocínio da empresa Chamex, foi um auxílio 

financeiro para o estudante e o orientador da me-

lhor pesquisa do Programa PIBIC das apresenta-

ções orais de cada área de conhecimento (Ciências 

Agrárias, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciên-

cias da Saúde e Ciências Sociais Aplicadas); para as 

duas melhores pesquisas das sessões de apresenta-

ção oral do Programa PIBITI; para as duas melhores 

pesquisas das sessões de apresentação oral do Pro-

grama PIBIC Jr e para a melhor pesquisa das sessões 

de apresentação oral internacional (apresentações 

em inglês). Este recurso poderá ser utilizado pelos 

orientadores e estudantes dos melhores trabalhos 

e alinhado à política de incentivo, por exemplo, para 

participação em eventos científicos nacionais e/ou 

internacionais.

Nesta última edição, em 2020, foi estabelecida uma 

nova categoria de premiação, a votação popular, 

como forma de divulgar a pesquisa não apenas na 

Universidade, mas para toda a sociedade. Por ter 

sido um evento 100% online, houve engajamen-

to dos estudantes, seus amigos e familiares. Com 

essa movimentação, houve um total de 8.466 votos.  

Projetos de ICT iniciando em 2020 mantidos com bolsas

Fonte: Iniciação Científica PUCPR.
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Os trabalhos mais votados de cada área receberam 

menção honrosa como forma de reconhecimento.

Além do evento ser uma grande oportunidade de 

apresentação dos resultados das pesquisas cientí-

ficas e tecnológicas realizadas na PUCPR, será edi-

tado um e-book dos trabalhos apresentados como 

estímulo e difusão para a produção acadêmica do-

cente. Ainda no que tange a incentivos de produ-

ção acadêmica, os Programas de PIBIC Mobilidade 

e Internacional possibilitam uma interação maior 

entre pesquisadores da PUCPR e do exterior, faci-

litando parcerias científicas e formação de grupos 

de pesquisa que resultam em estudos e publicações 

científicas internacionais, alinhados também à polí-

tica de internacionalização da PUCPR, recebendo 

estudantes de fora do país para realizarem suas pes-

quisas de iniciação científica e enviando estudantes 

para o exterior.

FEIRA DE CIÊNCIAS JÚNIOR

Outro evento que aconteceu em paralelo com o  

SEMIC foi a Feira de Ciências Júnior da PUCPR, 

que teve sua 5ª edição. A feira tem como objeti-

vo aproximar os colégios da universidade, atrair 

os estudantes e professores de ensino médio e 

fundamental para a pesquisa e identificar estu-

dantes talentosos desde muito cedo. Em 2020, 

foram apresentados um total de 59 trabalhos, 

sendo destes 9 trabalhos na Categoria Ensino 

Fundamental II, 5 trabalhos na Categoria En-

sino Médio e Técnico 1º Ano, 45 trabalhos na 

Categoria Ensino Médio e Técnico Livre, reunindo 

um total de 114 estudantes, 14 professores super-

visores de 11 colégios, entre públicos e privados, de 

Curitiba e região metropolitana. Todas as pesquisas 

desenvolvidas pelos estudantes foram divulgadas no 

site do evento (http://feiradeciencias2020.pucpr.

br/) por meio de vídeo-pôsteres. A edição virtual do 

evento contou com 4 encontros apresentando os 

melhores trabalhos avaliados e transmitidos ao vivo 

(lives) pelo YouTube, registrando 496 espectadores 

únicos e 739 visualizações. O evento também con-

tou com premiação e votação popular, contabilizan-

do 3.623 votos. Caso os estudantes sejam do 1º ano 

do ensino médio, terão a oportunidade de iniciarem 

a sua iniciação científica no Programa de PIBIC Jr, 

com aporte de recursos da PUCPR para pagamento 

destas bolsas.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

EMPREENDEDORISMO E PESQUISA - PIBEP

O PIBEP é uma ação com foco especial e estímulo 

ao empreendedorismo que acontece desde 2016 e é 

um programa de iniciação científica empreendedora 

permanente.

O PIBEP em 2020, mesmo com as adaptações neces-

sárias para que o programa acontecesse online devi-

do à pandemia, impactou e acolheu ainda mais estu-

dantes, com uma adesão acima do esperado. As duas 

edições em 2020 aconteceram 100% à distância; to-

dos os inscritos foram considerados participantes 

– ao longo da primeira fase os estudantes eram eli-

minados considerando participação nas atividades 

e notas das avaliações. Importante salientar que o  

PIBEP do primeiro semestre de 2020 foi temático e 

os estudantes foram desafiados a resolverem situ-

ações vinculadas ao cenário gerado pela pandemia 

da covid-19. Para esse programa, houve um esfor-

ço conjunto da equipe da educação empreendedora 

com os Decanos das Escolas e Diretores de Campus 

para elaboração das seguintes temáticas:

Autenticidade 
digital na 

telepresença

Como garantir a autenticidade di-
gital da telepresença em situações 
como aulas, eventos, reuniões, entre 
outros?

Atividades 
práticas na 

educação remota

Como realizar atividades em discipli-
nas (hands on) no modelo de educa-
ção online?

Compliance 
covid-19

Desenvolver solução por meio de 
programa de computador (aplicati-
vo) que certifique aos empresários 
se a sua atividade está sendo desen-
volvida em respeito às normas mu-
nicipais, estaduais e federais perti-
nentes às condições para o exercício 
da sua atividade, tais como: possibi-
lidade de estar em funcionamento, 
distância entre clientes, uso de más-
cara, e demais regras estabelecidas 
pelas leis às quais a atividade está 
sujeita durante a pandemia.

Metodologias 
ativas na 

educação básica

Como desenvolver as metodologias 
de aprendizagem ativa em aulas re-
motas na educação básica?

DESAFIO OBJETIVO
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ra, cursando os primeiros períodos dos seus cursos 

em período noturno da Escola Politécnica do Cam-

pus Curitiba, iniciantes neste programa, com médio 

conhecimento em tecnologia da informação e que 

acreditam ter conhecimento em gestão, marketing 

e comunicações. Ao longo do ano de 2020, foram 

oferecidas 29 bolsas para o PIBEP, estas com recur-

sos próprios da PUCPR, impactando e aumentando 

a experiência do estudante no empreendedorismo.

ACOLHIMENTO, PERMANÊNCIA E 

ENCANTAMENTO DOS ESTUDANTES DA PUCPR

Área da saúde e o 
“novo normal”

Como os profissionais do setor de 
saúde irão atender aos seus clientes 
no pós-covid-19, em que ainda não 
há uma segurança absoluta? Como 
será o “novo normal”?

Higiene e 
consumo

Como é possível higienizar as com-
pras que estão em diferentes tipos 
de embalagens para evitar a conta-
minação?

Novos modelos 
de negócios

Propor novos modelos de negócios 
pós-covid (digitais, logística, saúde, 
educação, entretenimento etc.).

Saúde e bem-
estar neste novo 

contexto

Efeitos do afastamento social, o pre-
juízo à saúde mental, questões como 
a solidão, medo e incertezas quanto 
ao futuro.

A implementação das temáticas e o modelo 100% 

online repercutiram positivamente quanto à ade-

são dos estudantes aos desafios. As duas edições 

do PIBEP em 2020 receberam 2.257 inscrições, com 

33 projetos criados (durante duas semanas – versão 

adaptada do mercado de ideias, dinâmica de design 

thinking), rendendo 26 projetos pré-germinados 

(projetos após a etapa de formação, um mês de ofi-

cinas e capacitações), 10 business germinados (5 

para cada ciclo). Importante salientar que, além 

do contexto da pandemia que possibilitou a 

inscrição de mais estudantes, houve maior ade-

são do campus fora de sede pela possibilidade 

de o evento ser 100% à distância. O perfil dos 

candidatos ao PIBEP vem na grande maioria das 

Escolas Politécnica e de Negócios. Em 2020, 

a “persona” do Programa PIBEP foram mulhe-

res, sem nenhuma experiência empreendedo-

assim como a sua jornada durante os anos de estudo 

e dedicação, até a sua formatura. A Acolhida aos Ca-

louros de 2020 ocorreu antes do início das aulas re-

motas, e consistiu em uma apresentação da Orquestra 

da PUCPR e em falas das autoridades universitárias. 

Nos campus fora de sede, a acolhida foi organizada 

juntamente pelos Centros Acadêmicos, DCE e pelos 

diretores destas unidades. Nas Escolas, o DCE e os 

Centros Acadêmicos auxiliaram os decanatos na or-

ganização do primeiro momento com os estudantes. 

Por fim, o DCE produziu e distribuiu o Manual dos Ca-

louros entre os estudantes de todos os Campus.

Devido à pandemia, o principal evento de captação 

– Planeta PUCPR – passou pela maior transformação 

nos últimos 10 anos, e se tornou o “Planeta PUCPR 

Live Experience”, que trouxe o público do ensino 

médio para dentro da PUCPR em uma plataforma di-

gital inédita. Foram mais de 200 vídeos – gravados e 

lives – para mostrar como é na prática uma determi-

nada profissão e assim ser esclarecedor para aque-

les que ainda estavam em dúvida de qual curso fazer. 

Além disso, o candidato poderia falar ao vivo com os 

coordenadores de curso ou agendar uma conversa 

futura. Esse formato digital trouxe 3.000 visitantes 

únicos interessados no vestibular da PUCPR e des-

se número, 421 agendaram bate-papo com coorde-

nador de curso. As lives foram transmitidas na pla-

taforma e no YouTube, alcançando outras pessoas 

interessadas e atingindo um número de 6.176 visi-

tantes únicos.

A grande maioria dos eventos da Universidade não 

foram cancelados e sim transformados em digitais, 

Em 2020 a Assessoria de Marketing da PUCPR criou 

a Gerência de Encantamento, área responsável pelos 

eventos, formatura e Aliança Educativa da Universi-

dade. O objetivo principal era ser uma área alinhada 

com a Jornada de Experiência do Cliente e assim pro-

porcionar grandes experiências para os estudantes da 

PUCPR. A Jornada de Encantamento foi criada nesse 

mesmo ano e foi possível enxergar o caminho que o 

estudante percorre antes de entrar na Universidade, 
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como o tradicional Festival Revele o seu Talento, 

que só teve a presença dos músicos e cantores fina-

listas e mesmo assim foi emocionante. Outros even-

tos considerados inovadores e que mantiveram o 

sentimento de pertença da PUCPR foi a entrega do 

kit banho de lama para os calouros que passaram no 

vestibular (ele recebeu em sua casa) e a Cerimônia 

de Entrega do Jaleco para os calouros de Medicina, 

no início das aulas. Foi por meio desse evento que 

todos os calouros de Medicina de Curitiba e Lon-

drina da PUCPR receberam em suas casas uma caixa 

personalizada com uma carta e o jaleco de médico.

Foram realizadas 104 ações de Encantamento com 

o estudante PUCPR de todos os Campus, atingindo 

14.727 espectadores únicos. Os meses que mais tive-

ram ações de Encantamento e levaram a experiência 

ao estudante foram outubro e novembro de 2020. 

Todas as ações dentro da Jornada de Encantamento 

do estudante foram mapeadas por meio de pesqui-

sa de satisfação, que revelou um NPS (Net Promoter 

Score) com média de 72,78 e uma classificação de 

5 estrelas (quando o estudante avalia suas experi-

ências de Encantamento na PUCPR).

GRUPOS DE PRODUÇÃO CULTURAL

Os grupos de produção cultural da PUCPR 

contemplam as artes cênicas, pelo Grupo de 

Teatro TANAHORA e a música, com o Coral 

Champagnat e a Orquestra Experimental. No 

ano de 2020, em tempos de pandemia, a pro-

dução e apresentação artísticas foram adapta-

das para modelos digitais, o que favoreceu a produ-

ção artística audiovisual.

CORAL CHAMPAGNAT

O Coral Champagnat da PUCPR é composto por 

estudantes da Graduação da Universidade e canto-

res profissionais dedicados a intensa atividade ar-

tística dentro e fora da Universidade, participando 

de concertos, encontros de corais e eventos ins-

titucionais, dentre eles as cerimônias de Colação 

de Grau da PUCPR, com público presencial de 30 

mil pessoas em média e mais de 700 mil pessoas por 

meio das transmissões ao vivo pela internet.

A principal missão do grupo é promover a difusão 

do Canto Coral, proporcionando aos seus partici-

pantes uma rica vivência musical e comunitária, seja 

no convívio entre os integrantes ou participando 

de ações sociais, levando a arte para onde se faça 

necessário, contribuindo para o enriquecimento 

cultural de nosso país.

GRUPO DE TEATRO TANAHORA

O Grupo TANAHORA é um grupo de teatro univer-

sitário, promovido pela PUCPR no Campus Curitiba. 

Atuante desde 1980, com significativa representa-

ção no cenário nacional, o TANAHORA auxilia a for-

mação acadêmica e social de seus integrantes pois 

se fundamenta no princípio de que a arte é essen-

cial na renovação da intelectualidade e da vida ple-

na e cidadã em comunidade. Em 2020 o TANAHO-

RA comemorou 40 anos, e parte desta história está 

documentada no evento celebrativo que pode ser 

acessado pelo link: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=d0RT7U126eU

ORQUESTRA EXPERIMENTAL

A Orquestra Experimental da PUCPR é um grupo de 

música instrumental formado por estudantes dos cur-

sos de graduação da PUCPR e músicos da comunidade 
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local, cujo objetivo é proporcionar, por meio da práti-

ca de conjunto, o desenvolvimento de talentos na in-

terpretação dos mais variados gêneros musicais. Tem 

como foco, sempre com arranjos próprios, a explora-

ção do repertório popular universal. Além do reper-

tório de músicas clássicas, a Orquestra Experimental 

desenvolve novos arranjos e apresentação de gêneros 

como o rock, MPB e trilhas sonoras de filmes e séries. 

A Orquestra Experimental participa de concertos e 

eventos institucionais, dentre eles as cerimônias de 

Colação de Grau da PUCPR, com público presencial 

de 30 mil pessoas em média e mais de 700 mil pessoas 

por meio das transmissões ao vivo pela internet. A Or-

questra Experimental tem papel protagonista na pro-

dução e realização do festival de música, o Revele seu 

Talento, principal evento cultural da PUCPR.

VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA

A produção artística da PUCPR também é valorizada 

na realização do principal evento cultural da PUCPR, 

o Revele seu Talento. Há 18 anos, um dos maiores 

festivais universitários de música do Brasil tem 

despertado talentos entre jovens estudantes do 

Estado. O Revele seu Talento é um evento pro-

movido anualmente pela PUCPR. A ação já lan-

çou no cenário nacional nomes como Tiago Iorc 

e, a cada edição, oferece ao público de Curitiba 

shows musicais gratuitos com a participação de 

artistas renomados. Porém, o principal objetivo e 

conceito do Revele seu Talento é abrir oportuni-

dades de expressão artística para a comunidade 

acadêmica da PUCPR, estudantes e, a partir de 

2020, colaboradores. No ano de 2020, em tempos de 

pandemia da covid-19, a PUCPR adaptou o formato 

do festival para seguir promovendo a arte e a cultura 

com protagonismo de nossa comunidade acadêmica.

FORMATURA INSTITUCIONAL

Desde fevereiro de 2016, visando proporcionar a 

todos os seus estudantes um evento de celebra-

ção dessa grandiosa conquista, a PUCPR instituiu 

um novo modelo de cerimônia de outorga de grau, 

puxando para si a responsabilidade pelo evento de 

formatura. O Estádio Joaquim Américo Guimarães 

(Arena da Baixada) foi o palco das colações do cam-

pus Curitiba em fevereiro de 2020, que reuniu 1.818 

formandos, desses, 517 eram bolsistas e todos tive-

ram uma Colação de Grau Institucional igualitária e 

sem desembolso financeiro. Ao todo, foram 22.500 

convidados presentes e 13,6 mil visualizações pela 

internet em 1 único dia de cerimônia com todas as 

participações especiais e visando as melhores expe-

riências que o formando pudesse ter.

SUPORTE INTEGRADO  

DE GESTÃO ACADÊMICA - SIGA

Visando a melhoria de processos e qualidade do 

serviço aos estudantes, em 2020 houve a implanta-

ção de novo sistema de gestão acadêmica (Prime/ 

WebAluno) que favorece que o discente utilize o au-

tosserviço em suas solicitações para as áreas de apoio 

(Financeiro, Acadêmico e Atendimento). Além dis-

so, nos canais de atendimento online as plataformas 

possuem dispositivos de Inteligência Artificial que 

gera um banco de dados dinâmico de respostas au-

tomáticas aos estudantes.

JORNADA DOS ESTUDANTES

Foi realizado o mapeamento de todos os pontos de 

contato da jornada do estudante, desde o momento 

em que toma conhecimento da Universidade, passan-

do pelo processo seletivo, ingresso, vida acadêmica, 

serviços universitários, até o momento da formatura. 

O objetivo deste trabalho é de entender e acompa-

nhar de forma consolidada a “vida” dos estudantes 

dentro da Universidade, permitindo a identificação 

de pontos críticos e necessidades de melhoria da 

experiência na visão do estudante e acompanhando 

a evolução de sua experiência ao longo do tempo.

Com o trabalho de mapeamento da jornada foi pos-

sível identificar os gaps na experiência pelo ponto de 

vista do estudante, assim permitindo a priorização 

dos principais temas a serem trabalhados dentro da 

instituição. Adicionalmente, a jornada é utilizada em 

vários projetos dentro da Universidade para “guiar” 
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as ações a serem realizadas, garantindo que sempre 

estejam aderentes a uma visão única da jornada do 

estudante (ex.: CRM, vida universitária, etc.).

REDESENHO DO PROCESSO DE REMATRÍCULA

Com base no mapeamento e diagnóstico oriundo da 

jornada dos estudantes, um dos temas-chave prioriza-

dos foi o período de rematrícula e ajustes acadêmicos. 

Foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar, com 

todas as áreas envolvidas no processo, visando redese-

nhar a jornada do estudante durante este período para 

promover uma melhor experiência.

Como resultado deste redesenho houve uma diminui-

ção significativa da quantidade de contatos dos estu-

dantes no atendimento, aumento da taxa de atendimen-

to e aumento do índice de satisfação dos estudantes 

com o processo de rematrícula e ajuste acadêmico.

CHATBOT COM INTELIGÊNCIA  

ARTIFICIAL – MARI

Como parte do trabalho de melhoria da experiência 

nos canais digitais de atendimento da Universidade, 

no ano de 2020 foi implementado um novo chatbot 

com inteligência artificial para relacionamento tan-

to com ingressantes (prospectos, candidatos ou 

calouros) quanto para veteranos. Este canal utili-

za a tecnologia IBM Watson (líder no mercado de 

inteligência artificial) e possui curadoria constante 

para melhorar as interações, identificando as ne-

cessidades e promovendo respostas cada vez mais 

efetivas às necessidades dos estudantes.

A entrada deste canal proporcionou um aumento geral 

da taxa de atendimentos realizados x atendimentos re-

cebidos no chatbot bem como um aumento na experi-

ência digital dos estudantes, por três motivos: 

1. Muitas das perguntas já são diretamente respondidas 

pela atendente digital Mari (sem contato com aten-

dentes humanos);

2. A ferramenta possui muito mais disponibilidade e ca-

pacidade do que a ferramenta anterior, que possuía 

muitas quedas/desconexões e retirava os estudantes 

da fila de atendimento (no caso do direcionamento 

para atendentes humanos);

3. A experiência geral na utilização da ferramenta (UX) é 

muito superior à anterior, com mais facilidade na usabi-

lidade tanto para estudantes quanto para atendentes.

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

Com base no mapeamento e diagnóstico oriundo da 

Jornada dos Estudantes, um trabalho de revisão de 

modelo de pesquisas de satisfação com os estudan-

tes está ocorrendo na Universidade com o objeti-

vo de medir a satisfação de forma mais recorrente e 

orientada aos pontos de contato da jornada. 

Este trabalho permite uma maior assertividade e ve-

locidade para entendimento dos problemas e execu-

ção de ações/iniciativas de melhoria da experiência. 

Desde a segunda metade do ano de 2020, pesquisas 

de satisfação recorrentes na área de atendimento já 

vêm ocorrendo, permitindo melhorias constantes 

nos processos e uma melhor satisfação dos estudan-

tes, comprovada pelas pesquisas.
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COVID-19

Em 2020 em virtude da pandemia da covid-19, houve 

adaptação para atendimento a demandas do distan-

ciamento social, como treinamento para professo-

res e estudantes para evitar contaminação, divisões 

de espaços físicos atendendo às normas vigentes 

e maior espaçamento de agendamento. De todo 

modo, porém, vale ressaltar que não houve inter-

rupção das atividades. Sob orientação dos respec-

tivos conselhos profissionais, as clínicas e núcleos  

adequaram-se para o atendimento online. Estas 

ações, por um lado, oportunizaram maior aprendi-

zado aos estudantes, que vivenciaram a necessi-

dade de adaptação às adversidades e, por outro, 

demonstraram o compromisso de todos – uni-

versidade e estudantes – para com a sociedade.

MITIGAÇÃO DO IMPACTO  

DA COVID-19 PARA OS ESTUDANTES

No momento de incerteza do cenário econô-

mico e as dificuldades financeiras experimen-

tadas por muitos estudantes e suas famílias, 

existe a possibilidade de revisão de suas prioridades 

e opção pela suspensão dos estudos. Tendo em vis-

ta este contexto, entendemos que esta situação im-

pactou fortemente o ensino superior e que isso oca-

sionou o crescimento expressivo da inadimplência e, 

consequentemente, reflexos no caixa das institui-

ções de ensino de todos os níveis.

Solidários ao momento econômico em que a sociedade 

está vivendo, a PUCPR disponibilizou desde 02/04/2020 

a Célula Especializada de Atendimento Financeiro – 

Covid-19, onde a Universidade entendeu que a defi-

nição de uma única medida padronizada de apoio não 

atendia à particularidade dos estudantes que estavam 

com dificuldades financeiras e viviam realidades mui-

to distintas. Por este motivo, foram deliberadas medi-

das para apoio no pagamento de mensalidades durante 

aquele momento de pandemia, com soluções customi-

zadas a partir das possibilidades da Universidade. Desde 

a sua criação, esta Célula Especializada de Atendimen-

to Financeiro, até dezembro de 2020, atendeu mais de 

5.850 protocolos de estudantes, e negociou com mais 

de 2.700 estudantes diversas formas de flexibilização 

para pagamentos parcelados sem juros, multa ou cor-

reções futuras, perfazendo um total de mais de R$ 15 

milhões flexibilizados junto aos estudantes.

A PUCPR disponibilizou três meios de apoio aos estu-

dantes com dificuldades financeiras que precisarem 

de flexibilização para o cumprimento financeiro de 

seus contratos (autoatendimento – cartão de crédi-

to, negociação agendada online ou presencial).

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO  

À PANDEMIA DA COVID-19

Ciente do papel fundamental da ciência na busca de 

respostas e proposição de soluções rapidamente apli-

cáveis ao momento de urgência sanitária, a área de 

pesquisa da PUCPR esteve engajada em ações para o 

enfrentamento da covid-19. Foram aplicados recur-

sos em um edital interno para apoio a 12 projetos de 

pesquisa voltados para a investigação sobre a doença, 

em diferentes áreas do conhecimento (edital interno 

01/2020 – Apoio a pesquisas para enfrentamento da 

covid-19). Uma parceria com o Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) veio somar 



a esta iniciativa com o aporte de um valor adicional de 

R$ 138.000,00 ao edital interno da PUCPR.

O ano de 2020 para o ecossistema de inovação e 

pesquisa científico-tecnológica da PUCPR foi mar-

cado pela adaptação à pandemia do coronavírus  

Sars-CoV-2. A pandemia impactou as rotinas de en-

sino, pesquisa, inovação e extensão da Universidade 

como um todo, provocando a necessidade de adap-

tação das atividades a um panorama de trabalho re-

moto e de distanciamento social.

DESTAQUES 

• Gazeta do Povo-PR: Algoritmo desenvolvido na 

PUCPR prevê novos casos de covid-19. Em: ht-

tps://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/algorit-

mo-desenvolvido-pucpr-preve-novos-casos-co-

vid-19-curitiba/

• CNN Brasil: Estudante da PUCPR desenvolve respi-

rador emergencial de baixo custo.

• CNN Brasil: Pesquisadores da PUCPR e Complexo 

HC vão usar células-tronco no tratamento de pa-

cientes com Covid-19.

• RPC-Globo: Pesquisadores usam células-tronco 

contra a Covid-19. Em: https://globoplay.globo.

com/v/8651363/programa/

• Exame: Pesquisadora brasileira cria rede de infor-

mação e salva vidas da covid-19. Em: https://exa-

me.com/brasil/pesquisadora-brasileira-cria-re-

de-de-informacao-e-salva-vidas-da-covid-19/

• CBN Curitiba: Covid-19: estudo desenvolve diag-

nóstico por raio-x. Em: https://cbncuritiba.com/covid-

-19-estudo-desenvolve-diagnostico-por-raio-x/

• CNN Brasil: Estudo brasileiro identifica Covid-19 por 

raio-X com 90% de eficácia. Em: https://www.cnnbra-

sil.com.br/saude/2020/08/07/estudo-brasileiro-i-

dentifica-covid-19-por-raio-x-com-90-de-eficacia

• RPC-Globo: Covid-19: Pesquisadores da PUCPR de-

senvolvem sistema para diagnóstico por raio-x.

• RPC-Globo: PUCPR cria novo modelo de EPIs para 

profissionais da saúde e da coleta de lixo. 

• Rádio CBN: PUCPR desenvolve modelo para guiar 

tomadas de decisão durante a pandemia.

• Rádio CBN: Entrevista da Pró-Reitora de Pesquisa, 

pós-graduação e Inovação da PUCPR.

• RPC-Globo: Pesquisadores da PUC e UFPR traba-

lham juntos no combate à pandemia. Em: https://

globoplay.globo.com/v/8632337/programa/

SEAP - SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO

Criado no ano de 2008, o SEAP tem o objetivo de 

promover a inclusão, suporte à aprendizagem e saú-

de emocional dos estudantes da PUCPR a partir do 

aumento e diversificação do público estudantil, re-

sultado da ampliação e democratização do acesso 

ao ensino superior. Integrando a Pró-Reitoria de Mis-

são, Identidade e Extensão da PUCPR, conta com 

psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, médico 

psiquiatra, intérpretes de libras e profissionais de in-

clusão. O serviço está disponível para todos os níveis 

e modalidades de ensino da instituição (graduação 

PROMOÇÃO DA 
SAÚDE PSÍQUICA

ATENDIMENTOS

OFICINAS ABERTAS

OFICINAS EM SALA

OFICINAS ONLINE

PLANTÕES

RODAS DE CONVERSA

RELATÓRIO DE 
ACESSIBILIDADE

SUPORTE À 
APRENDIZAGEM

REUNIÕES 
(profs., estudantes)

EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

TOTAL 
GERAL

739 283 485

2.117 1.912 8

3.140 1.935 -

2.491 472 -

56 115 24

26 389 94

1.099 609 2

3 7

1.507

4.037

5.075

2.963 

195

509

1.710

6959

presencial, EaD, lato sensu, stricto sensu, extensão 

universitária, dentre outros).

AÇÕES DO SEAP DURANTE  

A PANDEMIA DE COVID-19

Em decorrência da crise provocada pela covid-19, o 

SEAP passou por um intenso processo de transfor-

mação e adaptação. O cenário demandou a reorgani-

zação metodológica e temática da área, oferecendo 

suporte aos estudantes da PUCPR frente aos novos 

desafios que surgiram. As ações do SEAP, tais como 

atendimentos, oficinas, cursos, rodas de conversa e 

capacitações foram transferidas para o formato re-

moto. O mesmo ocorreu com o Programa da Inclu-

são, Saúde Emocional e Suporte à Aprendizagem.  

Destaca-se que durante a pandemia de covid-19 o 

SEAP aumentou seu alcance frente aos estudantes, 

buscando contato direto com Representantes de Tur-

ma, Centros Acadêmicos e Coordenações de Curso. 

Ações realizadas pelo SEAP em 2020

Fonte: Serviço de Apoio Pedagógico da PUCPR (2020)
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MONITORAMENTO, REGISTRO  

E SIGILO DAS AÇÕES DO SEAP

Todas as ações do SEAP com a comunidade acadêmica, seja 

coletiva ou individual, são registradas em um banco de dados 

que auxilia no acompanhamento e monitoramento das ações 

desenvolvidas. Destaca-se que todos os registros são sigilosos 

e estão em adequação à LGPD.

QUALIFICAÇÃO DOCENTE

Na busca pela excelência no ensino, pesquisa e extensão, a 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná conta com progra-

mas de incentivo à capacitação docente. Neste sentido, essas 

ações são capitaneadas pelo Centro de Ensino e Aprendizagem 

(CrEAre), que oferece oportunidades contínuas de oficinas 

e seminários, destinados à inovação nas práticas docentes.

Foram ofertadas 310 oficinas no ano de 2020, sendo: 88 

oficinas com a temática avaliação, 7 com a temática com-

petências, 10 com a temática comunidade prática, 36 

com a temática ferramentas, 59 com a temática metodo-

logias ativas, 67 com a temática planejamento de ensino, 

4 com a temática professor reflexivo, 33 com a temática 

relação professor estudante, 6 com a temática Trabalho 

Discente Efetivo (TDE).

Relatório SEAP “Setembro Amarelo”, 2020

Fonte: Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUCPR (2020)

Formação para docentes em 2020, conforme tipo e tema.

Fonte: CrEAre.

Mesa Redonda Metodologias Ativas 2 102

Planejamento de Ensino 2 303

Professor Reflexivo 2 98

Avaliação 174 4.517

Competências 74 2.174

Comunidade de prática 13 143

Mesa Redonda

Mesa Redonda

Oficina

Oficina

Oficina

Ferramentas 123 1.536Oficina

Oficina Metodologias Ativas 224 6.800

Oralidade, Leitura e Escrita 31 174

Planejamento de Ensino 205 6.631

Professor Reflexivo 6 155

Relação Professor-Estudante 47 847

TDE 19 201

Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

Metodologias Ativas 7 143Painel

Palestra Metodologias Ativas 3 735

Professor Reflexivo 1 89

Competências 2 39

Planejamento de Ensino 5 42

Comunidade de prática 3 164

Comunidade de prática 8 451

Palestra

Reunião formal

Reunião formal

Seminário

Simpósio

Avaliação 1 35Webinar

Planejamento de Ensino

TOTAL 
GERAL

1 96

991 27.264

Webinar

Café CrEAre

TIPO TEMA Nº EVENTOS Nº PARTICIPANTES

Avaliação 3 27

Comunidade de prática 8 139

Professor Reflexivo 3 80

TDE 2 106

Avaliação 3 195

Competências 4 660

Café CrEAre

Café CrEAre

Fórum

Mesa Redonda

Mesa Redonda

Comunidade de prática 15 582Mesa Redonda
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5.372 1.240
NOVOS INSCRITOSCOMENTÁRIOS

10 DE SETEMBRO

10.879

ABERTURA DA CAMPANHA

12 DE SETEMBRO
SIMPÓSIO SETEMBRO AMARELO

51.380 1.100 310.679



QUALIFICAÇÃO DO CORPO  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

A Instituição possui uma política de incentivo à edu-

cação, a qual abrange incentivos para a Graduação, 

Especialização, Extensão, Idiomas e em Programas 

de Pós-graduação stricto sensu. 

5
DOUTORADO

QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

60
ESPECIALIZAÇÃO

9
EXTENSÃO

1
GRADUAÇÃO

HÍBRIDO

19
GRADUAÇÃO

ONLINE

18
GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

10
MESTRADO

122
TOTAL GERAL

Concessão de bolsas para educação

Fonte: DDHO, 2020.

QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES

A PUCPR também oportuniza programas de desen-

volvimento para todos os colaboradores. Neste sen-

tido, a instituição oferece a todo o corpo técnico ad-

ministrativo várias possibilidades de desenvolvimento.

Puc2you Programa exclusivo para colabora-
dores da PUCPR que tem por obje-
tivo oportunizar a participação por 
adesão em ações formativas, con-
tribuindo para a melhoria de clima, 
desenvolvimento de competências 
técnicas e comportamentais alinha-
das à PUCPR do futuro.

+Atitude Escola de Educação Corporativa: 
promove formações por meio de 
trilhas de aprendizagem que con-
templam desenvolvimento em Iden-
tidade Marista, formações técnicas 
e comportamentais com metodo-
logias dinâmicas de aprendizagem e 
EaDs para todos os colaboradores 
do Grupo Marista.

+Líder Programa voltado a líderes, espe-
cialistas e analistas sênior de todo 
o Grupo Marista, o qual promove 
formações por meio de trilhas de 
aprendizagem que contemplam de-
senvolvimento em Identidade Ma-
rista, aspectos comportamentais e 
técnicos.

Destaca-se o programa Puc2you com participa-

ção dos colaboradores para ações formativas, con-

tribuindo para a melhoria no clima, o qual teve uma 

adesão significativa.

6 0

62

1º Módulo Fundamentos 
Qualidade e Produtividade

60

Módulo - Fundamentos 
de Gerenciamento 

de Projetos

34

Excel 
Intermediário

32

Experiência 
da Marca

32

Excel Básico

29

Experiência 
do Usuário

27

Apresentações 
de Alto Impacto

21

Business 
Intelligence

20

Design 
de Serviços

15

Identificação e Soluções 
de Problemas com 

Criatividade

12

Mapeamento de 
Processos Lean

Método de Solução
de Problemas

Redes Sociais: 
Criação de 

Conteúdo Básico

8

Empatia

Participação dos colaboradores no PUC2YOU

Fonte: DDHO, 2020.
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Destaca-se a oferta de 14 cursos no decorrer do ano 

de 2020 que tiveram uma participação significativa. 

Também, durante a pandemia, organizou-se as for-

mações para o formato EaD ou Online. A seguir, al-

gumas ações que se tornaram boas práticas e pode-

rão ser mantidas:

• Live sobre inteligência emocional;

• Live sobre comunicação e feedback;

• Live sobre educação financeira + consultoria gra-

tuita para os colaboradores;

• Fechamento da etapa de integração de novos co-

laboradores realizada de forma online;

• Treinamentos diversos online, preparando os gesto-

res para o momento digital (feedback, gestão, etc.);

• Pesquisas Pulses a fim de entender o interesse de de-

senvolvimento dos colaboradores ao longo do ano;

• Cafés e encontros virtuais nas diretorias;

• Encontros de liderança virtuais e bimestrais;

• Lives periódicas do CEO;

• Ações leves relacionadas aos valores: stickers vir-

tuais, cartões, vídeos, etc.;

• Lives semanais de espiritualidade na platafor-

ma Workplace e divulgação no podcast da 

PUCPR e no app da Província Marista Brasil 

Centro-Sul;

• Curadoria semanal de conteúdos para auto-

desenvolvimento e dica de cursos online;

• Aplicativo de integração e imersão, que possibi-

litou o uso de recursos como as cartas de imer-

são e mapa de aprendizagem online, recursos 

do programa para novos colaboradores.

Sobre Retorno 
ao Trabalho 

Presencial

Preocupados com garantir a quali-
dade de vida e o bem-estar de nos-
sos colaboradores, foi realizada uma 
pesquisa a fim de compreender a 
percepção dos colaboradores sobre 
o retorno ao trabalho presencial. 
Por meio dela, várias expectativas e 
desafios foram identificados: Guia 
de Boas Práticas; treinamentos aos 
colaboradores com atividade pre-
sencial; retorno presencial em ondas 
e guia de teletrabalho.

Fluxos, checklist 
e protocolos 
relacionados 

à retomada 
de atividades 

presenciais

Criados com o objetivo de prevenir 
o contágio da covid-19 nas das uni-
dades do Grupa Marista, de acordo 
com as indicações de órgãos de 
saúde, como a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e o Ministério da 
Saúde, no enfrentamento ao novo 
coronavírus (covid-19).

Ergonomia no 
teletrabalho: 

orientações para 
manter bem-estar 
durante a jornada

A área de Saúde Corporativa da 
DDHO preparou um vídeo com 
orientações de ergonomia para 
manter o bem-estar durante a jor-
nada de trabalho, tanto para os 
colaboradores que estão em tele-
trabalho quanto para aqueles que 
precisam realizar atividades presen-

Valores Maristas 
em Casa

A Diretoria de Identidade Institucio-
nal da PUCPR lançou o projeto Va-
lores Maristas em Casa, que se trata 
de uma roda de conversa online que 
pretende proporcionar momentos 
de partilha, diálogo e aproximação 
com os colaboradores da Univer-
sidade neste período de realização 
de teletrabalho. Os encontros têm 
como temas norteadores os Valores 
Maristas e visam um momento de 
formação e cuidado com aqueles 
que estão trabalhando em casa.

PUC CARREIRAS

Vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, o PUC Carrei-

ras é direcionado para atender as demandas de está-

gios, empregos e empreendedorismo dos estudantes 

da PUCPR e do mercado. Presta todo o suporte para 

estudantes e egressos objetivando o planejamento e 

autogerenciamento de carreira, como apoio ao suces-

so pessoal e profissional. A área busca continuamente 

parcerias com empresas de sucesso nas suas áreas, que 

viabilizem o acesso rápido às oportunidades e tendên-

cias do mercado de trabalho. O Núcleo de Estágios, in-

tegrado ao PUC Carreiras, garante que os estudantes 

da PUCPR estejam em sintonia com as normas mais vi-

gentes que regulam o estágio e o exigem como apren-

dizagem e complementação pedagógica. No Portal do 

PUC Carreiras disponibilizam-se vagas, documentos 

para estágios, área exclusiva para o cadastro de vagas e 

consulta de currículos pelas empresas.

cialmente. Além dessa ação, tam-
bém tivemos diversos momentos 
de prática de exercício laboral com 
fisioterapeuta para os colaborado-
res em atividades remotas.
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Neste mesmo contexto, apresentam-se ações reali-

zadas para perceber a reação das atividades na pan-

demia, conforme descrito no quadro a seguir.

Destaca-se que a PUCPR oferece todo o apoio aos 

colaboradores técnicos administrativo nesse mo-

mento da pandemia. Estes realizam suas ativida-

des de forma remota (em casa) e também recebem 

orientações de como será a retomada no processo 

presencial quando este for possível.



COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

A comunicação com a comunidade interna e externa também se efetiva pela ampla atuação do setor de Identida-

de da PUCPR, cujas propostas de vivência e de extensão universitária são abrangentes. O contexto da pandemia, 

em 2020, exigiu um repensar das formas de contato com o público, transformando o espaço digitalmente por 

meio de diferentes formatos:

• vídeos transmitidos ao vivo ou séries gravadas;

• áudios como Podcasts, Meditações Diárias e Palavras que Inquietam;

• textos da série Caleidoscópios e publicações de e-books gratuitos. A imagem a seguir sintetiza o volu-

me de iniciativas do setor de identidade institucional da PUCPR.

3.762 3.653 1.476 6.217 19.040

41 2.732 141 242 98

Estágios Obrigatórios Estágios Não 
Obrigatórios

Vagas Ofertadas 
pelo Portal

Candidaturas pelo Portal 
PUC Carreiras

Estudantes ativos 
no Portal

Eventos Realizados Participação Interna 
- Eventos

Participação - 
Orientação de Carreira

Estudantes com 
Currículos Analisados

Estudantes contratados
após atendimento 

em carreiras

Os eventos ganharam, em 2020, um maior alcance 

que se traduziu em inscrições e participações. Os 

canais de comunicação tiveram um aumento signifi-

cativo de público engajado, formando uma base de 

fãs que passaram a acompanhar diariamente os pro-

jetos do setor. Essas conquistas se explicitam na ima-

gem a seguir:

56 33 155 49 734 22 10 50
PROJETOS EVENTOS HORAS

DE TRANSMISSÕES
AO VIVO 

VÍDEOS 
GRAVADOS

ÁUDIOS ARTIGOS PUBLICAÇÕES PAÍSES
ATINGIDOS

+ DE

Iniciativas de Identidade Institucional, 2020.

Fonte: Diretoria de Identidade Institucional.

Ações do PUC Carreiras durante 2020.

Fonte: Relatório PUC Carreiras.

+ de 35.000
INSCRITOS

+ de 10.000
PARTICIPANTES

1.837
SEGUIDORES

NAS REDES SOCIAIS

137. 456
NEWSLETTERS

ENVIADAS

37.344
ACESSOS ÀS
PRODUÇÕES

EM ÁUDIO

129.475
ACESSOS AO

SITE/WEBAPP

50.741
VISUALIZAÇÕES
PELO YOUTUBE

5.950
NOVOS SEGUIDORES

NO CANAL DO YOUTUBE
DA PUCPR

Conquistas de Comunicação Institucional.

Fonte: Diretoria de Identidade Institucional.
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MOBILIDADE ACADÊMICA

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.

OUTROS 31%

ITÁLIA 13%

FRANÇA 56%

13%

56%

70 estudantes

PORTUGAL 18%
ITÁLIA 18%

ALEMANHA 13%

OUTROS 51%

18%
18%

13%

180 estudantes

Quantitativo da internacionalização

Fonte: Diretoria de Internacionalização PUCPR.

28%
BELAS ARTES

51%
NEGÓCIOS

20%
POLITÉCNICA

10%
POLITÉCNICA

17%
CIÊNCIAS  
DA VIDA

51%
MEDICINA

35%
OUTRAS

19%
OUTRAS

7%
CAMPUS DO 

INTERIOR

OUT IN
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3 estudantes

9 estudantes

1 estudante

3 estudantes

12 estudantes

2 estudantes
1 estudante

Internacionalização da pós-graduação in e out, 2020.

Fonte: Diretoria de Internacionalização PUCPR.

6
ADMINISTRAÇÃO
INTERNACIONAL

3
ARQUITETURA 
E URBANISMO

3
ENGENHARIA

CIVIL

2
ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO

2
JORNALISMO

OUT

2
PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA

Internacionalização da  
Dupla Diplomação in e out, 2020

1

UNIVERSIDADE DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL 

DE CATALUNYA

1

UNIVERSITÉ DE 
TECHNOLOGIE

DE TROYES (UTT)

ENGENHARIA DE 
CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO

ENGENHARIA  
DE PRODUÇÃO 

IN
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A PUCPR possui parceria com diversas instituições 

estrangeiras, o que possibilita várias interações en-

tre a comunidade acadêmica local e a internacional. 

Na última década a quantidade desses acordos quase 

dobrou, passando de 175 em 2010 para 288 vigentes 

em 2020. A Universidade também oferta de discipli-

nas em diversos idiomas e em diferentes níveis de co-

nhecimento, por meio do Programa Global Classes. 

RANKINGS

Entre outras análises, observa-se positivamen-

te o fato de que a PUCPR passou a figurar entre 

importantes instituições de relevância global, 

com destaque para a pesquisa de alta qualidade 

e impacto no ambiente acadêmico, de acordo 

com rankings internacionais como Times Hi-

gher Education (THE) e QS World University 

Rankings, por exemplo. Pelo segundo ano consecutivo, a PUCPR foi classificada pelo THE como a melhor 

universidade do Paraná, ficando também em 5º lugar entre as instituições do país. O THE é um dos rankings 

mais importantes do mundo em relação ao ensino superior e avalia países com economia emergente. Em 

2020, dentre as 1.400 instituições que integraram o ranking, de 46 brasileiras, a PUCPR ficou colocada em 

13ª, empatada com outras 33 IES.

A pesquisa também é avaliada no ranking Times Higher Education Impact Rankings, que mede o progresso 

das universidades em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Na edição de 2020 

(baseada em dados de 2018), que incluiu 768 universidades de 85 países, além de ser a melhor IES privada do 

Brasil, a PUCPR foi a 3ª colocada entre as IES paranaenses e a 7ª brasileira, empatada com outras 5 institui-

ções. Na classificação geral, a instituição ocupou a colocação 201-300.

CAPTAÇÃO INSTITUCIONAL DE RECURSOS PARA PD&I

Como resultado deste amadurecimento institucional, nota-se expressivo aumento da captação de recursos 

para PD&I de 2008 até 2013 e em seguida, manutenção de um patamar sólido entre 2013 e 2020, mesmo 

diante de um panorama de corte de recursos para este segmento em âmbito federal e estadual, aumento de 

competidores nacionais e aumento da complexidade e exigências relativas à submissão de projetos de pes-

quisa e inovação.

Disciplinas Global Classes.

Fonte: Diretoria de Internacionalização.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Os dados de publicações demonstram um aumento da produção de artigos científicos entre 2007 e 

2014, seguido então por um movimento de busca por maior impacto e qualidade de publicação nos 

anos de 2014 a 2020, sem, contudo, abandonar o aumento de produção de artigos.

EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Outra ação específica realizada em 2020 para apri-

moramento da qualidade e ganho de eficiência na 

produção científica foi a contratação da ferramen-

ta antiplágio iThenticate para uso pelas equipes dos 

programas de pós-graduação stricto sensu. A partir 

da disponibilização desta ferramenta, documentos 

como dissertações, teses e artigos podem ser rapi-

damente verificados, garantindo maior rapidez na 

validação dos trabalhos pelos docentes, bem como 

maior segurança em termos de autenticidade das 

publicações vinculadas à PUCPR.

PRÊMIO CAPES DE TESES

Em 2020, recebeu menção honrosa o trabalho inti-

tulado Vegetação no desenho de cidades: relações 

entre teoria e prática na análise e concepção do es-

paço urbano, de autoria de Marlos Hardt, no Progra-

ma de Pós-Graduação em Gestão Urbana.

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Em 2020 o CEP PUCPR recebeu 525 notificações 

de pesquisas, sendo 89% das notificações (even-

tos adversos graves, relatórios parciais e finais, 

cancelamento ou paralisação de estudo, entre ou-

tros) provenientes da Escola de Medicina e Cen-

tros de Pesquisas.

Tendo em vista a relevância da pesquisa científica para 

o enfrentamento da emergência da covid-19, e bus-

cando contribuir com o desenvolvimento científico- 

-tecnológico do Brasil, com vistas a estabelecer 
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Produção científica qualificada - Qualis CAPES

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

Fonte: Plataforma Scopus, Web of Science e lens.org.

Produção científica qualificada - Scimago Journal & Country Rank
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maior celeridade na análise ética, o CEP da PUCPR 

instituiu um método de trabalho específico duran-

te o período de quarentena: câmaras técnicas vir-

tuais compostas pelos membros relatores. Até o 

dia 09/12/2020 foram aprovados 50 protocolos ori-

ginais (PO) de pesquisas científicas relacionadas à  

covid-19, sendo 32 observacionais e 18 de interven-

ção ou experimentais. É importante destacar que 

todos os protocolos relativos à covid-19 indicados 

para análise prioritária são avaliados e encaminhados 

imediatamente para a CONEP.

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

PUCPR existe para fazer a revisão ética de toda e 

qualquer proposta de atividade científica ou educa-

cional que envolva a utilização de animais vivos não 

humanos, essencialmente de grupos vertebrados, 

sob a responsabilidade da instituição, seguindo e 

promovendo as diretrizes normativas nacionais e in-

ternacionais para pesquisa e ensino envolvendo tais 

animais (resolução 36/2016). Entende-se por uti-

lização: manipulação, captura, coleta, criação, 

experimentação (invasiva ou não invasiva), re-

alização de exames ou procedimentos cirúrgi-

cos, ou qualquer outro tipo de intervenção que 

possa causar estresse, dor, sofrimento, mutila-

ção e/ou morte.

300 140 104 0

0 0 0 0

720 11 268 7

GRUPO I

APROVADOS NÃO APROVADOS PENDENTES RETIRADOS TOTAL

GRUPO II

GRUPO III

TOTAL

(*) TOTAL DE FOLHAS DE PROJETOS E NÃO APROVADOS
DOS GRUPOS II e III ENVIADOS À CONEP 

1.020

544

0

1.006

1.550

238

151 372 7

63 55 8

23 19 4

9 8 1

14 14 0

RECEBIDOS

ANIMAIS
VIVOS 

PEÇAS E DADOS
COLETADOS
DE ANIMAIS

AULAS PRÁTICAS
COM ANIMAIS

SOLITAÇÃO DE 
ALTERAÇÃO
(EMENDA)

APROVADOS PENDENTES

TOTAL 109 96 13

Projetos tramitados no CEP em 2020.

Fonte: CEUA, PUCPR.

*Grupo I - é a primeira etapa de testes em seres humanos. *Grupo II -  nesta nova fase os voluntários são portadores da doença a ser tratada.  
*Grupo III - o novo medicamento é comparado com o tratamento padrão existente. Fonte: Comitê de ética pesquisa. 

Materiais analisados pela CEUA em 2020.
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COVID-19

Por conta da pandemia de covid-19 todas as ações 

sociais presenciais, programadas para o 1º semestre 

de 2020, foram canceladas e, aos estudantes for-

mandos, foi ofertada a possibilidade de desenvolve-

rem trabalhos teóricos inseridos no contexto social. 

Para o 2º semestre foram criadas ações sociais di-

vididas em três modalidades: Projetos Virtuais – 

ações sociais realizadas remotamente; Proposta 

de Ação alternativa – propostas de ações cria-

das pelos estudantes com a possibilidade de 

desenvolvê-las em instituição não parceiras da 

PUCPR; Trabalho teórico – Trabalho teórico na 

temática social no qual o estudante propõe uma 

ação focada em seus conhecimentos acadêmi-

cos, de acordo com seu curso de graduação.

ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE 

PARCERIAS CULTURAIS

A principal parceria institucional da PUCPR para a 

promoção da cultura artística é com a Prefeitura Mu-

nicipal de Curitiba. A PUCPR é a apoiadora master da 

Oficina de Música de Curitiba, que em 2020 realizou 

sua 37ª Edição. A participação da PUCPR nas Ofici-

nas de Música de Curitiba, acolhendo cursos, aulas e 

espetáculos, já é uma tradição do evento. O ambien-

te universitário se transforma em um lugar ainda mais 

inspirador e promotor da cultura. A Universidade 

ainda integra outros eventos da Prefeitura local com 

a Semana de Canto Coral, evento que está em sua 6ª 

edição, com protagonismo do Coral Champagnat, 

grupo vocal da PUCPR.

CENTRO DE MEMÓRIA

Devido à pandemia de covid-19, em 2020 não foi 

possível realizar atividades presenciais, e o Cen-

tro de Memória promoveu lives no canal oficial da  

PUCPR no YouTube, com temas que abordaram as 

memórias do tempo presente e um recorte históri-

co dos primeiros 60 anos da Universidade, contando 

com a participação de palestrantes internos e exter-

nos. Colaborou em diversas frentes da Universidade 

como em publicações comemorativas, relatórios de 

gestão, recolhimento da produção da Universidade 

no período da pandemia, hotsite comemorativo, en-

tre outros. O Centro de Memória foi protagonista 

na comemoração dos 40 anos do Grupo de Teatro  

TANAHORA, que incluiu a publicação de um li-

vro, de uma página digital e um evento celebrativo.  

DESENVOLVER AS 
COMUNIDADES E  
CUIDAR DO PLANETA



Presencialmente ou de forma remota, o Centro de 

Memória atende aos estudantes, professores e co-

laboradores da Universidade e ao público externo 

em pesquisas relacionadas à memória da Universi-

dade para eventos comemorativos, publicações, 

aos setores de marketing e comunicação. Recebe 

estudantes de diversos cursos da Universidade para 

a realização tanto de estágio supervisionado, como 

estágio não obrigatório.

As restrições impostas pela pandemia da covid-19, 

no ano de 2020, inviabilizaram algumas ações, prin-

cipalmente aquelas voltadas aos imigrantes, pois 

dependiam de contato e interação com essa comu-

nidade. Entre elas, o curso de formação em corte e 

costura para imigrantes, que deveria ter acontecido 

durante todo o ano, e que devido à situação vigente, 

não ocorreu.

O Museu Universitário retomou as exposições em 

2020, interrompidas pela pandemia, porém com ca-

lendário de 2021 prevendo exposições híbridas, com 

atividades físicas e digitais.

CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE À 

COVID-19

Professores das Escolas Politécnica, Belas Artes 

e Medicina se uniram aos profissionais de saúde 

do Hospital Universitário Cajuru e Hospital Mar-

celino Champagnat e desde o início da pande-

mia vêm desenvolvendo projetos para proteto-

res faciais e óculos para profissionais de saúde 

e serviços essenciais; protetores para intubação/

extubação de pacientes em estado grave; aventais 

e toucas de uso do corpo clínico; máscaras tipo N95 

e cirúrgicas; e ventiladores pulmonares. Atualmen-

te outras instituições se uniram a esta ação: Univer-

sidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), um 

docente do Instituto Federal do Paraná (IFPR), pro-

fissionais dos Hospitais da REDE/Secretaria de Saú-

de do Paraná, entre outros.

1. Confecção do Bem: ação de desenvolvimento e 

confecção de máscaras produzidas por voluntárias 

em suas respectivas casas e doadas para a paró-

quia. Esta ação foi conduzida pelo Padre Parron, da 

comunidade em situação de vulnerabilidade social 

Vila Torres.

2. Desenvolvimento de boletim sobre ecologia inte-

gral juntamente com a Diretoria de Identidade Ins-

titucional destinado ao público jovem.

3. Desenvolvimento de material didático para curso 

de formação em corte e costura para imigrantes. 

4. Desenvolvimento de lives com o intuito de deba-

ter a situação do impacto da covid-19 em diversas 

áreas como: cidade, educação, casa, comunidade, 

cultura.

5. Desenvolvimento do evento Retorna: clube de tro-

cas de produtos com o intuito de promover a cons-

cientização ambiental e social. Não foi realizado 

devido à covid-19.

6. Em conjunto com os discentes do curso de Rela-

ções Públicas no Bureau de RP, foi desenvolvido 

um vídeo institucional para a Caritas de Maringá.

NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS DA PUCPR

Criado em 2013, o Núcleo de Direitos Humanos da 

PUCPR desenvolve pesquisa e inovação social por 

meio de metodologias de cocriação e de impacto 

social e territorial, com fomento da participação 

ativa dos sujeitos de direitos e de parceiros engaja-

dos. Por isso, procura-se atuar em redes que envol-

vem a comunidade, a universidade, o poder público 

e a iniciativa privada. Diante da crise histórica, com 

duras consequências devido à pandemia, as adap-

tações e repostas no campo dos direitos humanos e 

das políticas públicas demandam integração de es-

forços para mitigar os seus efeitos e encontrar no-

vos caminhos. Em 2020 foram adaptados projetos e 

desenvolvidas novas iniciativas como ações emer-

genciais e estruturantes para apoiar os diferentes 

atores no enfrentamento da pandemia. No meio 

digital, foram realizados diversos webinars e lives 

sobre segurança da renda, racismo e pensamento 

decolonial, relações de trabalho, direitos das infân-

cias e juventudes, das mulheres, da população em 

situação de rua, entre outros.

ACESSO E PERMANÊNCIA

A fim de garantir o acesso e a permanência dos estu-

dantes no Ensino Superior, a PUCPR tem normativas 

formalizadas no Conselho Administrativo e Finan-

ceiro (CONAF) da PUCPR que trata dos critérios de 

concessão de benefícios aos estudantes matricula-

dos nos cursos de graduação (modalidades presen-

ciais e à distância), pós-graduação lato sensu (mo-

dalidades presenciais e à distância) e stricto sensu, 

35 | DESENVOLVER AS COMUNIDADES 
E CUIDAR DO PLANETA



extensão e PUCPR Idiomas. Apresentam-se os be-

nefícios oferecidos pela PUCPR, destacados em três 

esferas: Gratuidades, Incentivo e Relacionamento. 

Em 2020, a PUCPR promoveu acesso à educação a 

mais de 10 mil estudantes a partir de suas diversas 

modalidades de bolsas.

4.182 2.749 3.101
GRATUIDADE INCENTIVO RELACIONAMENTO

Além dos benefícios educacionais já destacados, a 

PUCPR oferece aos estudantes Programas de Finan-

ciamento Educacional, sendo eles:

• Financiamento Estudantil – FIES: o Fundo de Finan-

ciamento Estudantil (Fies) é um programa do Minis-

tério da Educação destinado a financiar a graduação 

na educação superior de estudantes matriculados 

em instituições privadas.

• CredIES: trata-se de um crédito educacional con-

cedido devido uma parceria entre a Fundacred 

e a PUCPR que possibilita que ao acadêmico 

pagar 50% da mensalidade enquanto estuda e 

50% depois de formado.

• PraValer, Intersector e Crédito Universitário 

Bradesco: são financiamentos privados que 

possibilitam ao estudante realizar o pagamento 

das mensalidades de forma parcelada.

Destaque-se, ainda, que inúmeras ações de apoio à so-

ciedade e enfrentamento aos efeitos decorrentes da 

pandemia aconteceram nas suas diferentes frentes 

de atuação. Alguns exemplos: professores e pesqui-

sadores participaram da proposição de soluções para 

a sociedade como a telemedicina ou o comportamen-

to clínico dos doentes com coronavírus, ações de es-

piritualidade e oficinas de meditação promovidos para 

pacientes e para a comunidade, edital específico na 

Hotmilk para apoiar startups neste momento de crise, 

apoio aos moradores da Vila Torres, dentre outros.

BOLSAS GRATUIDADE

São bolsas sociais concedidas a estudantes que apre-

sentam dificuldades financeiras e perfil socioeconô-

mico compatível com esta concessão. Nesta esfera 

é importante destacar o ProUni (Lei 11.096/2005), 

decorrente da adesão da Universidade ao Progra-

ma Universidade Para Todos. Aos inscritos no refe-

rido programa do Governo Federal, a PUCPR passou 

a ofertar esta modalidade a partir de sua adesão em 

2005. Nesta modalidade são concedidas bolsas de 

estudo sociais integrais (100%) e parciais (50%). O 

ProUni é dirigido aos estudantes brasileiros ainda não 

graduados, egressos do ensino médio da rede públi-

ca ou da rede particular na condição de bolsistas in-

tegrais, com renda familiar per capita máxima de três 

salários-mínimos.

3.037 1.265 936

161

196 198 212

422 792

2018

FIES

CREDIES

PRAVALER

2019 2020

BOLSAS SOCIAIS

Especificamente para o ano de 2020, em meio à pan-

demia, pensando na comunidade carente vizinha à 

PUCPR, foi concebido um programa inédito deno-

minado Bolsas Sociais para diversos cursos do lato 

sensu da instituição. A participação do projeto foi 

aberta à comunidade em geral, sendo que no pro-

cesso seletivo das bolsas avaliou-se o vídeo no qual 

os candidatos se apresentavam e explicavam como a 

sua área de atuação seria impactada pelos efeitos da 

pandemia da covid-19 e como ele poderia, enquan-

to profissional, atuar em prol do desenvolvimento da 

sociedade neste novo contexto futuro. A 1ª edição 

contou com 78 pré-inscritos, sendo 74 inscrições 

completas e a 2ª edição teve 137 pré-inscritos com 

37 inscrições completas.

Fonte: Assessoria Financeira PUCPR.
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Em 2020, devido à pandemia da covid-19, houve 

uma queda no volume de bolsistas provenientes de 

cursos presenciais, no entanto, com a ampliação dos 

cursos online a partir do 2º semestre de 2018, houve 

um crescimento na oferta de bolsas dessa modalida-

de, o que tende a aumentar devido ao novo cenário 

mundial e a crescente procura de cursos na modali-

dade EaD.

BOLSAS INCENTIVO

São bolsas de estudos com o objetivo de incen-

tivar os estudantes, seja para o acesso ao Ensi-

no Superior ou na permanência, valorizando o 

bom desempenho acadêmico dos discentes da 

PUCPR, a fim de fomentar iniciativas de inser-

ção de estudantes em programas institucionais 

que privilegiem melhorias na aprendizagem e na 

pesquisa. Convém destacar algumas modalida-

des tais como:

2.723 2.730 2.501

3.846 4.159 3.972

0

1.123 1.211 887

218 584

2018

BOLSA INTEGRAL
CURSOS PRESENCIAIS

BOLSA INTEGRAL
CURSOS ONLINE

BOLSA PARCIAL
PRESENCIAL

BOLSAS 
TOTAIS

2019 2020

- Bolsa Transferência Externa

- Bolsa Vila Torres

- Bolsa Diplomados

- Bolsas IES Públicas

- Bolsa Primeiro Lugar Vestibular

- Bolsa Marcelino Champagnat

- Bolsa de Fomento à Pesquisa

- Bolsa Fomento Cultural

BOLSAS RELACIONAMENTO

São bolsas de estudos ou descontos comerciais con-

cedidos com o objetivo de valorização de estudantes 

que possuem vínculo diferenciado com a Instituição. 

Convém destacar algumas modalidades tais como:

- Bolsa Alumni

- Bolsa Familiar

- Bolsa Filho Funcionário

- Bolsa Filho Professor

- Bolsa Convênio com Entidades Conveniadas

- Bolsas TECPUC e Colégios Maristas

- Bolsa Teologia

- Bolsa de Convenção Coletiva e da Política de In-

centivo à Educação

PROJETO COMUNITÁRIO

O Projeto Comunitário é uma disciplina comum a to-

dos os cursos de graduação da PUCPR e integra do 

Eixo de Formação Humana da Universidade. Implan-

tado em 2002, tem como objetivo engajar estudantes 

a utilizar seu potencial acadêmico no atendimento a 

diversas realidades em situação de vulnerabilidade.

Os registros das ações comunitárias podem ser vi-

sualizados em https://identidade.pucpr.br/webapp/

comunitario/galeria_interna.html?id_album=25 e na 

reportagem https://www.pucpr.br/noticias/novas-

-descobertas-e-aprendizados-projeto-comunita-

rio-e-marcado-apenas-por-boas-lembrancas/.

108 117 74

25 39 17

5.124

38.278 79.726 7.459

5.937 1.248

2018

INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

INSCRIÇÕES EM
AÇÕES SOCIAIS

TOTAL DE 
BENEFICIÁRIOS

2019 2020

Bolsistas ProUni.

Fonte: Diretoria de Internacionalização.

Projeto Comunitário em números (2018 e 2019).

Fonte: PUCPR (2020).
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CLIMATELABS

Desde março de 2020, após um processo de elabora-

ção e submissão de uma proposta a um edital de finan-

ciamento da Comunidade Europeia, a PUCPR integra 

um consórcio de universidades no projeto Climate-

Labs. A União Europeia financia o “fortalecimento da 

capacidade de pesquisa aplicada e inovação na Amé-

rica Latina por meio de laboratórios de cocriação para 

mitigação e adaptação às Mudanças Climáticas”. 

Em um prazo de três anos, o projeto se dedica a desen-

volver conhecimento por meio de ações na América 

Latina, que formarão equipes de líderes de mudança, 

projetarão e implantarão laboratórios de acordo com 

as necessidades, potencialidades, desafios e carac-

terísticas das instituições e territórios que atendem. 

Nesse período, cada universidade também imple-

mentará um projeto piloto, se conectará a redes 

internacionais relevantes e também a outras ins-

tituições nacionais, construirá a infraestrutura 

física e virtual do laboratório e desenvolverá es-

tratégias para a sustentabilidade e escalabilidade 

do projeto.

A PUCPR traz em seu DNA contribuições de 

caráter social a partir de pesquisas e conheci-

mentos aplicados em atividades de impactos 

socioambientais. A visão da PUCPR até 2022 é 

se tornar uma instituição de ensino superior de clas-

se mundial, com excelência no ensino, produção de 

conhecimento, serviços e relevância social. O pro-

jeto ClimateLabs é uma oportunidade de atuar de 

acordo com fundamentos institucionais, potenciali-

zados por parcerias internacionais em pesquisa apli-

cada e impulsiona a instituição a incluir a adaptação 

às mudanças climáticas e mitigação relacionada à 

inovação social como uma agenda prioritária.

Atualmente, o ClimateLabs PUCPR se configura 

como uma experiência que integra diversos tipos de 

conhecimento, disciplinas e atuações. A equipe do 

ClimateLabs é composta por professores, pesquisa-

dores e colaboradores da PUCPR de cinco diferen-

tes programas de pós-graduação da Universidade, 

frentes institucionais orientadas para a promoção da 

identidade institucional, para a inovação, além núcle-

os e laboratórios dedicados a temas direta e indire-

tamente relacionados com a adaptação e mitigação 

da mudança climática por meio da inovação social, 

especialmente no território da Bacia do Rio Belém na 

cidade de Curitiba.

CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS DO PPGD

A Clínica de Direitos Humanos do Programa de Pós-

-Graduação em Direito (PPGD) da PUCPR é um pro-

grama de pesquisa e extensão que envolve alunos 

da graduação e da pós-graduação. É um espaço para 

aprendizado sobre os instrumentos de defesa de ví-

timas de violações de direitos humanos nos sistemas 

doméstico e internacional e de avaliação de novas 

formas de proteção e garantia de direitos humanos.

Em 2020 foram realizadas atividades de pesquisa 

que promoveram a capacitação dos alunos envolvi-

dos por meio de leituras e debates, assim como pela 

constante atualização em relação aos casos de viola-

ções de direitos humanos julgados por Cortes Inter-

nacionais e pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro 

lado, as atividades de extensão possibilitaram amplo 

envolvimento dos alunos em casos e pedidos de opi-

niões consultivas por meio da produção de peças 

para apresentação perante Cortes Internacionais; a 

aproximação à realidade de vítimas de violações e a 

participação em simulados de Cortes e de Organiza-

ções Internacionais.

MAPA SOCIAL E CLIMATELABS PUCPR 

(LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO SOCIAL)

A pesquisa-ação Mapa Social realiza diagnósticos de 

territórios vulneráveis, orienta políticas públicas, in-

vestimentos sociais, e promove o desenvolvimento 

socioterritorial. Por meio da pesquisa-ação, o Mapa 

Social possibilita a integração de iniciativas do po-

der público, da comunidade, de empresas e da uni-

versidade, por meio da criação de Laboratórios de 

Inovação Social para acelerar propostas dos atores 

significativos e dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. Em 2010 a PUCPR assumiu compromis-
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sos com a realização de ações baseadas nos princí-

pios do Pacto Global da ONU, o que influencia posi-

tivamente o conjunto de iniciativas, tanto do Grupo 

Marista quanto da Universidade. Nesse sentido, a 

partir de abril de 2014 estabeleceu-se uma coopera-

ção internacional com o Programa ONU Cidades, o 

que vem sendo fortalecida e ampliada.

A experiência da pesquisa-ação numa metodologia 

inovadora em territórios vulneráveis foi desenvol-

vida pela PUCPR, incialmente, por meio do projeto 

Mapa Social nos bairros Borda do Campo e Roseira 

(publicado em 2018), localizados nos bairros de São 

José dos Pinhais, bem como no território Caximba 

(publicado em 2021), no município de Curitiba. O 

objetivo principal do Mapa é produzir um diagnósti-

co territorial a partir de fontes primárias e secundá-

rias, pesquisa quantitativa e metodologias qualitati-

vas, para identificar o nível de desenvolvimento dos 

territórios, o reconhecimento das principais deman-

das sociais e das oportunidades.

O Mapa Social, uma tecnologia desenvolvida na Área 

de Direitos Humanos, além de ser validado pelo 

programa ONU Cidades como inovação social 

que acelera os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, faz parte do Programa Erasmus da 

Comunidade Europeia, por meio de um con-

sórcio internacional para a mitigação da Cri-

se Climática, o ClimateLabs, contando com 

apoio financeiro e de Universidades parceiras. 

Como uma inovação no campo social, deve-

rá compor o Laboratório de Inovação Social -  

ClimateLabs PUCPR, a ser implementado até 

2022, o que justifica a realização de pesquisas espe-

cíficas. Durante o ano de 2020 foram realizadas reu-

niões para a estruturação e planejamento do Labo-

ratório.

ALDEIA SOLIDÁRIA

São atendidas virtualmente pessoas em sofrimento 

emocional, o que inclui os profissionais de saúde e 

assistência social, muitos destes na linha de frente 

da pandemia de covid-19. Neste projeto, são possi-

bilitados diálogos e trocas de saberes para o acolhi-

mento e a saúde mental da população, assim como 

pesquisas na área para adoção de novas práticas de 

acolhimento e de defesa de direitos.

PRÁTICAS RESTAURATIVAS E DIREITOS 

HUMANOS DAS INFÂNCIAS E JUVENTUDES

Busca-se apoiar crianças e adolescentes em aco-

lhimentos institucionais, bem como implementar 

metodologias de educação em direitos humanos e 

de solução de conflitos. Este projeto derivou das 

pesquisas em escolas sobre o tema, bem como do 

projeto Uniforças, realizado em 2018 e 2019 em 

parceria com o Ministério Público do Paraná e a 

Fundação de Ação Social.

CONEXÃO JOVEM

Realizado entre 2017 e 2019, contou com apoio fi-

nanceiro da Prefeitura Municipal de Curitiba, e foi 

realizado por meio de pesquisa-ação e residência 

técnica, para abordagem, prevenção ao uso de dro-

gas e trabalho em rede. O território escolhido para o 

desenvolvimento das ações foi a Vila Torres, vizinha 

da Universidade. Durante o ano de 2020 foi elabo-

rado um livro que sintetiza a experiência e apresen-

ta indicativos para práticas de educação em direitos 

humanos no tema. 

PROJETO LAMPEDUSA

O Projeto Lampedusa atua de forma sistêmica e in-

terinstitucional e busca promover o acesso à cida-

dania para migrantes, refugiados e apátridas por 

meio de um trabalho articulado em rede. O projeto 

tem como princípios metodológicos quatro verbos 

propostos pelo Papa Francisco: acolher, promover, 

proteger e integrar e conta com três eixos de atu-

ação – estudo; formação profissional; orientação e 

acompanhamento jurídico. Em 2020, durante a pan-

demia de covid-19 as atividades presenciais foram 

suspensas e o foco se deu em ações de articulação. 

Foram 10 representações em espaços de incidência, 

na atuação como membro convidado do Conselho 
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Estadual dos Direitos dos Refugiados, migrantes e 

apátridas. Adicionalmente, foi publicada a primeira 

edição do Caderno Travessias – material para sensi-

bilizar e apoiar o público interno no que diz respeito 

ao atendimento dessa população.

PROJETO VIZINHANÇA

O Programa Vizinhança nasceu em 2017 como 

projeto estratégico do Grupo Marista e da  

PUCPR, e tem como finalidade construir uma cultu-

ra de respeito, ética e diálogo com o nosso entorno. 

A proposta é atuar de forma sistêmica e interinstitu-

cional na organização, articulação e coordenação 

dos projetos, pesquisas e ações com o território. 

A metodologia visa fortalecer uma rede de di-

álogo entre as Instituições Públicas e Privadas, 

Congregações, ONGs, Associação de Morado-

res, Comércio Local, Escolas e Universidades 

que atuam com o território a partir dos mesmos 

princípios e na mesma direção. A Diretoria de 

Identidade Institucional e o Laboratório de Ci-

dades da PUCPR estão à frente da coordena-

ção do Programa Vizinhança. Mesmo com a pande-

mia, no ano de 2020 foram desenvolvidas atividades 

que beneficiaram cerca de 140 crianças das ONGs 

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL

O Processo Seletivo Especial tem o objetivo de pro-

porcionar aos jovens moradores da Vila Torres, com 

idade entre 18 e 29 anos e renda per capita de até 1,5 

salários-mínimos (nacional vigente), a oportunidade 

de ingressar no ensino superior com bolsa de estudos 

integral, além de uma bolsa permanência no valor de 

R$ 400,00. O projeto foi criado no ano de 2019, por 

meio da Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Exten-

são e a Diretoria de Identidade Institucional da Uni-

versidade. A seleção acontece por meio de um edital 

de bolsas que, após as três fases do processo seletivo 

previstas em edital – prova, entrega da documenta-

ção e entrevista – seleciona 5 jovens para ingressa-

rem na Universidade. O projeto, que é anual, conta 

com 10 estudantes matriculados em variados cursos.

SOS VILA TORRES

Devido à pandemia de covid-19, as atividades pre-

senciais foram suspensas e após uma análise da equi-

pe do Projeto Vizinhança observou-se que 80% das 

famílias do território haviam perdido a sua principal 

fonte de renda e, com isso, suas fontes de subsistên-

cia. Viu-se a necessidade da criação de uma campa-

nha para arrecadação de alimentos e itens de higie-

ne e limpeza. Com o intuito inicial de atender 150 

famílias durante os primeiros meses da pandemia, a 

arrecadação beneficiou cerca de 2.500 pessoas ao 

longo de todo o ano. Contou ainda com apoio à po-

pulação que precisava ser cadastrada no sistema da 

Caixa Econômica Federal para recebimento do au-

xílio emergencial. Atentos à propagação de notícias 

falsas, foi elaborado material gráfico para uso digi-

tal focado no território com informações de fontes 

seguras acerca da pandemia. Essa ação contou com 

mais de 200 downloads.
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