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1. CONTEXTO GERAL  

 

Nestes últimos quatro anos de 2017 a 2020, muitas foram as mudanças no contexto nacional, 

local e interno a Universidade Federal do Paraná. Instabilidade, mas também criatividade foram dois 

substantivos que definiram este período. Diante das adversidades que enfrentamos, novos rearranjos 

internos foram se estabelecendo, parcerias com a comunidade interna e externa, sem perder a missão 

desta Pró-reitoria quanto a democratização do conhecimento e cultura e o diálogo constante com as 

demandas da sociedade.  

A Universidade Pública deve ser pensada como uma política pública educacional, que por 

consequência deve refletir outras políticas internas a este espaço, tal como uma política de Extensão 

e uma política de Cultura. Para além das políticas estarem orientadas pelas políticas públicas de 

âmbito federal e estadual, a instituição deve construir sua própria política universitária que venha 

ser partilhada com a comunidade acadêmica e externa. Valores, princípios, diretrizes devem estar 

construídos para que a política de Extensão e Cultura se eleve com a equipe da Pró-reitoria e se 

reconheça no trabalho cotidiano. 

 

 
Exposição Palavras do Paraná no Centro Politécnico/2018 

 

Com base nestas ideias a proposta da Pró-reitoria de Extensão e Cultura neste quadriênio foi 

de estabelecer as bases da Política de Extensão e de Cultura com base na construção de: 

 

 

1.1. Marcos Normativos 

 

Acreditando no processo de diálogo com a nossa comunidade interna, tivemos duas 

experiências concretas de democratização do debate, apesar da dimensão da nossa Universidade.  

Desde o início dois grandes desafios estavam impostos a este Pró-reitoria: revisar as 

diretrizes e processos da Extensão incluindo os parâmetros da creditação da Extensão e construir o 

Plano Institucional de Cultura.  Quanto as diretrizes gerais da Extensão, tivemos um Comitê 

Assessor de Extensão com uma atuação determinante, representando todos os Setores e Campus na 

elaboração na Resolução 57/19 do CEPE - sobre as diretrizes da Extensão. No tocante a creditação 

tivemos a formação de um grupo de trabalho PROEC/PROGRAD que esteve a frentes de seminários, 

reuniões setoriais, com cursos de graduação, capilarizando o debate para o enriquecimento da 

proposta, que resultou na Resolução 86/2020 do CEPE. Apesar da Extensão fazer parte do tripé, o 

maior desafio sempre foi levar a concepção de extensão para docentes, técnicos-administrativos e 

discentes, ainda pouco reconhecida e praticada em nossa universidade. Imprimir o fazer Extensão 

na produção do conhecimento.  

 



 

 
Abertura do Seminário sobre Creditação da Extensão/ 2019 

 

No âmbito da Cultura o passo deveria ser maior, de modo iniciar um processo de (auto) 

reconhecimento da existência das manifestações culturais dentro do nosso universo universitário e 

de como ela é, serve como amálgama no processo formativo de estudantes, mas do cotidiano de 

docentes e técnico-administrativos.  

Dessa inicialmente foi constituída a Comissão do PIC com representantes de setores afins as 

áreas de Cultura e Arte, que juntamente com a equipe da Coordenação de Cultura elaboraram as 

metodologias para a construção do diagnóstico. Porém este diagnóstico não poderia ser construído 

apenas a partir de documentos e processos, deveria ser ativo e em movimento, por isso nasceu a 

ideia de uma Caravana pela Cultura em todos os Campus da Universidade. Num movimento de duas 

direções: levar a Cultura e trazer subsídios para construir a fotografia do que é a Cultura na UFPR. 

A caminhada da Caravana PIC ampliou os horizontes, agregando novos membros para a Comissão 

do PIC dos mais variados Setores e Campus. No ano de 2020, mesmo a distância, mas a várias mãos 

foi construído Plano Institucional de Cultura com suas diretrizes e ações, resultando na aprovação 

da RESOLUÇÃO Nº 19/2020-COUN 

 
Caravana do PIC/ Campus Palotina/ Apresentação de membros da Orquestra Filarmônica da UFPR/2018 

 

 

1.2. Políticas De Gestão 

 

Repensar a gestão, mudar os processos e fluxos, tornar processos mais ágeis, criar diretrizes 

de ações, muitas foram as frente na qualificação de uma política universitária que atendesse a missão 

de uma Universidade pública, gratuita e de qualidade, se tornando referência regional, nacional e 

internacional.  



 

Para esse panorama apresento dois destaques por unidade da PROEC. 

No Gabinete: foi criado o Comitê de Comunicação, um espaço para pensar na comunicação 

da pró-reitoria com representantes de cada uma das unidades, estimulando ações coesas e 

colaborativas. Na parte orçamentária, tivemos a implantação de um Planejamento Orçamentário com 

atualização disponível para todos os/as coordenadores com a finalidade de transparência e 

apropriação mais efetiva dos recursos orçamentários.  

Na Extensão: de modo complementar tivemos a transição para um novo sistema de Gestão 

da Extensão integrado com Pesquisa, Graduação e questões financeiras: SIGA Extensão. A partir de 

discussões nacionais sobre Indicadores de Extensão e processos de avaliação, houveram mudanças 

quanto aos relatórios anuais, finais, de estudantes e o formato do ENEC.   

Na Coordenação da Cultura: apostamos na criação de espaços de articulação entre Cultura e 

Diversidade. Várias iniciativas foram realizadas neste período: Mês da Mulher, Mês Indígena, Mês 

LGBTI e o Negritude UFPR. No Teatro da Reitoria vários processos e fluxos foram revistos e 

criados: becas e agenda, como também a contratação de uma equipe técnica de apoio as atividades 

dos teatros, tendo me vista processos de aposentadoria dos servidores.  

 

 
 

No Museu de Arqueologia e Etnologia, finalizamos o processo da ampliação e melhorias da 

Reserva Técnica, instaurando um modelo de visitas técnicas de pesquisadores/as aos moldes da 

proposta de um museu universitário. Outro trabalho, foi a elaboração do Plano Museológico, 

documento orientador das ações museológicas, educativas e de pesquisa que conformam a 

identidade de um museu, que esta para ser aprovado ainda neste semestre por seu conselho. 

 

 
Reserva Técnica do MAE/ Campus Juvevê 

 

Na Editora UFPR, a primeira ação foi a implementação do processo de compra por cartão no 

site da Editora, o que permitiu maior agilidade e aumento nas vendas dos livros de seu catálogo. 

Outra ação foi o processo de revisão do Edital de livros a serem publicados, bem como a diminuição 

do tempo de envio até a sua publicação. 



 

 

 
Feirão do Livro Editora UFPR/ Centro Politécnico/2018 

 

 

 
Feirão do Livro Editora UFPR/ Centro 

Politécnico/2018 

 

 
 

 

 

1.3. Financiamento das Atividades  

 

Para a garantia de estruturação das políticas acima indicadas paralelamente se discutiu 

internamente o fomento as ações de Extensão e Cultura, mesmo em tempos de contingenciamento 

dos recursos da União e a instabilidade vivida nestes últimos anos quanto ao orçamento das 

Universidades.  Com a projeção do aumento do número de programas e projetos de extensão, com 

a UFPR ser um agente importante na consecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 

a médio prazo o processo de creditação da extensão nos currículos, nos anos de 2019 e 2020 tivemos 

dois editais de financiamento das ações extensionistas no valor de 1 milhão de reais. Estes projetos 

foram financiados principalmente no tocante a garantia da participação dos estudantes e parceiros 

nas ações (alimentação e transporte) mas principalmente quanto a produção técnica científica 

oriunda dos programas e projetos.  

No âmbito da Cultura quando do início da gestão tivemos um retrocesso quanto a 

possibilidade de acesso a Lei de Incentivo à Cultura por mudanças normativas do Ministério da 

Cultura. Para enfrentar este desafio a parceria com a FUNPAR foi importante para efetivar mudanças 



 

internas que tornassem possível novamente o acesso as leis de incentivo. Neste processo, após alguns 

anos, conseguimos a aprovação de projeto de Manutenção e Circulação dos Grupos Artísticos junto 

a COPEL. Ainda de forma complementar, muitas novas parcerias foram estabelecidas para o 

financiamento do Festival de Inverno nos últimos anos, uma diversificação nas fontes de 

financiamento tendo em vista o decréscimo quanto ao valor.  

 

 

 
28 Festival de Inverno/UFPR/ 2017- Antonina 

 

 
29 Festival de Inverno/UFPR- 2018- Antonina 

 

 

Outra oportunidade que foi aproveitada para financiamento das atividades foram os editais 

nacionais e internacionais: neste sentido tivemos a aprovação de projetos especiais do MAE no 

IBERMUSEUS com uma ação de memória e história dos povos faxinalenses do Paraná e outro do 

CNPQ que financiou o projeto de Jogo Jaguaretê Digital. No final de 2020 ainda temos o envio do 

projeto ao Fundo Nacional de Direitos Difusos para ações museais para o MUSA, MAE e Museu de 

História Natural, no qual fomos habilitados para análise de mérito. 

 

 
Material Projeto “Faxinais “do MAE – Prêmio Ibermuseus 

 

A escolha das prioridades nesta gestão foi amparada pelo diagnóstico foi realizado no 

momento inicial da gestão a partir da equipe, mas também pela escuta durante o processo das 

eleições. 

Desafios gerais apontados neste processo: desburocratização de processos e fluxos; 

atualização das politicas de gestão a partir das novas diretrizes nacionais;  construção de planos de 

longo prazo para ações vinculadas a Cultura; diminuição de recursos públicos internos e aumento 

de atividades de extensão e de cultura; ampliar a divulgação e difusão das ações da Pró-reitoria; 

repensar as ações de extensão e cultura a partir da diversidade da comunidade acadêmica; ampliar 

as parcerias internas e externas a UFPR. 



 

 
Feira do Livro da UFPR Virtual e Semana Literária do SESC/2020 

 

 

  



 

2. GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

Pró-reitor de Extensão e Cultura:   

LEANDRO FRANKLIN GORSDORF 

 

Unidade de Apoio Administrativo:  

KARINA FERREIRA DE LIMA 

ALLAN CESIO NEVES DA SILVA  

WILSON MOACIR VOITENA 

JOAO PAULO DE AGUIAR JANUARIO 

RAQUEL FERREIRA DOS REIS 

 

Unidade de Execução Orçamentária e Financeira: 

EDUARDA DE SOUSA LEMOS 

JOSE EDUARDO KLEMS RIBEIRO 

  

Em diferentes momentos nesse período, também colaboraram para que todas as ações fossem 

realizadas:  

EVERTON DA COSTA 

LERIAN APARECIDA OTO 

ELIANA MENDES DA SILVA DE SOUZA 

ROMILDA APARECIDA DA SILVA  

FRANCISCO PUJOL FILHO 

DEVANIR SPAGNOLO 

LEONINA DIAS DA COSTA 

 

 

2.1. Gestão Administrativa  

 

A partir deste diagnóstico um dos desafios foi a reestruturação das unidades e das suas 

respectivas equipes a partir deste diagnóstico, trabalho coletivo e dialogado com todos e todas da 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura. Novas unidades foram criadas a partir de demandas emergentes, 

como a Unidade de Creditação no âmbito da Coordenadoria de Extensão, bem como novas unidades 

foram criadas para organizar o trabalho da equipe da Coordenadoria de Cultura. Toda essa 

reestruturação pode ser concretizada pela aprovação do Regimento da PROEC no COPLAD. 

Neste processo tivemos também movimentações internas e externas a pró-reitoria que 

renovou muitas das equipes das Coordenações de Extensão e de Cultura. Contamos com a parceria 

do projeto vinculado a Reitoria, CONVIDA, coordenado pela Profª Lis Sbodoll. Neste processo 

foram discutidos com todas as equipes: relações de trabalho; ambiente de trabalho, trabalho em 

equipe; autoreconhecimento do lugar de cada um da equipe no trabalho e estratégias de liderança. 

 



 

 
 

No âmbito do Gabinete da Pró-reitoria, tivemos a estruturação da Unidade de Apoio 

Administrativo que tomou para si, demandas como: Gestão da Bolsa Institucional; Almoxarifado; 

Gestão de Patrimônio, além de orientações e gestão de projetos especiais como COVID/ Fundação 

Araucária. A Unidade de Controle e Execução Orçamentária também reorganizou suas atividades, 

de modo a implementar um processo de Planejamento Orçamentário com acompanhamento da 

execução financeira, o que permitiu uma descentralização orçamentária mais eficiente das Unidades. 

Novos fluxos foram instaurados no tocante as Bolsas, novas orientações as licitações estratégicas, 

como: Lavanderia para as Becas; Festival de Teatro e equipe de apoio ao Teatro da Reitoria.  

Um dos resultados apontados pela equipe PROEC, foi a elaboração de um Boletim Interno 

organizado por representantes de cada uma das unidades, que traz o que foi realizado e a agenda 

PROEC do mês, além de indicações culturais e informações sobre férias e aniversários da equipe. 

Tinha como finalidade trazer informações sobre o cotidiano das equipes para os demais das outras 

Unidades que não tinham conhecimento do que se estava realizando no âmbito da PROEC. 

Fortalecendo a identidade PROEC na equipe, seja pelo trabalho, seja pela cultura. 

 

 



 

 
 

Na mesma linha de pensar a identidade da PROEC, porém para as demais instâncias da UFPR 

e os desafios da comunicação e da difusão dos trabalhos da equipe, instituímos uma parceria com a 

ZIIP Comunicação Institucional. Esta ação de deve a constatação de que não havia unidade na 

comunicação das instâncias da pró-reitoria; que não existia um fluxo de informação para a 

comunidade acadêmica em geral; pouca visibilidade do trabalho das equipes e uma comunicação 

que não era dinâmica diante das tipologias de atividades fins que tínhamos na PROEC, extensão e 

cultura. Este trabalho foi dialógico com as equipes das unidades, mas principalmente com os 

servidores de referência na Comunicação. 

Neste trabalho com a assessoria da ZIIP Comunicação Institucional tivemos os seguintes 

avanços: estabelecimento da missão, valores e visão da PROEC; Manual de Identidade Visual; 

Boletim Interno; Guia de Postagens nas Redes Sociais; Templates para postagens nas Redes Sociais; 

Formulários para difusão e sistematização de dados dos eventos da PROEC e um novo Site. Para o 

acompanhamento das atividades foi institucionalizado regimentalmente na estrutura da PROEC: a 

Comissão de Comunicação da PROEC, composta por representantes das Unidades 

(COEX/COC/Editora/MAE) que tem desenvolvido este trabalho de forma cooperativa entre seus 

membros. 

 

 



 

 
 

 
Reunião Virtual ZIIP e Comitê de Comunicação PROEC 

 

O processo de comunicação também pode importar num processo de prestação de contas 

para com a sociedade, mas também pode servir como mecanismo de inventários de uma história 

institucional. Nesse sentido dois importantes sites complementares ao site principal da PROEC 

contribuíram para sistematizar a experiência das ações da PROEC, neste caso no âmbito da Cultura. 

Dois trabalhos que se constituíram em pilares na área da Cultura, foram o Mutirão Mais Cultura e o 

Plano Institucional de Cultura. 

 



 

 
http://www.proec.ufpr.br/maiscultura/index.html 

 

 

 
http://www.proec.ufpr.br/pic/ 

  



 

 

2.2. Projetos Especiais 

 

2.2.1. Jornada de Agroecologia 2018/2019 

 

A JORNADA DE AGROECOLOGIA é processo dialógico entre vários movimentos sociais, 

populares, do campo e organizações não-governamentais, pesquisadores, estudantes atuantes no 

Paraná, que discutem e promovem as lutas pela terra e pela reforma agrária, a defesa da agricultura 

camponesa e a agroecologia. 

Os encontros da Jornada de Agroecologia são itinerantes pelo estado do Paraná, neste 

percurso, houve edições na Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE), que sediou no seu 

campus central a Jornada de Agroecologia de 2005 a 2008; o mesmo se deu na Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), nos anos de 2011 e 2012, o Instituto Federal (IFPR) campus Irati em 

2015; e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), amplamente em 2018 e 2019. 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura apoiou os diversos grupos de pesquisa e de extensão 

que pesquisam e tem ações na comunidade na promoção de Agroecologia, que promoveram a 

Jornada de Agroecologia em Curitiba. Houveram mais de 30 oficinas, palestras e seminários, feira 

com produtos agroecológicos e dos movimentos camponeses na praça Santos Andrade, além de 

diversas atrações culturais.  

 

 

 
Abertura Jornada de Agroecologia 

  



 

2.2.2. Projetos COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da pandemia, a Fundação Araucária conjuntamente com a SETI e SESA divulgaram 

editais para projetos de extensão no enfretamento ao COVID 19 em áreas sensíveis no processo de 

prevenção, contaminação e de produção de dados. A Pró-reitoria de Extensão e Cultura foi 

articuladora destas demandas dentro da UFPR, além de ser responsável pela gestão administrativa e 

financeira dos recursos oriundos destes editais.  

Tivemos 03 (três) projetos: 

 

Convênio 29/2020  

Coordenação: Sonia Mara Raboni/ Cristina de Oliveira Rodrigues  

Ação de extensão contra o novo Coronavírus PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL 

PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS 

Fortalecimento da rede de diagnóstico laboratorial para detecção do novo coronavírus 2019 

(SARS-CoV 2): métodos moleculares e imunológicos, no LACEN, CIEVS e Hospital do 

Trabalhador.  

 

 

Convênio 37/2020 

Coordenação: Úrsula Bueno do Prado Guirro 

Ação de extensão contra o novo Coronavírus PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL 

PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS no Departamento Penitenciário. 

 

Convênio 89/2020 

Coordenação Paulo Roberto Zetola 

AÇÃO DE EXTENSÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS PROGRAMA DE APOIO 

INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E 

COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS 3ª DEMANDA ADICIONAL DE 

BOLSISTAS, no Instituto Médico Legal. 

 

  



 

2.2.3. Corredor Cultural   

 
No ano de 2020, em período pandêmico, a Associação Comercial de Curitiba retomou os 

contatos para reativar o Corredor Cultural. 

O Corredor Cultural foi pensado para integrar atividades culturais; obras terão chance de 

intercâmbio entre instituições; o espaço aberto à população e aos artistas paranaenses para 

exposições, ensaios, apresentações, oficinas, entre tantas possibilidades, será multiplicado; a 

cooperação com o turismo cultural de Curitiba contribuirá para maior desenvolvimento econômico 

e melhoria das condições sociais da região; além de novas oportunidades que surgirão para interação 

entre a Academia e as comunidades. 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura juntamente a outras entidades do Centro de Curitiba 

estão se organizando para a retomada das atividades quando a vacinação.  

 

 

2.3. Assessoria Técnica 

 

2.3.1. Semana do Servidor  

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura teve papel importante na organização da Semana do 

Servidor em 2019 na qual estava a frente a PROGEPE e o projeto CONVIDA.  

 

 

2.3.2. Universidade Sem Fronteiras  

O Programa “Universidade Sem Fronteiras” – USF, em conformidade com a Lei Estadual nº 

16.643, de 24 de novembro de 2010, tem por objetivo executar uma política de extensão nas 

instituições públicas e/ou privadas, sem fins lucrativos que praticam a disseminação de 

conhecimentos via projetos de extensão, priorizando o financiamento de projetos que serão 

executados em áreas consideradas estratégicas, ou seja, aquelas que privilegiam os municípios com 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, bem como, em áreas de pobreza das 

periferias das cidades paranaenses; 

As ações do Programa de Extensão “Universidade Sem Fronteiras” – USF/SETI visam o 

desenvolvimento da extensão, articulada ao ensino e à pesquisa, da capacitação e da produção 

tecnológica, cultural e desenvolvimento social voltadas para a inovação e a melhoria da qualidade 

de vida da população paranaense. 

No último edital tivemos a aprovação de 08 projetos de extensão da UFPR, o gabinete da 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura assessorou os docentes no tocante a mediação junto a SETI para 

formalização das iniciativas. 

 

 

  



 

2.3.3. Edital Fundo de Direitos Difusos 2020  

 

O Fundo de Direitos Difusos vinculado ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, tornou 

pública o Edital para Entidades Federais no ano 2020.  

Os recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) são aplicados em recuperação 

de bens lesados, promoção de eventos educativos e científicos, edição de material informativo 

especificamente relacionado com a natureza das infrações ou danos causados às áreas do meio 

ambiente, do consumidor, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, 

paisagístico, da defesa da concorrência e de outros interesses difusos e coletivos.  

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura, criou grupo de trabalho entre os museus da PROEC e 

o Museu de História Natural do Setor de Ciências Biológicas para elaborar proposta de 

fortalecimento dos museus.  

A proposta apresentada foi “Articulação, fortalecimento e democratização dos espaços 

museais da UFPR” e que já foi aprovada na fase de habilitação. O presente projeto tem por objeto 

fortalecer os museus da UFPR (Museu de Arte, Museu de Arqueologia e Etnologia e Museu de 

Ciências Naturais) por meio de um conjunto de ações estruturantes visando garantir, ampliar e 

democratizar o acesso às coleções patrimoniais de caráter artístico, cultural e científico neles 

acervados e dando especial atenção a recursos que melhoram a acessibilidade de espaços e 

exposições, nas plataformas virtuais e no formato presencial. 

 

 

  



 

2.4. Representações  

 

2.4.1. FORPROEX Nacional e Sul  

 

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior 

Brasileiras é uma entidade voltada para a articulação e definição de políticas acadêmicas de 

extensão, comprometida com a transformação social para o pleno exercício da cidadania e o 

fortalecimento da democracia. 

São membros natos do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de 

Educação Superior Brasileiras, com direito a voz e voto, os Pró-Reitores de Extensão e titulares de 

órgãos congêneres das Instituições de Ensino Superior Públicas Brasileiras. 

Além dessa organização nacional, temos o FORPROEX SUL que congrega das instituições 

federais públicas da região Sul.  

Nestes quatro anos tivemos participação em debates de suma importância para a política 

nacional da extensão: a resolução 07/18 do Conselho Nacional de Educação sobre as Diretrizes da 

Extensão; o monitoramento da implementação da Creditação da Extensão; a construção de 

Indicadores da Extensão e a reconfiguração da Extensão em tempos de pandemia.  

No âmbito da região Sul, tivemos um espaço ampliado de troca de experiências, a partir de 

discussões sobre a internacionalização da Extensão, politicas culturais nas Instituições Federais e 

inovação extensionista.  

 

 
Seminário Creditação FORPROEX SUL 2019 

  



 

 
SEURS 2019- Florianópolis 

 

 

 
Audiência Pública sobre Diretrizes da Extensão – Conselho Nacional de Educação/2018 

  



 

2.4.2. Conselho Estadual de Cultura 

No Biênio de 2017/2018, o pró-reitor de Extensão e Cultura esteve como titular no conselho, 

representando a UFPR, como suplente tínhamos prof. Paulo Reis do Setor de Artes, Comunicação e 

Design. Neste período a partir da escuta de representantes de regionais e de área da Cultura surgiu a 

ideia da construção de um Curso de Gestão Cultural em EAD, que recentemente foi aprovado pelo 

CEPE e COUN.  

No segundo biênio, foram indicados para representar a UFPR, como titular, prof. Paulo Reis 

e como suplente, profa. Stephanie Dahn Batista.  

 

 

 

 

  



 

 
3. COORDENADORIA DE EXTENSÃO 

 
 

 

Ontem o menino que brincava me falou 

Que o hoje é semente do amanhã Para não 

ter medo, que esse tempo vai passar 

Não se desespere não, nem pare de sonhar 

Nunca se entregue, nasça sempre com as 

manhãs 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu 

olhar 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 

Nós podemos tudo, nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será 

Ontem o menino que brincava me falou 

Que hoje é semente do amanhã 

Para não ter medo, que esse tempo vai 

passar 

Não se desespere não, nem pare de sonhar 

Nunca se entregue, nasça sempre com as 

manhãs 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu 

olhar 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 

Nós podemos tudo, nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 

Nós podemos tudo, nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será 

Outra vez! 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 

Nós podemos tudo, nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será 

Vamos lá fazer o que será Vamos lá 

fazer... 

Olha o sol nascendo! Viva o Sol! Viva o 

mar! Viva a saúde! 

Viva o vento! Viva a vida! 

 

(Semente do Amanhã - Gonzaguinha) 

 

 

  



 

 

 
In memoriam a Marilene 

Reimer, gratidão pelo 

compromisso com o 

aprimoramento da extensão e a 

construção de um novo amanhã 

com a contribuição da 

universidade. 

  



 

Coordenação: 

PROFA DRA MARIA VIRGINIA FILOMENA CREMASCO 

 

 

Seção de Planejamento E Gestão: 

VANESSA REGINA SANCHEZ SILIO 

ANA MARIA KAHAN 

CÁSSIA REGINA FURTADO GUIMARÃES 

DEVANIR SPAGNOLO 

MARCELO DARLAN DE OLIVEIRA 

EDILSON RAFAEL RODRIGUES 

 

Seção de Articulação e Comunicação: 

SANDRO MIGUEL MENDES 

IVANISE DO ROCIO DZIECIOL 

LUIZ DIONIZIO BACH 

MARIA RITA TAQUES MICHALSKI 

 

Unidade de Creditação: 

PROF DR DORNELLES VISSOTTO JUNIOR 

VITOR HUGO GONZALES SILVA 

 

 

 

Em diferentes momentos nesse período, também colaboraram para que todas as ações fossem 

realizadas: 

MERY ELLEN BRANDT DE OLIVEIRA 

MARILENE REIMER 

GERALDINE MARIE RITA VIEIRA 

ANA PAULA LEOPOLDO LOMBA 

JOSÉ EDUARDO KLEMS RIBEIRO 

ALLAN CESIO NEVES DA SILVA 

MAYRA DE CAMPOS MATEUS 

EDUARDA DE SOUSA LEMOS 

PROFA DIONE MARIA MENZ 

GIOVANA CANDIOTTO 

ROSANE ANTUNES DE SÁ 

NATANAEL MOREIRA DA SILVA 

 

Ainda todas e todos bolsistas que atuaram diretamente na COEX (Paula, Beatriz, Dayane, 

Ariely, José Felipe, Tania, Dayane) e que contribuíram para a execução dos projetos de extensão 

vinculados à PROEC. 

 

 

  



 

3.1. Apresentação 

 

No início desta gestão, a Coordenadoria de Extensão (COEX) re- alizou com seus servidores, 

seu Planejamento Estratégico, com rees- truturação do espaço físico, descrição e organograma de 

funções que culminou na confecção de novo regimento interno. A COEX reafirmou assim sua 

missão de assegurar a extensão universitária como proces- so acadêmico relevante, em consonância 

e intercâmbio com as exi- gências da realidade social, unindo-a de forma concreta, criativa e in- 

terdisciplinar ao ensino e à pesquisa. 

Com o Planejamento, foram identificadas as ações necessárias para melhor funcionamento 

da Coordenadoria de Extensão: 

• Construção do sistema de registro; 

• Certificação e monitoramento; 

• Revisão das resoluções e instruções normativas; 

• Abertura de atendimento para a comunidade interna e externa (melhorar um e 

implementar outro); 

• Fazer a extensão ser reconhecida em algumas áreas específicas das temáticas: tornar-se 

referência como objetivo estratégico; 

• Construção de espaços permanentes com a sociedade e incubação de novos 

programas/projetos; reorganização de divulgação/difusão das ações extensionistas: melhoria do site, 

transparência de da- dos, etc. 

Todas as ações previstas foram realizadas, conforme atestadas por este relatório de gestão, 

com a finalidade de melhor desenvolver e promover a execução da política de extensão da UFPR 

com base na Política Nacional de Extensão. 

O novo sistema de registro, acompanhamento e avaliação da extensão foi implementado em 

maio de 2019 tendo sido feita uma ex- tensa campanha de migração do antigo sistema SIGEU para 

o SIGA Extensão com o fim de desburocratizar os processos de inserção de propostas e relatórios e 

facilitar o acompanhamento gerencial das ati- vidades de extensão. 

A avaliação da extensão, baseada nos indicadores nacionais, foi repensada pela COEX junto 

ao Comitê Assessor de Extensão (CAEX) tornando-se muito mais facilitadora de ações e promotora 

de qualida- de da extensão na UFPR. Foi lançado Edital para cadastro de parece- ristas ad hoc 

internos e externos, que trouxe diversidade na avaliação da extensão para editais mais amplos. 

Como consequência do novo sistema e de nova forma de avalia- ção, houve alteração também 

dos fluxos avaliativos e a reformulação da resolução vigente e instruções normativas de extensão. 

Após am- plo debate e reformulações, foi aprovada em dezembro de 2019 a Re- solução 57/19 com 

importantes mudanças principalmente na celeri- dade do fluxo de aprovação de ações de extensão e 

adequação à rea- lidade do processo de creditação da extensão que foi tomando corpo e 

amadurecendo junto aos debates promovidos pela comissão PROEC-PROGRAD em toda a 

Universidade. 

Como efeito da nova resolução da extensão, neste  ano de 2020 tivemos a demanda dos 

discentes, representados pelo Diretório Central do Estudante (DCE), para inclui-los como 

proponentes, na co- ordenação de ações de extensão. O objetivo é ampliar e fortalecer o 

protagonismo discente na extensão, ampliando as condições de per- manência estudantil na 

universidade. Entendemos que permitir que discentes sejam proponentes de ações é democratizar o 

lugar de fala e de ação para todos os sujeitos que participam da comunidade aca- dêmica, tornando 

realidade a potência transformadora dos diferentes saberes que a extensão tanto valoriza. Este debate 

está ainda em cir- culação no Comitê Assessor de Extensão (CAEX), já temos uma Minu- ta com a 

proposição que deverá ser aprimorada para o próximo ano. 

Nesta mesma direção, os técnicos administrativos (TAEs) contri- buíram com a revisão das 

normativas de extensão, visando a possibi- lidade de orientação de estudantes por parte das técnicas 

e técnicos de nível superior. A proposta foi encaminhada com fundamenta-   ção, realizada por uma 

comissão de TAEs, para a Procuradoria da UFPR para parecer e foi realizada uma reunião com 

representantes técnicos junto ao CAEX para início desta discussão que deverá ser aprofundada para 

votação no próximo ano. 

A Resolução 68/20, de creditação da extensão, após ampla dis- cussão interna e trabalho 



 

intenso da comissão destinada à sua con- fecção, foi aprovada em novembro de 2020, possibilitando 

que todos os destaques dos conselheiros sobre o texto pudessem ser saneados. As novas instruções 

normativas acompanharam e se atualizaram de acordo com as demandas das novas resoluções. 

Uma meta importante da missão da COEX foi fortalecer a Políti- ca de Extensão, 

estabelecendo e fortalecendo a cooperação e as par- cerias com outras Instituições Sociais e de 

Ensino Superior, nacionais e internacionais. A participação em reuniões e atividades como as 

reuniões do FORPROEX e do FORPROEX-SUL, CBEU, SEURS, AUGM 

permitiram a integração da Extensão realizada no âmbito da UFPR com as diretrizes 

nacionais, ao mesmo tempo em que foi possível di- vulgar as ações extensionistas e a Política de 

Extensão da UFPR aos demais membros dos fóruns nacional e regional, para o fortalecimen- to e o 

intercâmbio de experiências. 

A participação da PROEC nos diversos comitês e fóruns de dis- cussão fortaleceu a extensão 

na UFPR com a participação de servido- res docentes e técnicos em ações extensionistas nacionais 

e interna- cionais permitindo a integração em diversos níveis e divulgando a ex- tensão da UFPR. 

Ao mesmo tempo, permitiu o intercâmbio de expe- riências. 

Desde 2018, ainda com o SIGEU, possibilitamos a emissão de certificados digitais das 

atividades de extensão em parceria com o Centro de Computação Eletrônica (CCE). Essa 

funcionalidade reduziu o uso de papéis, impressoras e agilizou o acesso aos documentos que 

puderam ser acessados pelos interessados de quaisquer computado- res com acesso à internet. Essa 

funcionalidade continua no atual sis- tema (SIGA) contribuindo para a preservação do meio 

ambiente e desburocratizando o processo de emissão de certificados. 

Da mesma forma, o processo de pagamento de Bolsas foi todo digitalizado, inicialmente no 

SEI e posteriormente no SIGA, possibili- tando também verificações e auditorias mais eficazes. 

Em 2017 foi feita nova designação de Comitê Editorial da Revis- ta de Extensão da UFPR 

que ampliou a participação de docentes da UFPR. A Revista tem Qualis B5, mantém os números 

publicados onli- ne em dia e almeja melhorar sua qualificação publicando artigos origi- nais e relatos 

inéditos de extensão universitária. Lançou em 2020 um podcast sobre as ações de extensão 

publicadas na Revista. 

Em 2018 tivemos pela primeira vez bolsas para o Programa Sê- nior de Extensão (DSE) 

integrando e valorizando docentes aposenta- dos, incrementando as ações formativas, permitindo 

aos estudantes uma formação ampla e integrada refletindo sobre as interações entre a extensão e o 

ensino. Após a integração de cinco docentes ao Pro- grama, foi designada Comissão, no âmbito do 

CAEX, para revisão da Resolução e Normas específicas para o Programa DSE. A minuta de Nova 

Resolução Sênior Extensão encontra-se no CEPE para ser avalia- da. 

A PROEC  participou  de reuniões  do Fórum de Pró  Reitores de 

Extensão das Instituições de Ensino Superior Públicas Brasileiras (FORPROEX), do 36º 

SEURS, CBEU e do FORPROEX Regional SUL, e 

também da Comissão Permanente de Extensão da AUGM, além dos Congressos na área, 

representações diversas, inclusive em órgãos de controle social. Também financiou a participação 

de servidores exten- sionistas (docentes e técnicos) em cursos de formação no Brasil e ex- terior. 

Participou de Editais externos do Governo do PR (PIBIS, PIBEX e Universidade sem Fronteiras) e 

também do Rondon Regional em cola- boração com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Em 2018 um novo formato para o Encontro de Extensão e Cul- tura na Semana Integrada de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, foi desen- volvido visando uma interação e integração junto à 

comunidade inter- na e externa. Um novo formato com Oficinas, Roda de Conversa e Es- tandes foi 

muito mais dinâmico e interativo possibilitando assim uma sinergia entre as partes. A participação 

de servidores técnico-admi- nistrativos nas Bancas mediadoras fomentou a integração entre dife- 

rentes saberes, além de propiciar aos técnicos o conhecimento sobre o resultado das atividades que 

constituem a formação dos alunos, nas diferentes áreas de conhecimento e com a qual eles atuam 

direta ou indiretamente. 

Ainda com relação ao objetivo estratégico da extensão como re- ferência e construção de 

espaço permanente com a comunidade apri- morando sua difusão, a participação da COEX na Feira 

de Profissões, maior evento anual aberto da UFPR, democratizou o espaço de expo- sição por 

intermédio de uma chamada interna para que os participan- tes de Projetos e Programas registrados 

e aprovados no SIGEU partici- passem com a promoção das suas atividades no estande da PROEC, 



 

e envio de produtos para exposição. Durante a feira houve visitação aberta o dia todo e os alunos 

voluntários que estavam presentes de- ram informações sobre os seus projetos/programas e os 

servidores que estavam no estande explicaram o funcionamento da Coordenado- ria de Extensão. 

Os projetos institucionais da C na PROEC: Incubadora Tecnológi- ca de cooperativas 

Populares (ITCP), Mulheres Líderes e Empreende- doras (MEL), Luto e Prevenção do Suicídio 

(LPS), Centro Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas (CRR) e Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos em Drogadição (NIED), atendem ao com- promisso social na UFPR que 

se traduz, também, nas práticas acadê- micas voltadas a princípios que primam pelo bem-estar das 

comuni- dades interna e externa e pelo exercício dos direitos e deveres en- quanto cidadãos 

envolvidos com o desenvolvimento sustentável, ten- do como diretriz a formação da cidadania. O 

compromisso social da UFPR manifesta-se igualmente na assistência à saúde da população. 

Pela primeira vez a extensão destinou recursos, totalizando um milhão de reais, para o 

fortalecimento de ações em projetos e progra- mas por meio de Edital cujo objetivo dialoga com a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no Brasil (ONUBR), que 

reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas for- mas e dimensões, incluindo a pobreza 

extrema, é o maior desafio glo- bal e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentá- 

vel. 

Com a pandemia sanitária da COVID-19 foram realizadas várias 

ações de adequação para o fomento da extensão, com campanha de divulgação das ações 

remotas e Editais para solicitação de bolsas de extensão para atividades de extensão em caráter 

remoto, consonan- tes com as orientações da Comissão de Acompanhamento e Controle de 

Propagação do Coronavírus na UFPR. Foi lançado Edital para a via- bilização e o fortalecimento 

das ações contínuas e remotas de progra- mas e projetos de extensão que estivessem voltadas para 

áreas de grande pertinência social: ações em caráter remoto e/ou presencial que estivessem em 

consonância com as orientações da comissão epi- demiológica da UFPR e que preferencialmente 

ainda não tivessem sido contempladas com recursos financeiros de outros editais, com exceção do 

recebimento de Bolsas. Com isso, a COEX cumpriu com seu objetivo de apoiar e encontrar meios 

de viabilizar a extensão na UFPR em época tão emblemática para uma política de protagonismo 

social que prioriza o apoio às ações de programas/projetos que sejam estratégicas para melhorias 

comunitárias, de participação social, de cooperação e de fortalecimento do tecido social. 

Com objetivo de atender à demanda da comunidade UFPR e de 

outras IES quanto à formação na/para Extensão Universitária visando o incremento e a 

valorização transformativa das ações extensionistas na universidade foi criado o projeto de extensão 

COEX: Coordenadoria de Extensão da UFPR (COEX): espaço dialógico de saberes, formação e 

integração de experiências extensionistas. 

As ações formativas deste projeto compreenderão a gestão da extensão nas unidades da 

PROEC e UFPR, a operacionalização das di- ferentes atividades como amplo treinamento para o 

novo sistema SIGA, formação em temas relacionados à concepção e princípios da Extensão na 

elaboração e execução de Programas e Projetos. As ações se ampliam com a organização e execução 

anual do Encontro de Extensão e Cultura-ENEC na perspectiva de um espaço de forma- ção para 

extensão, onde, em articulação com o compartilhamento das ações realizadas, existam espaços para 

se debater a concepção de extensão, seus princípios e políticas, o impacto para a formação 

profissional e cidadã de estudantes, para a formação continuada de docentes, técnicas e técnicos da 

UFPR, e o impacto na sociedade. A metodologia se orienta pelos princípios extensionistas: formação 

para/na extensão, privilegiando a aprendizagem por meio do diálogo entre extensionistas, relatos de 

experiências, articulação de diferen- tes disciplinas, áreas, unidades e instituições criando e 

fortalecendo redes de atuação e debate. Tem-se também como objetivo construir parcerias com 

outras IES públicas com possibilidades de atividades conjuntas nos diversos campi da UFPR. 

A Coordenadoria de Extensão nesta gestão 2017-2020 cumpriu 

todas as metas propostas em seu Planejamento Estratégico, deixando um importante legado 

com a reformulação da política de extensão na UFPR, atestada pelas mudanças implementadas e 

pela aprovação de Resoluções fundamentais atualizadas para a necessidade do atual cenário 

brasileiro de formação pública de qualidade e comprometida com áreas de grande pertinência social. 

  



 

3.2. Eixo gestão e planejamento 

 

3.2.1. Debate, elaboração e aprovação de nova resolução com disposições sobre as 

atividades de extensão: Res. N° 57/2019 CEPE (aprovada em 13/12/2019) 

 

Justificou-se pela necessidade de atualizar na UFPR as normatizações da extensão 

universitária em acordo com as discussões e diretrizes nacionais, especialmente à Resolução Nº 

7/2018 MEC/CNE/CES; à Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação - Lei nº 13.005/2014, que 

dispõe sobre a creditação da extensão; ao sistema nacional de indicadores e monitoramento da 

extensão do FORPROEX (Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão). Ainda, pela necessidade 

de adequar-se ao sistema de gestão digital, tornando mais ágeis os trâmites de proposição e avaliação 

das atividades extensionistas, bem como integrando-as à pesquisa e ao ensino. 

 

Impactos da nova resolução: 

• Alteração no fluxo de avaliação de propostas e relatórios de programas e projetos, 

tornando-os mais rápidos e ágeis; 

• Esclarecimento conceitual de Programa de Extensão; 

• Estabelecimento de diretrizes sobre prestação de serviços; 

• Fortalecimento dos Comitês Setoriais de Extensão e melhor definição de cada 

instância; 

• Ampliação de vigência tanto para Programas quanto Projetos; 

• Normatização para cursos à distância, com avaliação conjunta com a CIPEAD; 

• Aprovação automática pelos comitês setoriais de cursos e eventos vinculados a 

programas ou projetos; 

• Melhor definição sobre a prestação de serviço extensionista com fluxo de submissão 

de proposta e relatório sendo o mesmo de cursos e eventos. 

 

 

3.2.2. Proposta de mudança na Resolução 57/19 para coordenação de ações de 

extensão por discentes 

 

O Diretório Central de Estudantes (DCE) propõe que seja discutida a possibilidade de 

discentes serem proponentes de ações de extensão, como coordenadores. As atividades de Extensão 

Universitária são decisivas para a formação do estudante, por instigarem a ampliação dos 

referenciais teóricos, metodológicos e interdisciplinares no contexto das comunidades onde atuam 

e, principalmente, por fomentar o contato direto com os grandes problemas contemporâneos. 

O impacto na formação do estudante, como princípio extensionista, reafirma a diretriz da 

participação discente como exigência intrínseca da extensão como atividade formativa. Isso significa 

dizer que a extensão tem um papel importante na formação do estudante, por permitir que a 

articulação com a sociedade esteja presente não apenas nos processos de intervenção, mas, 

sobretudo, como fundamento e justificativa das pesquisas que fornecem as bases para aprimorar a 

atuação profissional, além de permitir que o ensino esteja integrado com a realidade social. 

Em consonância com a importância do exposto acima, propomos ao CAEX uma mudança 

na Resolução 57/19 que dispõe sobre as atividades de Extensão na Universidade Federal do Paraná 

com a introdução de um capítulo que regulamenta a participação de discentes de cursos técnicos, de 

graduação e de pós-graduação da UFPR como proponentes de programas, projetos, cursos, prestação 

de serviço ou eventos de extensão universitária. O objetivo é ampliar e fortalecer o protagonismo 

discente na extensão, ampliando as condições de permanência estudantil na universidade. 

Esta regulamentação amplia a participação discente não só como executora de ações, mas 

possibilitando também que discentes sejam proponentes da extensão, de acordo com as 

especificações e requisitos estabelecidos. Permitir que discentes sejam proponentes de ações é 

democratizar o lugar de fala e de ação para todos os sujeitos que participam da comunidade 

acadêmica, tornando realidade a potência transformadora dos diferentes saberes que a extensão tanto 

valoriza. Este debate deve continuar no próximo ano em direção à aprovação de uma Minuta. 



 

3.2.3. Proposta de mudança na Resolução 57/19 para orientação discente por técnicos 

administrativos 

 

Por meio de documento encaminhado à COEX, as técnicas e os técnicos administrativos em 

educação lotados nos museus da UFPR contribuíram com a revisão das normativas de extensão, 

visando a possibilidade de orientação de estudantes por parte das técnicas e técnicos de nível 

superior. Essa inclusão dos TAEs como orientadores permite que aqueles que possuem uma boa 

qualificação e têm experiência nas áreas necessárias possam contribuir para a externalização do 

conhecimento produzido pela Universidade Pública. Esse documento foi encaminhado à 

Procuradoria da UFPR para parecer e concomitantemente o debate foi iniciado junto ao Caex para 

amadurecimento de uma Minuta que deverá ser apreciada no próximo ano. 

 

3.2.4. Implementação de novo sistema de gerenciamento da extensão: SIGA Extensão 

 

 

Justificou-se pela necessidade de integração com as atividades de ensino e pesquisa, bem 

como com o sistema de distribuição de bolsas de extensão e com a creditação da extensão nos cursos 

de graduação. Também visou uma melhor adequação ao sistema nacional de indicadores e 

monitoramento da extensão. 

Impactos do SIGA Extensão: 

• Melhor interface com o usuário; 

• Integração com o sistema de distribuição de Bolsas de Extensão; 

• Integração com a CIPEAD para aprovação de cursos de extensão na modalidade 

EAD; 

• Integração com fundação de apoio, no caso de tramitação de atividades extensionistas 

com recursos financeiros; 

• Certificação digital de todas as atividades de extensão diretamente pelo e-mail de 

integrantes e participantes; 

• Integração com o portal Mundo UFPR, para divulgação de ações extensionistas e do 

calendário de cursos e eventos; 

• Integração com a UFPR Aberta; 

• Sincronização com o currículo lattes do CNPq para registro da produção 

extensionista; 

• Levantamento de indicadores da extensão para FORPROEX e PROPLAN; 

• Georrefenciamento das ações de extensão. 

 

  



 

3.2.5. Lançamento de Editais de Fortalecimento de Extensão 

 

Pela primeira vez houve o investimento de 1 milhão de reais para fortalecimento de 

programas e projetos de extensão, atendendo 82 programas e projetos de extensão. 

No ano de 2019 ocorreram dois editais públicos. Um teve o objetivo de apoiar a viabilização 

e o fortalecimento de ações articuladas de projetos/programas de extensão e direcionadas para 

questões de grande pertinência social, com vistas à garantia da autonomia e o pleno exercício da 

cidadania dos sujeitos sociais. Este edital contemplou 4 ações articuladas entre si, totalizando 13 

projetos/programas participantes. 

O segundo edital público ocorreu em duas etapas, cada uma contemplando 16 

projetos/programas. Teve o objetivo de apoiar financeiramente as ações de programas e projetos 

voltadas para questões de grande pertinência social, que dialogassem com a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no Brasil (ODS-ONUBR) e que firmassem 

parcerias com organizações da sociedade civil (voluntárias e sem fins lucrativos) bem como com 

escolas estaduais e municipais. 

No ano de 2020 foi publicado um novo edital de fortalecimento de ações contínuas de 

extensão, com 37 projetos/programas contemplados. 

 

Impactos dos Editais de Fortalecimento: 

Aporte financeiro para projetos e programas, a fim de fortalecer e alavancar as ações 

extensionistas com forte impacto social; 

Ampliação de recursos para ações de extensão direcionadas para o enfrentamento de 

problemáticas sociais e para o fortalecimento da cidadania de sujeitos sociais e das parcerias 

estabelecidas com a UFPR. 

 

 

3.2.6. Execução de editais externos de financiamento da Extensão: participação no 

Programa Universidade sem Fronteiras (Edital da SETI), Edital PIBEX-FA, 

Edital Pibis-FA. 

 

Dentre as atribuições da Coordenadoria de Extensão da PROEC está a participação em 

editais externos de financiamento direcionados à extensão visando fortalecer as ações de 

extensionistas na UFPR. Durante o período desta gestão foi participado dos seguintes Editais. 

Programa Universidade Sem Fronteira-Edital SETI 

O Programa “Universidade Sem Fronteiras” – USF, da Superintendência Geral de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI) tem por objetivo executar uma política 

de extensão nas instituições públicas e/ou privadas, sem fins lucrativos que praticam a disseminação 

de conhecimentos via projetos de extensão, priorizando o financiamento de projetos que serão 

executados em áreas consideradas estratégicas, ou seja, aquelas que privilegiam os municípios com 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, bem como, em áreas de pobreza das 

periferias das cidades paranaenses. Em 2018 a UFPR por intermédio da PROEC participou do edital 

referente ao Programa Universidade sem fronteiras e houve 1 projeto contemplado com bolsas e em 

2020 participando do novo edital totalizou 7 projetos/programas cada qual com respectivas bolsas 

contemplados. O convênio referente ao edital de 2020 encontra-se em processo de formalização. 

 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - PIBEX-FA O Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - PIBEX 

da Fundação Araucária destina-se à concessão de bolsas a alunos regularmente matriculados 

em cursos de graduação das instituições de ensino superior do Paraná, para desenvolvimento de 

atividades vinculadas à extensão universitária; objetivando a articulação mais intensa dos atores do 

Sistema Regional de Inovação do Paraná e a mobilização dos ativos reunidos no território 

paranaense em torno dos desafios ligados ao desenvolvimento do território. 

Anualmente a UFPR através da COEX/`PROEC se inscreve na seleção do edital PIBEX-FA, 

tendo sido contemplada entre os anos da gestão de 2017-2020 com 10 bolsas para cada ano em que 

participou do edital sendo de 12 meses a duração cada bolsa. 



 

 

Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social Pesquisa e Extensão Universitária - 

PIBIS-FA 

O Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social Pesquisa e Extensão Universitária - 

PIBIS da Fundação Araucária visa incentivar a formação de recursos humanos para a pesquisa e a 

extensão universitárias, direcionadas a temas de interesse social, bem como favorecer o acesso e a 

integração dos estudantes ingressantes no ensino superior por meio do sistema de cotas sociais à 

cultura acadêmica e ainda promover a inserção dos estudantes em atividades científicas, tecnológicas 

e/ou de inovação. 

Nos anos de 2017 a 2018 a bolsa PIBIS-FA foi gerida pela COEX/PROEC e destinada aos 

programas e projetos de extensão. Atualmente é gerida pela Superintendência de Inclusão, Políticas 

Afirmativas e Diversidade (SIPAD) e continua tendo parte das bolsas contempladas pela Fundação 

Araucária destinadas aos programas e projetos de extensão. 

 

 

3.2.7. Programa Sênior de Extensão: elaboração e aprovação  no CAEX de minuta de 

nova resolução de normatização para o Programa Sênior Extensão e publicação 

de editais de bolsas para docentes com vínculo ao programa 

 

Foi debatido e aprovado no Comitê Assessor de Extensão uma nova resolução com diretrizes 

e procedimentos para o Programa Sênior Extensão. A minuta da resolução aguarda aprovação no 

CEPE. 

A proposta de nova resolução justificou-se pela necessidade de adequação à Resolução N° 

57/2019 - CEPE, uma vez que esta repercutiu também na concepção e execução do Programa Sênior 

Extensão, e também pela importância de alterar o fluxo de solicitação de inserção no programa 

sênior, visando dar mais celeridade ao processo. 

A proposta de nova Resolução Sênior, apresenta como impactos: maior facilidade na 

vinculação de servidoras e servidores aposentados, incluindo técnicas e técnicos administrativos, às 

atividades de extensão, na condição de coordenação. 

Além da proposta de nova resolução, pela primeira vez foram destinadas, através de editais 

públicos, bolsas para docentes aposentados, no mesmo valor das bolsas seniores de pesquisa, 

valorizando a atuação extensionista de quem há muito a realiza e tem muito a contribuir com a 

experiência adquirida ao longo dos anos. Em 2018 foram 4 pessoas contempladas e em 2020, 3 

docentes. 

Impactos do Programa Sênior Extensão: 

• Qualificar ainda mais a extensão desenvolvida pela UFPR, contando com a 

experiência e conhecimento de pessoas que já realizaram extensão e querem 

continuar dando essa contribuição à UFPR e consequentemente à sociedade; 

• Ampliar a execução de atividades extensionistas, uma vez que a servidora ou servidor 

aposentado passa a atuar na coordenação de programa ou projeto de extensão, o que 

se soma aos esforços do processo de creditação da extensão. 

 

 

3.2.8. Reformulação da avaliação da extensão: delimitação de novos indicadores, 

atualização dos instrumentos de avaliação 

 

Justificou-se pela importância da constituição de um processo avaliativo que desse conta de 

apreender a complexidade da extensão universitária e como forma de atualização e adequação ao 

sistema nacional de indicadores e monitoramento da extensão, elaborado pelo Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX) e aos relatórios de gestão elaborados anualmente pela 

PROPLAN. O Comitê Assessor de Extensão (CAEX) participou ativamente nas discussões sobre 

esta reformulação, aprimorando seus métodos avaliativos e implementando pareceres com 

feedbacks instrutivos para melhoria das propostas extensionistas. 



 

 
Reunião CAEX – encerramento 2018 

 

Nesse sentido, as ações realizadas foram: Atualização dos instrumentos de avaliação das 

atividades extensionistas (relatório anual de projetos/ programas e atualização do relatório final de 

todas modalidades de atividades); Proposição de sistematização de experiências no relatório final de 

projeto/programa, com vistas a compor a publicação de uma revista anual e contribuir com o 

processo de reflexão por parte de extensionistas; Atualização das questões da extensão que compõem 

a avaliação institucional realizada pela Comissão Própria de Avaliação; Elaboração de documento 

com a compilação das modificações ocorridas no processo avaliativo da extensão; alteração nos 

parâmetros de avaliação das propostas e relatórios das atividades extensionistas pelos Comitês 

Setoriais de Extensão e pelo Comitê Assessor de Extensão; Construção de indicadores e metas para 

o Plano de Desenvolvimento Institucional; reformulação do ENEC (Encontro de Extensão e 

Cultura), de forma que possibilite a troca de experiências e a avaliação do impacto da extensão. 

 

Impactos da reformulação da avaliação da extensão: 

• Levantamento de indicadores de extensão alinhados ao sistema nacional formulado 

pelo FORPROEX Nacional, buscando contribuir para avaliação da política 

extensionista e seu impacto social; 

• Levantamento de indicadores locais de extensão para subsidiar os relatórios 

direcionados aos órgãos de controle; 

• Possibilidade de divulgação das ações de extensão através da sistematização das 

experiências; 

• Estabelecimento de uma análise qualitativa das propostas e relatórios de atividades 

por pareceristas, à luz dos princípios e diretrizes da extensão, fortalecendo a 

aprendizagem e difusão da prática extensionista, bem como a sua expansão com 

qualidade, e não mecanismos de avaliação punitivos; 

• Relatórios anuais e finais de programas e projetos com caráter de feedback; 

• Qualificação da avaliação institucional anual da CPA. 

 

 

3.2.9. Atualização das normatizações da extensão 

 

Justificou-se pela necessidade de adequar as instruções normativas e orientações à nova 

resolução da extensão (Res. N°57/19 CEPE) e ao SIGA. Nesse sentido foram revogadas instruções 

normativas, uma vez que procedimentos ficaram desatualizados ou foram incorporados como 



 

funcionalidade no SIGA; foram criadas novas instruções e orientações; buscou-se uma maior 

divulgação das orientações, reorganizando-as no site, tornando mais fácil o acesso e enviando-as por 

e-mail às coordenações das atividades; elaborou-se um memorando com a compilação de 

informações referentes às mudanças estabelecidas nos procedimentos da extensão. 

 

Impactos: 

• Melhorar o fluxo de tramitação de propostas e relatórios, considerando 

especificidades do SIGA não mencionadas na resolução; 

• Melhorar a compreensão dos procedimentos para execução da extensão e difundir 

sua importância enquanto formação acadêmica e transformação social. 

 

 

3.2.10. Estratégias para o desenvolvimento de ações extensionistas na pandemia 

 

A implicação das e dos extensionistas movimentou a extensão mesmo com suspensão do 

calendário acadêmico e adoção do ensino remoto emergencial. Algumas ações foram continuadas 

remotamente, outras de forma presencial devido caráter mais essencial e outras foram criadas 

durante esse período com a finalidade de contribuir no enfrentamento da pandemia. 

Para dar suporte às ações extensionistas durante a pandemia, a COEX realizou: Chamada 

interna para divulgação e certificação de ações de enfrentamento à pandemia; Publicação de edital 

para distribuição de bolsas de extensão para estudantes atuantes em ações de enfrentamento à 

pandemia; Publicação de edital para distribuição de bolsas de extensão para projetos/programas que 

deram continuidade às suas ações de forma remota. 

 

 
 

 

 

  



 

 

Impactos: 

• Suporte e fortalecimento para ações extensionistas de enfrentamento da pandemia 

com ampla divulgação e editais de bolsas discentes, além de edital de fortalecimento 

de ações nesse período; 

• Certificação de participantes de ações que foram criadas em caráter emergencial e 

que não puderam ser registradas no SIGA; 

• Contribuição para retenção discente em extensão para ações remotas. 

• Agilidade na aprovação de ações remotas registradas no SIGA com adequações para 

a realidade de crise sanitária (flexibilização de datas, exclusão de parecer da 

CIPEAD). 

 

 

3.2.11. Criação do projeto de extensão da COEX: Coordenadoria de Extensão da UFPR 

(COEX): espaço dialógico de saberes, formação e integração de experiências 

extensionistas 

 

O projeto foi criado em 2020, com objetivo de atender à demanda da comunidade UFPR e 

de outras IES quanto à formação na/ para Extensão Universitária visando o incremento e a 

valorização transformativa das ações extensionistas na universidade. 

Justificou-se pela necessidade de organizar e atender de forma mais estruturada a demanda 

de formação continuada e capacitação da comunidade acadêmica acerca do que é extensão e como 

se operacionaliza na prática. Destaca-se ainda mais a importância dos espaços formativos uma vez 

que ocorrerá uma ampliação da extensão com o processo de sua creditação e a necessidade de 

preparar a UFPR para sua implementação até o ano de 2022. A existência de um projeto também 

vem ao encontro da necessidade de construção de indicadores extensionistas e de dados confiáveis 

para a avaliação interna e externa referente à implementação da creditação da extensão na UFPR. 

 

Impactos: 

• Qualificação da comunidade acadêmica em relação a extensão; 

• Possibilidade de integração de experiências extensionistas; 

• Participação de todas e todos servidores da COEX em um projeto de extensão; 

• Distribuição de bolsas para ações realizadas na pandemia que não possuíam vínculos 

a projetos e que puderam ser agrupadas como produtos do projeto da COEX. 

 

 

3.2.12. Qualificação do processo de gestão administrativa e do trabalho 

 

A COEX buscou aprimorar os mecanismos de gestão administrativa interna e do processo 

de trabalho, o que se justifica pela necessidade de qualificar o suporte à gestão da extensão. 

Nesse sentido foram estabelecidas as seguintes ações: 

• Reuniões semanais de equipe; 

• Construção coletiva de planejamento estratégico entre 2017- 2018 coordenado por 

servidor da COEX que também coordenou o planejamento estratégico da 

Coordenadoria de Cultura (10 encontros); 

• Reestruturação de seções e espaço físico dentro da COEX; 



 

• Construção de atribuições de cada seção, constituindo o novo regimento da PROEC; 

• Integração das demandas em um único canal de atendimento (e-mail da COEX) no 

qual um servidor faz a triagem e distribui para as seções; 

• Utilização do SEI para registro de atas das reuniões do Comitê Assessor de Extensão 

e publicização. 

 

 

 
Reunião de Equipe COEX 2019 

 

 

 

 

  

Reunião on line Equipe COEX 2020 



 

3.2.13. Quantitativo das atividades extensionistas e de bolsas extensão 

 

 

As atividades de extensão no ano de 2017 foram as seguintes: 

 

• Cursos 242 Eventos 452 Programas 33 Projetos 515 

 

 

As atividades de extensão no ano de 2018 foram as seguintes: 

 

• Cursos 153 Eventos 345 Programas 26 Projetos 347 

 

 

  

Fonte: https://indicadores.ufpr.br/# 

Fonte: https://indicadores.ufpr.br/# 



 

As atividades de extensão no ano de 2019 foram as seguintes: 

 

• Cursos 202 Eventos 534 Programas 24 Projetos 388 

 

 

 
Fonte: https://indicadores.ufpr.br/# 

 

 

As atividades de extensão no ano de 2020 foram as seguintes: 

 

• Cursos 175 Eventos 284 Programas 48 Projetos 660 

 

 

 

  

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 



 

• Os cursos realizados no período de 2017 a 2020 totalizaram em 732. 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Os eventos realizados no período de 2017 a 2020 totalizaram em 1513. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

• Os programas de extensão acumularam no período de 2017 a 2020 o quantitativo de 

120 programas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Os projetos de extensão realizados entre 2017 e 2020 totalizaram em 1910. 

 

 

 

  



 

Os serviços prestados pela extensão no ano de 2020 foram seis (6). 

 

 

• As bolsas de extensão disponibilizadas às alunas e alunos no período de 2017 a 2020 

chegaram a 2.590 bolsas. 

 

 

 
 

Os números são referentes aos alunos envolvidos que receberam ao menos um mês de bolsa 

no período. As bolsas de extensão liberadas no COPLAD são 516 de 8 meses, durante o ano ocorrem 

substituições, por este motivo o número de bolsas é maior do que as concedidas. 

 

 

 

• As bolsas de Extensão Pibex (Fundação Araucária), totalizaram em 45 bolsas. 

 

 

As bolsas Pibex são para o período de 12 meses. 

 

Em 2017, além das bolsas de Extensão PROEC e bolsas de Extensão PIBEX foi 

disponibilizado Bolsa de Extensão PROEXT no total de 42 bolsas. 

 

  



 

3.3. Eixo creditação da extensão 

 

3.3.1. Debate, elaboração e aprovação de resolução com disposições sobre a 

implementação da creditação da extensão nos currículos dos cursos de graduação 

 

Cumprimento de normativa do Plano Nacional de Educação e da Resolução 7 do Conselho 

Nacional de Educação, de 10% da carga horária total do curso de graduação. 

 

 

3.3.2. Processo de diagnóstico/histórico 

 

Nos anos de 2015 a 2018 foram realizados Encontros, Seminários, Rodas de Conversa e 

outras atividades voltadas à comunidade UFPR em geral visando apresentar e debater a questão da 

Creditação da Extensão. Paralelamente fizeram-se levantamentos internos junto a coordenações de 

cursos e de Programas e Projetos de extensão, e externos em outras IES para conhecimento e 

intercâmbio de informações sobre o tema. Houve também uma comunicação permanente com o 

FORPROEX-Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas. A partir de todos os 

dados e informações levantadas foi elaborada uma proposta de Resolução de Creditação no final de 

2018. A reunião do FORPROEX-Sul com o tema da creditação da extensão foi sediada na UFPR 

em novembro de 2018. 

 

 
 

 

 

 

  



 

REUNIÃO COM PRÓ-REITORES DA REGIÃO SUL SOBRE ACREDITAÇÃO DA 

EXTENSÃO NAS IES. 

 

Em 2019 o Grupo de Trabalho PROEC-PROGRAD optou por uma metodologia de 

aproximação mais específica com Coordenações de curso, Núcleos Docentes Estruturantes e 

Comitês Setoriais de Extensão. Foram realizadas 32 reuniões com um total de 299 participantes, 

abrangendo todos os setores da UFPR com exceção do Setor de Ciências Jurídicas. 

 

 

 
 

 

Nestes encontros foram apresentadas e debatidas as modalidades possíveis de Creditação e, 

a partir destas conversas, discussões e contribuições de todos, foi elaborada a Resolução 

encaminhada ao CEPE em agosto, junto com um texto de fundamentação detalhado abordando as 

principais questões surgidas durante os anos de construção do documento. Em 2020 foram realizadas 

outras 04 reuniões com um total de 73 participantes. 

 

 

  



 

 

 

 
 

  



 

Aconteceram 03 encontros de formação para extensão com objetivo de mostrar na prática o 

que é extensão e como se concretiza na UFPR. Está em elaboração um curso em formato EAD sobre 

diretrizes de Extensão e sua articulação com o currículo e também uma série de vídeos (inseridos na 

iniciativa “Extensão é a Nossa Cara”) para apresentar a COEX, seus setores, o CAEX e a Unidade 

de Creditação da Extensão e ficar acessível à comunidade UFPR e externa. 

Além disso, foram realizadas uma série de reuniões com coordenações de cursos que já estão 

fazendo a reformulação curricular com inclusão da Extensão. Em 2020, de janeiro até o início de 

março fizemos 04 encontros presenciais e 02 por telefone. No decorrer do ano também foram 

realizadas várias reuniões virtuais. 

 

 

Foi elaborado, também, um documento de perguntas frequentes sobre extensão e Creditação: 

“Creditação da Extensão UFPR: você sabe o que é?” que está disponível para consulta da 

comunidade em geral no site da PROEC: http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/creditacao.html 

 

 

3.3.3. Aprovação da Resolução da Creditação da Extensão 86/20 

 

A extensão consolidou mais uma grande conquista: na reunião do CEPE do dia 23/11/2020 

tivemos a aprovação da nova resolução da Creditação da Extensão da UFPR (Resolução CEPE n° 

86/20) totalmente em consonância com a Meta 03.01 do item 7.3 da Extensão do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

Coroando um trabalho de imersão junto a problemática da questão, a comissão conjunta 

PROEC-PROGRAD se reuniu com todos os setores da UFPR, organizou seminários de intercâmbio 

de experiências e promoveu uma ampla discussão entre todas as categorias. Podemos dizer que esta 

é uma conquista de todas e todos, visto que sua construção foi com a contribuição de toda a UFPR. 

A resolução aprovada contém as modalidades de Creditação da Extensão, aqui denominadas 

Atividades Curriculares de Extensão – ACE’s e o prazo para os ajustes/reformas curriculares para a 

inclusão da Extensão: dezembro de 2022. 

As ACE’s foram propostas de forma a contemplar a imensa diversidade e especificidade dos 

cursos, que terão a autonomia para escolherem o que melhor se aplica no processo de mudança de 

cada um. 

A resolução é apenas ponto de partida para a transformação do Ensino a partir da Extensão, 

para isso o Grupo de Trabalho PROEC/PROGRAD continuará seus trabalhos de apoio e assessoria 

aos Cursos de Graduação. 

Até o momento os seguintes cursos já concluíram a reforma com inclusão dos 10% de 

Extensão: Nutrição – 2017, Artes Litoral – 2019, Artes Visuais Licenciatura e Bacharelado – 2019, 

Design Gráfico 

– 2019. 

 

 

  

http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/creditacao.html


 

3.3.4. Curso EAD “Extensão e Creditação” 

 

Pensando no desafio do fazer extensionista para o âmbito da nossa UFPR, estamos 

disponibilizando a todos e todas “Curso de Formação em Extensão” com os seguintes módulos: 

1 O que é extensão universitária 2 Projeto de extensão 

3. Extensão e Currículo 

 

O curso estará disponível na plataforma da UFPR Virtual na Área de Cursos Abertos, para 

acesso de toda a comunidade interna e externa. 

 

 

3.3.5. Participação no Plano Institucional de Cultura (PIC) 

 

 

A ideia central do Plano Institucional de Cultura (PIC) da UFPR 2020-2030 é o 

fortalecimento da diversidade cultural e a democratização do acesso aos bens culturais para a 

comunidade acadêmica interna e externa. 

A Unidade de Creditação da Extensão participou na elaboração de objetivos e ações do PIC 

através do eixo: Formação, Pesquisa e Extensão. Este eixo é composto por diretrizes que envolvem 

os seguintes temas: questões ligadas à graduação (cursos, disciplinas, creditação, atividades 

complementares); cursos de formação para comunidade externa; pesquisa IC e grupos; ações 

intersetoriais; ações de extensão (programas/projetos/cursos/eventos/prestação de serviços), entre 

outros. Foram realizadas 05 reuniões com a equipe responsável por esse eixo, e outras 03 com a 

Comissão designada. 

 

 

 
CARAVANA PIC NO SETOR DE AGRÁRIAS 

 

Enfim, no dia 03 de dezembro de 2020, o Conselho Universitário aprovou, com unanimidade 

de votos, o Plano Institucional de Cultura da UFPR para a próxima década - 2020/2030. 

 

 

  



 

3.3.6. Participação na reunião da Comissão Permanente de Mídia e Comunicação 

Universitária conduzida pela Associação de Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM) 

 

A 2ª reunião virtual ocorreu em agosto/20 e dentre outros assuntos foram discutidos a 

realização do V Congresso de Extensão Universitária e o Plano Estratégico AUGM - Metas 2020-

2023. Este programa possibilitou o desenvolvimento de um espaço de aprendizagem e de 

intercâmbio de conhecimentos e metodologias entre extensionistas das universidades latino-

americanas, promovendo a integração dos participantes e das universidades. Ao mesmo tempo, 

contribuiu para o aprendizado da creditação em outro País. 

 

 
 

 

3.4. Eixo divulgação, comunicação e articulação da extensão 

 

3.4.1. Reformulação do formato do Encontro de Extensão e Cultura - ENEC/ SIEPE 

 

Justificou-se pela importância de reforçar o ENEC na Semana Integrada de Ensino, Pesquisa 

e Extensão da UFPR (SIEPE), que acontece anualmente, enquanto um espaço de intercâmbio de 

conhecimentos e experiências, de reflexão coletiva sobres os impactos das ações extensionistas, bem 

como meio de divulgação das atividades de extensão desenvolvidas na UFPR, inclusive para a 

comunidade externa. 

Nesse sentido, o formato do ENEC passou a incluir, além das tradicionais comunicações 

orais, as seguintes modalidades: feira da extensão, com apresentação das ações e produtos 

desenvolvidos; rodas de conversas temáticas para a articulação de programas e projetos afins; e 

oficinas, atividades com abordagem prática, com ações coletivas de aprendizado compartilhado. 

Impactos do novo formato do ENEC na SIEPE: 

• Maior liberdade e autonomia às coordenações de programas e projetos de extensão, 

estudantes, bem como colaboradoras e colaboradores para apresentarem os seus reais 

produtos, buscando assim uma inovação nas apresentações e relacionamento com a 

comunidade interna e externa; 

• Participação da comunidade externa, com visitas de pessoas de fora da UFPR, 

incluindo estudantes de escolas de Curitiba e participação nas oficinas; 

• Fortalecimento das ações de cultura, com participação de todos os nossos grupos 

artísticos e atividades artísticos culturais de docentes, técnicas e técnicos 

administrativos e estudantes. 

 



 

As atividades do ENEC na SIEPE, são realizados em forma de Feiras (Estande), Oficinas, 

Roda de Conversa, Apresentação Oral. Em 2017 os dados informados foram de 332 trabalhos 

apresentados no ENEC. Para a Feira (estande) as participações foram em 2018 de 49 apresentações 

enquanto que em 2019 foram 98. As oficinas somaram em 2018 21 já em 2019 foram 54. As rodas 

de conversas foram em 31 em 2018 e 25 em 2019. As apresentações orais em 2018 foram 186 e o 

mesmo em 2019. 

Em 2020 a SIEPE não ocorreu devido a Pandemia, a decisão foi tomada após várias reuniões 

da Comissão responsável pelo evento. 

 

 
SIEPE 2019 

 

 

 
SIEPE 2019 

 

 

  



 

3.4.2. Participação anual no Seminário de Extensão Universitária da Região Sul 

(SEURS) 

 

O SEURS tem como objetivos promover, discutir e disseminar a extensão universitária, por 

meio do intercâmbio entre as Instituições Públicas de Ensino Superior do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul; estimular o diálogo interinstitucional e a troca de experiências entre 

extensionistas e destes com a comunidade e fortalecer a prática extensionista. 

Do período de 2017 a 2020 as chamadas para apresentação e seleção de trabalhos foram 

coordenados pela Coordenadoria de Extensão. 

Em 2017 foram 15 (quinze) apresentações orais, 01 (um) minicurso e 03 (três) oficinas, 

apresentados no 35ª SEURS realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, a coordenação do evento foi 

realizada pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana - Unila, a delegação foi 

composta de 30 (trinta) pessoas entre discentes, técnicos administrativos e docentes. 

Em 2018 foram 14 (quatorze) tertúlias, 01 (um) minicurso e 02 (duas) Oficinas, apresentados 

no 36ª SEURS realizado na cidade de Porto Alegre/RS, a coordenação do evento foi realizado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, a delegação foi composta de 44 (quarenta e 

quatro) pessoas entre discentes, técnicos administrativos e docentes. 

Em 2019 foram 08 (oito) apresentações orais, 01 (um) vídeo e 01 (uma) oficina, apresentados 

no 37ª SEURS realizado na cidade de Florianópolis/SC a coordenação do evento foi realizado pela 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Foram apresentados para a seleção 22 (vinte e duas) 

propostas para a chamada interna. 

Em 2020 o SEURS foi realizado de forma remota em três dias com mesas-redondas e 

apresentação de trabalhos coordenado pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. Foi realizada 

chamada interna pela COEX para a seleção de quinze trabalhos (limitados pela coordenação do 

SEURS para cada instituição), participarão da seleção da chamada interna trinta e cinco programas 

e projetos, as apresentações foram realizadas em salas virtuais pelos estudantes, cada trabalho 

poderia ser apresentado por até 2 estudantes. Os quinze trabalhos foram apresentados por 28 

estudantes. 

Também membros da equipe participaram de duas apresentações em mesas virtuais. 

 

 
Delegação da UFPR para o 36º SEURS em Porto Alegre – UFRGS 

 

 



 

 

 

 

 
Comemoração SEURS 2019. Florianópolis 

 

 

3.4.3. Participação no Projeto Rondon 

 

Elaboração de proposta e participação no Projeto RONDON Regional - 2018, na Cidade de 

Paulo Frontin – PR, em parceria com UEPG. Pela UFPR participaram 10 acadêmicos, 01 técnico 

Administrativo e 01 docente. As ações no município foram realizadas em parceria com a equipe da 

UEPG, totalizando 23 rondonistas de diversas áreas, durante o período de 22 de julho a 04 de agosto 

de 2018, foram realizadas 145 oficinas, 264 horas de atividades com a comunidade, 3.997 

atendimentos, 30 h de reunião de coordenação. 

 

Bolsistas de Projeto no 37º SEURS em Florianópolis - SC 



 

 
Equipe Projeto Rondon Regional – Paulo Frontin-PR 

 

 

3.4.4. Participação na Feira de Profissões UFPR 

 

A Coordenação de Extensão esteve presente nas edições de 2017, 2018 e 2019 da Feira de 

Profissões com estande para divulgação dos programas e projetos de extensão, já no ano de 2020 a 

feira de profissões foi virtual e a forma de participação na feira foi através de um vídeo com a 

apresentação da extensão com a participação do Pró Reitor de Extensão e Cultura, da Coordenadora 

da Extensão, e o relato de três bolsistas de programas e projetos de extensão, os quais expuseram a 

importância das atividades extensionistas nas suas vidas acadêmicas, além de várias playlists de 

vídeos de programas e projetos de extensão como divulgação à comunidade externa. 

 

 
ESTANDE DA COEX NA FEIRA DE PROFISSÕES 

 

 

3.4.5. Divulgação das ações extensionistas e da política de extensão 

 

 Reformulação do link da extensão no site da PROEC com atualização frequente de notícias, 

editais e normatizações internas e externas sobre a extensão; 

Canais de divulgação da COEX/PROEC nas redes sociais: 



 

Facebook, Instagram, Youtube; 

Utilização do e-mail institucional das coordenações de ações para divulgação da política 

extensionista; 

Articulação com a SUCOM para divulgação maciça da política extensionista e suas à gestão; 

Elaboração da campanha A Extensão é a Nossa Cara: com divulgação de indicadores e 

produção de vídeos com objetivo de apresentar a extensão na UFPR e o trabalho da COEX. 

 

 

3.4.6. Revista Extensão em Foco Edições, podcast 

 

A Revista Extensão em Foco é uma Revista de Extensão da Pró- Reitoria de Extensão e 

Cultura da Universidade Federal do Paraná (UFPR), existe desde de 2008 e tem por finalidade 

publicar artigos originais e relatos inéditos de extensão universitária nas áreas temáticas de extensão 

que são: 

Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; 

Tecnologia e Produção; Trabalho, além de resenhas de livros de destaque e relatos de experiência. 

A revista conta com a publicação de 2 números por ano, publicados no início de cada 

semestre. Atualmente a revista encontra-se no número 21. 

No ano de 2020 a Revista Extensão em Foco inovou e iniciou um Podcast com o intuito de 

discutir neste novo formato as temáticas extensionistas abordadas em suas publicações. A 

coordenadora de extensão participou de uma entrevista esclarecendo a importância e seu impacto na 

academia e na comunidade. Atualmente o podcast está na sua 7º edição e pode ser acessado por 

https://open.spotify.com/show/6kz6F4rzJrLQmBSZRMH77G 

 

 
 

 

3.4.7. Representações institucionais internas e externas 

 

A COEX tem participado em diversas comissões internas e externas, buscando contribuir 

para o desenvolvimento das políticas acadêmicas, com a política de gestão/administrativa na UFPR 

e desenvolvimento social. 

Internamente, participamos: da Comissão Própria de Avaliação; Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação do PET; Comissão anual de organização da SIEPE; Comissão de 

patrimônios; Comissão de reformulação da resolução de bolsas; Comissões de processo disciplinar; 

Comissão eleitoral para escolha de técnicos para os Conselhos; Comitê Assessor de Extensão; 

Comitê Institucional de Extensão; Comissão de reformulação de resolução; Comissão de editais 

internos e externos; Comissão de creditação da extensão. 

Externamente: participação em órgãos de controle social, como Conselho Estadual e 

Municipal de Políticas sobre Drogas (COMPED e CONESD), através do NIED; CBEU, 

FORPROEX, FORPROEX Sul, AUGM; 

https://open.spotify.com/show/6kz6F4rzJrLQmBSZRMH77G


 

Representação do Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Ribeira; 

Representação na Comissão de Elaboração do Plano de Logística Sustentável da UFPR; 

Representação na Comissão de elaboração da proposta de resolução de criação do Instituto de 

Articulação entre Universidade e Escola; Representação da UFPR no Comitê Acadêmico de 

Processos Cooperativos e Associativos – PROCOAS/AUGM. 

 

 

3.4.8. Fomento de projetos institucionais vinculados à PROEC 

 

Os projetos institucionais são ligados à Pró Reitoria de Extensão e Cultura, coordenados e 

executados por pessoas ligadas às coordenadorias e têm forte caráter de atendimento às demandas 

sociais diretamente dirigidas à gestão que se articula para que os fazeres acadêmicos possam, junto 

à comunidade, construir saberes e respostas efetivas aos problemas sociais. 

 

 

3.4.9. Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - ITCP como referência 

regional, nacional e internacional 

 

 
 

FUNÇÃO SOCIAL DA ITCP 

 

O objetivo da ITCP/UFPR é promover através de articulações com as políticas públicas 

dos governos, Federal, 

Estadual e Municipal ações que possibilitem efetivar a propostas da Economia Solidária, 

com o objetivo de geração de trabalho e renda, com qualificação profissional, desenvolvimento da 

cidadania e da qualidade de vida. 

 

 

PROJETOS VIGENTES 

 

ECOSOL, DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

ECOSOL E TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA 

ECOSOL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA ESTRANGEIROS 

MULHERES LIDERES E EMPREENDEDORAS - MEL 

 

 

IMPACTOS 

 

QUANTO AO PRINCÍPIO DO IMPACTO E TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL: A proposta de educação emancipadora favorecendo a reflexão do cotidiano, o 

questionamento e a transformação social, com o olhar na transformação social busca conhecer 

comunidades e a partir de amplo diálogo e visitas periódicas provoca mudanças que vão refletir não 

somente na vida dos moradores, mas na vida dos acadêmicos, através da troca de saberes 

(popular/acadêmico). As atividades propostas possibilitam um currículo diferenciado construído   

durante   o   período   de   extensão,   enriquecido pelas experiências vividas nas comunidades, bem 

como a possibilidade de melhoria da vida da população atendida. 

QUANTO AO PRINCÍPIO DO IMPACTO NA FORMAÇÃO DO 

ESTUDANTE: A formação envolvendo concomitantemente teoria e prática tem um efeito 

melhor no aprendizado. Nesse sentido, o programa/projeto avalia a atuação de cada bolsista e 



 

defendido que a oportunidade de aprender com a mão na massa e de explorar um problema, permite 

que os alunos aprendam fazendo uma mesma tarefa junto aos mais diferentes cursos. 

 

 

PÚBLICO ATENDIDO 

 

12 empreendimentos solidários atendidos, 2017/2020. 

8.000 mil pessoas atingidas nos últimos quatro anos com as ações da ITCP, (Agricultores, 

Artesãos, Pescadores, Gestores Públicos, pesquisadores, Acadêmicos). 

Atuação na Região Metropolitana de Curitiba, Vale do Ribeira e Litoral do Paraná 

 

 

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA ITCP 

 

Coordenação Nacional da Rede ITCPs – 2017/2020 

Coordenação Nacional da Associação de Apoio a REDE ITCPS, 2018/2020. 

 

 

TERMOS DE COOPERAÇÃO E PARCERIAS 

 

Termo de Cooperação Universidad Quilmés - Argentina – 2017/2020. 

Termo de Cooperação Rede Ambiental MAYOMBE – Angola - 2018/2020. 

Termo de Cooperação Universidad del Male - Talca – Chile - (documentação em andamento, 

2020). 

Termo de Cooperação Instituto Tecnológico do Paraná - TECPAR 

(documentação em andamento, 2020). 

Termo de Cooperação com União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia 

Solidária - UNICAFES, (documentação em andamento, 2020). 

Parceria com Secretária de Estado da Justiça, Família e Trabalho, 2019/2010. 

Parceria com Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (EMATER) 2017/2020). 

Parceria no Projeto de Ações Extensionistas com Incubadora de Empreendedorismo – 

INPRO- Setor Litoral, 2019/2020. 

 

 

EVENTOS REALIZADOS 

 

Seminário ITCP/UFPR – Universidade em Debate; Perspectiva para a economia solidária 

em cenário de crise econômica, 2017. 

Escola de Verão Cooperativismo e Associativismo como Estratégia para o Desenvolvimento 

Rural, AUGM/PROCAS,2017. 

Curso Programa de Educação do Cooperativismo Solidário (PECSOL), 2019. 

Curso Economia Solidaria e Tecnologias Sociais – REDE  RIU, 2020. 

 

Participação com apresentação de palestras e orientações de trabalhos na Escola de Verão 

AUGM/PROCOAS, Resistencia – Argentina, 2018, Mercedes Uruguai,2019 e Santa Catarina – 

Brasil, 2020. 

Giro de Estudos Brasil/Chile, 2017/2018. 

Encontro Estadual de Incubadoras Universitárias, fase preparatória para o Encontro Nacional 

da REDE ITCPs, 2020. 

Live RIU/PARANÁ: Quem pensa no ser humano e natureza? 2020. 

Live Sustenta Paraná: Políticas Públicas para a Agricultura Familiar, 2020. 

 

 

  



 

 
Seminário ITCP 2017 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

• Congresso Acadêmico PROCOAS, 2017, 2018, 2019. 

• Congresso Acadêmico da REDE ITCPs, 2017 e 2019. 

• Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CBEU, Natal – RN, 2019. 

• Fórum Mundial Social – Salvador – BA, 2018. 

• Workshop, Economia Solidária - Luanda, Angola – 2019. 

• Seminário Nacional de Desenvolvimento Territorial Sustentável 

• SENETS, 2019. 

• Apresentação no Seminário de Creditação da Extensão, 2019. 

• Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – SEURS, 2020. 

• Webnário PROCOAS/AUGM, 2020. 

• Coordenação dos Encontros Regionais da REDE ITCPS, na Feira Internacional de 

Economia Solidária em Santa Maria- RS, 2018 E 2019. 

• Apresentação de trabalho Jovens Pesquisadores, AUGM, 2020. 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 

• Sustentabilidade [recurso eletrônico]: a superação de desafios para a manutenção do 

sistema / Organizadora Maria Elanny Damasceno Silva. Capítulo 9 - Economia 

Solidária: as incubadoras universitárias como geradoras de alternativas ao 

desenvolvimento – Ponta Grossa, PR: Atena, 2020 

• Blocos e escolas em Antonina: bloco Boi Barroso e o resgate de histórias e práticas 

culturais / organizadoras: Deise Cristina de Lima Picanço, Fernanda Cristina Lopes, 

Pamela Cristine de Oliveira. Capítulo: Fandango Caiçara no Litoral do Paraná. – 

[Curitiba]: Ed. UFPR, 2019. 

 

 

MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

• Recepção de acadêmicos, oriundos do EUA, Chile, Peru e Haiti. 

• Recepção de acadêmicos de graduação e pós-graduação de outras instituições. 

 

 

  



 

MOBILIDADE DOCENTES 

 

• Recepção de 02 professores no programa de Mobilidade Docente AUGM, 2017 e 

2018. 

 

 

APOIO NO PROJETO MAIS CULTURA 

 

• Georreferenciamento das atividades vinculadas ao Fandango Caiçara - Litoral do 

Paraná. 

• Apoio na elaboração do Plano Institucional de Cultura. 

• Oficinas e capacitações no Litoral do Paraná. 

 

 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ITCP 2017/2020 

 

• Quadro Resumo 

 

 
 

 

3.4.10. Mulheres Líderes e Empreendedoras 

 

Apesar de suas primeiras reuniões de elaboração terem 

se situado em 2010, a efetivação como projeto de extensão se 

inicia em 23 de março 2019 com apoio desta gestão. O projeto 

até o ano de 2024 visa a articulação de uma REDE de mulheres 

líderes e/ou empreendedoras. Tendo como objetivos principais 

a instrumentalização das mulheres; o desenvolvimento da 

liderança, e o estímulo ao empreendedorismo social; assim 

como a capacitação em sistemas e gestão da informação para 

fomentar projetos sociais, visando alcançar as metas pactuadas 

nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

As ações do MEL em sua multidisciplinaridade possibilitam o aprendizado e aplicação de 

metodologias de ação e elaboração de projetos e ações práticas. Redes humanas são dinâmicas e a 

complexidade na implementação, pela realidade local ser diversa, e a necessidade de constante 

reflexão e reavaliação das ações iniciadas. 

Ações e Impactos: 

• As experiências oriundas acumuladas ao longo das atividades resultaram em 

produção científica, atendendo ao tripé ensino pesquisa e extensão, ampliando os 

conhecimentos dos extensionistas em sua formação tanto profissional quanto pessoal, 

e cumprindo o papel social a princípio como TCC sobre a criação e início. E um 



 

projeto de pesquisa no Mestrado Desenvolvimento Territorial Sustentável na UFPR 

litoral; 

• Eventos como de meditação e Yoga foram realizados em parceria com Instituto 

Nanak, porque depois das primeiras reuniões percebemos que a aprendizagem só será 

realizável se estivermos equilibrados emocionalmente; mais leves e menos 

impulsivos nas nossas respostas aos acontecimentos diários. Técnicas de respiração, 

meditação e yoga aprendidas auxiliam na direção dos objetivos. 

• Além de levar Yoga e meditação gratuitamente e democratizar para comunidade 

interna e externa com ferramentas que visam bem estar integral, saúde e 

autoconhecimento; 

• Neste ano de pandemia participamos da coordenação do I Seminário Internacional 

sobre violência,  tecnologia  e saúde no contexto do Coronavírus (COVID-19) em 

parceria com a UFC (Universidade do Ceará) e UMA (Universidade de Málaga). 

 

 

3.4.11. Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição 

 

 

O Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento   à Drogadição (NIED), enquanto projeto de 

extensão formalizado  em 2016, teve como objetivo catalisar as ações de ensino, pesquisa e extensão 

que tratam sobre os diferentes aspectos envolvidos no uso abusivo de substâncias psicoativas. Desde 

sua estruturação preocupou-se com a interdisciplinaridade e buscou fazer articulação entre os 

diferentes segmentos, em especial as instituições governamentais que atuam na gestão e os espaços 

mediadores das decisões políticas relacionadas ao tema. 

Neste sentido, nesses quase 5 anos (março de 2016 a dezembro de 2020) desenvolveu 

capacitações, eventos, discussões, apoio e ações articuladas com diferentes atores, dentre os quais 

destacam-se: Assembleia Legislativa do Paraná, Diretoria de Política sobre Drogas de Curitiba, 

Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Juizados Especiais de Curitiba, Associação de 

Moradores e Comerciantes do entorno da UFPR (AMAAS),Projeto Propulsão Marista, Centro 

Judiciário de Conflitos e Cidadania Criminal da Região Metropolitana de Curitiba (CEJUSC) e 

Conselho Regional de Psicologia (CRP). Desta forma, o NIED qualificou-se como espaço ético 

político comprometido com práticas interdisciplinares, intersetoriais e multiprofissionais, no intuito 

de fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, o cuidado em liberdade, os Direitos Humanos e os 

princípios do Sistema Único de Saúde. 

 

 

EVENTOS REALIZADOS E AÇÕES: 

 

Desde seu início o Projeto desenvolveu Reuniões e Ciclos de Debates -encontros e eventos 

com a comunidade, chegando a 29 encontros mensais do “Ciclo de Debates”, entre 2016 e 2019. 

Para cada um destes momentos convidou profissionais das diferentes áreas do conhecimento que 

atuam nas políticas sobre drogas, e, através da metodologia de rodas de conversa, refletiu sobre 



 

diferentes temas que fazem interface com a drogadição, com uma média de 30 participantes por 

encontro. 

Temas discutidos em cada ano: 

2016: 1) Alcoolismo e família: vamos conversar; 2) Consumo de drogas - uma questão de 

saúde ou de justiça? 3) Drogas e Depressão; 

escola como espaço de prevenção ao uso e abuso de drogas; 5) Os sentidos do trabalho e o 

consumo de substâncias lícitas e ilícitas; 6) prevenção? O que fazer? 7) Redução de Danos, um outro 

olhar sobre a complexidade do fenômeno drogas; 8) Tratamento para dependências; 9) Ciclo de 

debates: O luto e suas interfaces. 

2017: 1) Política Criminal sobre Drogas; 2) Uso de substâncias e interface com suicídio; 3) 

Síndrome alcoólica fetal; 4) Política da Redução de Danos; 5) População em situação de rua: da 

invisibilidade a visibilidade; 6) Medicalização das crianças; 7) A psiquiatrização das crianças na 

escola. 

2018: 1) Tráfico de Drogas e Mulheres em Privação de Liberdade; 2) Recaída: compreensão 

do processo e manejo; 3) A psiquiatrização da infância na escola; 4) A compreensão do corpo, 

educação e saúde frente à complexidade do uso de drogas; 5) Justiça para quem? Práticas 

Restaurativas e Criminalidade; 6) Política Nacional sobre Álcool e Outras Drogas e Política 

Nacional de Saúde Mental: avanços e retrocessos; 7) Práticas Preventivas: fortalecendo crianças e 

adolescentes frente ao uso abusivo de substâncias psicoativas; 8) Reinserção social de crianças e 

adolescente em uso abusivo de substâncias psicoativas. 

2019: 1) Círculos de Construção da Paz: Aspectos teóricos e metodológicos; 2) Círculos de 

Construção da Paz: Justiça restaurativa e métodos autocompositivos; 3) Reinserção social de 

mulheres privadas de liberdade: um compromisso ético político frente a guerra às drogas e 

encarceramento feminino; 4) Amor Exigente: a contribuição dos grupos de mútua ajuda; 5) Política 

sobre Drogas e Polícia Militar: interfaces. 

Além desses eventos permanentes, mais de 30 eventos ocorreram entre 2016 e 2019, ações 

estas que reafirmaram os princípios da extensão universitária desenvolvida pelo NIED, destacando-

se, além da dialogicidade garantida nas reuniões mensais abertas à comunidade e nas quais os temas 

do ciclo de debates eram levantados, a interdisciplinaridade garantida na participação de 

extensionistas e profissionais de diversas áreas. O NIED também apoiou ações extensionistas da 

professora Dulce Dirclair Huf Bais, do Departamento de enfermagem, a 30 adolescentes de dois 

colégios de Curitiba - Professora Isabel Lopes e Manoel Ribas, para o fortalecimento de vínculos e 

prevenção do uso abusivos de substâncias psicoativas. Também houve o atendimento clínico dos 

usuários de substâncias encaminhados pelos serviços de saúde do município, pela comunidade ou 

por procura direta, pelos mestrandos em Psicologia sob supervisão da professora Dra. Maria 

Virginia, coordenadora da extensão e uma das coordenadoras do NIED. 

 

 
CICLO DE DEBATES DO NIED 



 

PARCERIAS 

 

Durante os 4 anos, o Projeto desenvolveu parcerias com Organizações, Instituições e outros 

seguimentos da sociedade, destaca-se: Secretaria do Estado da Saúde; AMAAS (Associação de 

Moradores e Comerciantes do entorno da UFPR); Centro Judiciário de Solução de Conflitos; Centro 

Social Propulsão; Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba; PROGEPE UFPR e PRAE UFPR. 

 

 
1Reuniões Mensais NIED 2019 

 

 

NIED 2ª EDIÇÃO 

 

Em 2020, o Projeto ficou sob coordenação principal dos professores Marcelo Kimati (DSC) 

e Dulce Bais (DTPEN). Em função de sua característica de promoção do debate e produção de 

conhecimento o NIED passa a se chamar em 2020 Núcleo Interdisciplinar de Estudos Sobre Drogas, 

não atuando no sentido de enfrentar o uso de drogas, mas de estudar o fenômeno. 

A partir de 2020, o NIED irá ampliar as ações a serem desenvolvidas junto à comunidade, 

junto aos municípios da região metropolitana e junto a outros programas nacionais que abordam a 

mesma temática. Os dois grandes eixos de atuação do NIED serão no quadriênio organizadas em 

dois grandes sub núcleos, o CRR- Centro de Referência Regional em Álcool e Outras Drogas e o 

Observatório de Uso de Medicações Psiquiátricas. 

 

 

IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E DO ESTUDANTE 

 

Os profissionais e alunos capacitados através de atendimentos individuais e em grupo, 

supervisionados, para demandas dos grupos atendidos tem a experiência para além da sala de aula o 

que ressalta o caráter indissociável do ensino, pesquisa e extensão do Projeto. Além disso, todas as 

ações tiveram impacto direto pois foram desenvolvidas a partir do levantamento de demandas das 

populações-alvo e foram avaliadas e reformuladas conforme interação dialógica comunidade-

universidade. As ações, avaliadas sistematicamente por intermédio das atividades de supervisão e 

relatórios dos alunos, são utilizadas tanto na reformulação da prática extensionista quanto em 

pesquisas e aplicadas ao ensino de graduação e pós-graduação em cursos de extensão, disciplinas 

eletivas e optativas, expressando seu impacto na formação discente. Além das ações já mencionadas, 

observa-se o Impacto na Transformação dos Estudantes no NIED em apresentações de trabalhos nas 



 

SIEPEs UFPR (Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão), nos Seminários de Universitária 

da Região Sul e desenvolvimento de ações em parceria com a Associação Brasileira de Saúde Mental 

(ABRASME), Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas (ABRAMD) e o 

Conselho Regional de Psicologia- PR (CRP-PR). Parte das ações do NIED foram registradas pela 

TV UFPR, quando da produção de vídeo institucional que tratou sobre o impacto das ações 

extensionistas da Universidade na comunidade. 

 

 

PRODUTOS E PUBLICAÇÕES 

 

Muitas foram as publicações e participações do NIED nesta gestão, como: 

 

• ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: Ciclos de Debates, Cursos 

do CRR, palestras e apresentações. 

• LIVROS E CARTILHAS: “Formação em Políticas sobre Drogas” MENZ, Dione 

Maria; CREMASCO, Maria Virginia Filomena. (Orgs.), Curitiba, Juruá, 2019. 

Autores: ARGUELLO, K. S. C.; FREI, A. E.; FERRO, L. F.; BURMAGUI, J. G.; 

BAIS, D. D. H.; SILVA, R. G.; LUZ, A. A.; BAGATIN, T.; DITTERICH, R. G.; 

PINTO, L. M. 

• “Direitos na Saúde: Saiba como Protegê-lo”. FERRO, L. F. 

• ORIENTAÇÕES DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS. 

• Pesquisas de graduação e pós-graduação. 

• PUBLICAÇÕES: Vários capítulos de livros, anais e artigos. 

 

 

 

3.4.12. Centro de Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas 

 

Cursos - 2° Edição 

 

 

Em 2018 a PROEC realizou a 2° edição do  CRR, 

contando com o aporte financeiro de recurso parlamentar (*), 

com a participação de docentes de diferentes departamentos 

e com coordenação e suporte de execução da PROEC. 

Bolsistas e Voluntários NIED – CRR 2018 



 

O objetivo do CRR é oferecer, como atividade de extensão universitária presencial, 

continuidade de capacitação dos  profissionais atuantes na área de acordo com a Política Nacional 

sobre Drogas e a Política Nacional de Saúde Mental, em consonância com o princípio de 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

O CRR buscou a qualificação e desenvolvimento de intervenções no campo da Saúde 

Coletiva, da Assistência e Justiça Social, da Segurança Pública e da Educação, voltadas para o 

atendimento amplo dos envolvidos na prevenção e no cuidado dos problemas relacionados ao uso e 

abuso de substâncias psicoativas. Possibilitou a formação inicial e permanente para prevenção e 

intervenção de estudantes, docentes, técnico-administrativos e pesquisadores da instituição sobre 

drogas e suas interfaces com outras políticas. As suas atividades de ensino foram ofertadas na 

modalidade presencial e de forma interdisciplinar, envolvendo docentes de diferentes setores 

(Humanas, Educação Profissional e Tecnológica, Biológicas, Educação, Saúde e Jurídicas) e cursos 

da UFPR, que contaram com a colaboração de profissionais externos na abordagem de alguns temas 

específicos. 

 

Impactos: 

• Capacitação de profissionais atuantes nas políticas de saúde, assistência social, 

justiça, e terceiro setor, através de 4 módulos formativos de 50 horas cada. Módulo 

I: Políticas sobre Drogas e Saúde Mental, marcos legais, diretrizes  e  conceitos  

fundamentais - 81 participantes; Módulo II: O Uso Prejudicial de Substâncias 

Psicoativas como Fenômeno Complexo e o Papel da Educação na Prevenção - 72 

participantes; Módulo III:  Estratégias e possibilidades de atuação em Saúde Mental: 

trabalho, convivência, moradia e cultura - 68 participantes; Módulo IV: Dispositivos 

Terapêuticos em Saúde Mental, uso prejudicial de álcool e de outras drogas - 83 

participantes. Debate de encerramento, realizado conjuntamente com Conselho 

Regional de Psicologia: Políticas sobre Drogas na atualidade: análises e debates sobre 

o proibicionismo, com 274 participantes; 

 

 
ENCERRAMENTO DO CRR - 2ª Edição 

 

• Publicação pela Editora UFPR do livro Formação Para Políticas Sobre Drogas, que 

será distribuído gratuitamente para CRRs de todo o Brasil, Secretarias Estaduais de 

Saúde do Paraná e suas Coordenações de Saúde mental, para Secretarias Municipais 

e CAPS que participaram dos cursos do CRR edição de 2018, Universidades Públicas 



 

do Paraná, todas bibliotecas da UFPR, Conselhos Estaduais (de Psicologia, de 

Políticas Públicas sobre Drogas, CONESD e COMPED). 

 

 
 

 

• Impressão e distribuição da 3° edição da cartilha “Direitos na Saúde: Saiba como 

protegê-los!”, organizada e revisada pelo professor Luís Felipe Ferro, com a 

colaboração das professoras Maria Virgínia Filomena Cremasco e Dione Maria 

Menz. 

 

 
 

 

3.4.13. Luto e Prevenção do Suicídio 

 

 
 



 

O Projeto de Extensão “Luto e Prevenção do Suicídio” resulta das demandas observadas nos 

Seminários de Prevenção do Suicídio- UFPR em 2015, 2016 e 2017 e também nos atendimentos do 

Centro de Psicologia Aplicada da UFPR (CPA), que a partir de 2017 recebeu inúmeras solicitações 

da rede municipal de saúde de Curitiba e Região Metropolitana de acompanhamento de ideação 

suicida. Tendo isso em vista, gestores e profissionais de saúde, assistência social e educação, 

provocaram a UFPR para construção de um projeto de extensão que atendesse questões relativas ao 

tema. Em resposta, a Universidade, através da PROEC, demandou às professoras Dione Menz e 

Maria Virginia Cremasco, que já coordenavam o NIED, a construção de um projeto extensionista 

intersetorial, interdisciplinar e multiprofissional que atendesse a essa necessidade de forma mais 

direcionada. Dessa forma, surgiu o projeto “Luto e Prevenção do Suicídio” com objetivo de 

desenvolver ações educativas, formativas e construção de instrumentos terapêuticos, para, em 

parceria com diferentes setores da Universidade e da sociedade civil, desenvolver ações 

extensionistas, formativas e de pesquisas frente ao sofrimento psíquico relacionado aos estados de 

luto e comportamentos suicida, sejam eles da comunidade interna ou externa à UFPR. Destaca-se 

que um dos propósitos desse projeto é problematizar sobre os mitos e tabus que envolvem o suicídio, 

possibilitando a visibilidade desse tema e sua qualificação junto à comunidade e políticas públicas. 

Desde 2019 foram realizadas ações como rodas de conversas com comunidade interna e 

externa a UFPR, palestras, entrevistas, podcasts, cursos, discussão em rádio FM e TV educativa. 

Destacam-se a realização de capacitações e seminários sobre a Prevenção do Suicídio aos 

professores e técnicos da UNESPAR (Universidade Estadual do Paraná), UNIOESTE (Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná), professores da Secretaria Estadual de Educação (SEED) - Regional 

de Laranjeiras do Sul onde participação as equipes de 68 escolas, ações educativas sobre o tema aos 

estudantes e professores de algumas escolas estaduais de Curitiba; o IV Seminário de Prevenção do 

Suicídio da UFPR e o Curso sobre Prevenção do Suicídio (que contaram com mais de 350 

participantes), além do V Seminário de Prevenção do Suicídio da UFPR -- que ocorreu de forma 

remota e obteve mais de 8 mil visualizações; realização de oficinas na Semana da Convivência da 

UFPR, lives e orientações para os projetos da UFPR, ConVida e Você Importa. Como produtos do 

Projeto: (1) em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) fez-se a produção de vídeos-aula para 

a qualificação das lideranças comunitárias sobre o tema “ Prevenção do Suicídio em Idosos”, onde 

participaram professores da UFPR parceiros do Projeto; (2) lançamento dos livros “Suicídio, 

abordagens psicossociais para a Prevenção” e “Luto Materno na Clínica Psicanalítica – A Dor da 

Perda de um Filho por Assassinato” (Ed Juruá);, (3) impressão do jogo “13 tempos para prevenção 

do suicídio”, que teve marca registada, em dezembro de 2019, pela UFPR. Vale destacar que os 

extensionistas apresentaram o Projeto “Luto e Prevenção do Suicídio” no 37 º e 38º SEURS - 

Seminário de Extensão Universitária da Região Sul que ocorram em Florianópolis e na UEL, 

respectivamente -- sendo a edição de 2020 virtual, devido a pandemia -- além disso expuseram suas 

ações em uma Roda de Conversa na 11ª SIEPE - UFPR. 

Com a pandemia de covid-19, decretada pela Organização Mundial da Saúde em março de 

2020, o contexto social no qual o projeto está inserido mudou de forma abrupta. Em menos de um 

ano, novembro de 2020, o Brasil já ultrapassa 170 mil mortes, na proporção de que globalmente já 

se contabilizam aproximadamente 1500000 de vidas perdidas em decorrência da doença provocada 

pelo novo coronavírus. Tal momento, nesse sentido, constitui-se em uma profunda crise que não 

afeta tão somente a saúde física, o corpo orgânico, mas também diz respeito ao sofrimento psíquico 

de sujeitos que sofrem com a maior emergência de saúde pública enfrentada pela comunidade 

internacional em décadas. 

O luto, por sua vez, como trabalho psíquico a ser realizado após uma perda ou estado 

depressivo e melancólico diante da existência, assume uma diferenciada posição neste período 

pandêmico. Isso porque a crise sanitária impede os rituais fúnebres e enterra no Brasil milhares de 

corpos que nunca terão seus memoriais. Vidas situadas ora como números, ora nas memórias 

dolorosas dos enlutados que os amavam. Nesta atualidade advinda do cenário pandêmico, a 

potencialidade deste projeto se verifica na oferta de inovações tecnológicas de saúde e educação 

para a promoção de saúde mental, ampliando as ações deste trabalho com: a apresentação 

intervenções, a fim de estimular a participação social para com o tema, possibilitando uma forma de 

elaboração o luto coletivo vivenciado por esses entes. 



 

Tal panorama convocou a atualização do Projeto de Extensão Luto e Prevenção do Suicídio 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR) nas exigências de que as ações desenvolvidas por ele 

sejam de maneira totalmente remota e em congruência com seus objetivos. 

 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

 

As atividades desenvolvidas pelo Projeto nesta gestão buscaram responder aos princípios 

extensionista, destacando-se: a comunidade. Em relação aos princípios extensionistas, destaca-se 1) 

Em relação ao impacto e transformação, as ações abaixo listadas permitiram que a UFPR, 

professores e estudante envolvidos ofertassem ações formativas e assim contribuíram para educação 

continuada dos profissionais da educação e para a ampliação do debate entorno de questões relativas 

à saúde mental importantes para todos. 2) Sobre a interação dialógica, vale destacar que o IV 

Seminário de Prevenção do Suicídio foi desenvolvido em parceria com a SESA, SMS, SEED, SME 

e CVV, assim como o V seminário que ocorreu de forma remota atingindo milhares de pessoas em 

todo o país e até mesmo de outros países. Contamos com o com o apoio da CVV, da Pastoral da 

Pessoa Idosa, reafirmando o compromisso do projeto com as demandas da comunidade e o 

encaminhamento destas a partir de estratégias construídas de forma coletiva. 3) Sobre a 

interdisciplinaridade, os eventos, cursos e ações nas escolas e virtuais, voltados aos professores, 

foram construídas por estudantes de diferentes cursos e setores, a saber: SEPT, envolvendo 

estudantes do Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Depto. de psicologia e pós graduação com 

participação dos estudantes do 2º, 3º, 5ª ano e mestrandos e Setor Saúde, com a participação da 

professora de Psiquiatria do curso de medicina Sabrina Stefanello. 4) Sobre a indissociabilidade 

Ensino, Pesquisa e Extensão, o projeto possibilitou duas iniciações científicas, articulou-se com o 

programa de pós graduação da psicologia onde foram desenvolvidas: 8 dissertações de mestrado, já 

concluídas, e estão em andamento 6 de mestrado, assim como uma de doutorado. 5) Impacto na 

formação do estudante: estudantes envolvidos com o projeto, em especial os do TACS, realizaram 

ações em escolas públicas onde trataram do tema Prevenção do Suicídio, saúde mental e bullying na 

disciplina de educação em saúde e projetos 3. 6) a realização de eventos, atividades formativas de 

ensino (disciplinas na graduação e pós graduação, bem como exposições em formato de lives) e de 

pesquisa (iniciação científica, mestrado e doutorado) sobre o tema do luto, suicídio, saúde mental e 

sofrimento psíquico, passaram a ocorrer integralmente na modalidade remota. 8) entendendo os 

impactos do “isolamento social” houve a ampliação da oferta de atendimentos psicológicos -- a ser 

realizados por estudantes da graduação de psicologia (quinto ano) e da pós graduação em psicologia 

clínica (mestrado e doutorado) supervisionados pelas coordenadoras -- também de forma remota. 9) 

ações estratégicas de educação à distância como mediadora do processo de ensino e aprendizagem 

sobre o tema do suicídio e seus enfrentamentos, foram desenvolvidas ao longo de todo o ano. 10) 

compreendendo a particularidade de determinados grupos nesse novo cenário, foram articuladas 

ainda mais ações intersetoriais e interdisciplinares que envolvam operadores dos direitos da criança, 

adolescente e idoso. 11) houve a participação ativa em projetos institucionais com o propósito de 

oferecer espaços remotos solidários como apoio à comunidade acadêmica em tempos de crise. 11) 

evento de extensão grupo de estudos  Psicanálise  Envelhecimento (16 com  direito à certificação); 

12) 20 encontros formativos do Laboratório de Psicopatologia Fundamental ligado ao projeto; 13) 2 

artigos em revistas científicas e 2 em veículos jornalísticos; 14) acompanhamento das demandas do 

grupo de apoio Amigos Solidários na Dor do Luto; 15) parceria com o Núcleo da Paz, vinculado a 

Secretaria Estadual da Saúde e realização de discussões; 16) formação de professores da Secretaria 

Estadual da Educação; 17) 4 formações de servidores técnicos e docentes de graduação e pós, de 

universidades públicas parceiras (Unespar e Unioeste); 18) 2 participações  em semanas acadêmicas 

e  coletivos; 19) 2 ações de pós-venção mediadas por rodas de acolhimento de estudantes e 

professores. 

  



 

 
 

 

DEPOIMENTOS DA EQUIPE COEX 

 

“Trabalhar na Coordenadoria de Extensão para mim foi ampliar minha visão não só de 

Universidade, quanto de mundo! Para além de sua crucial função formativa, da educação e da 

pesquisa, a Universidade, pela extensão, é um organismo de alma universal e solidária, tão 

necessária à contemporaneidade, em sua melhor acepção. O diálogo com e entre os atores, de dentro 

e de fora dos muros acadêmicos, faz dos saberes uma base sólida para o agir engajado, crítico, 

discípulo da justiça social e em busca de políticas públicas igualitárias. Trabalhar na COEX 

transformou meus saberes nessa direção e me transformou: como docente, como pessoa. Os olhos 

que hoje tenho para o mundo tem lentes de complexidade, de filtros para o que valem os laços e os 

vínculos significativos. Esses, para além de todos os envolvidos comigo nesses anos na construção 

da política de extensão universitária da UFPR, foram delicada e cuidadosamente construídos junto 

à minha equipe de trabalho que, com alegria e orgulho de cada um, posso dizer: sem vocês, nada 

disso seria sido possível!” 

Maria Virgínia Filomena Cremasco - Coordenação COEX 

 

"Este tempo de Coordenadoria de Extensão trouxe conhecimento sobre assuntos que não 

dominava, fez-me estudar e mergulhar na Extensão. Ainda é preciso estudar muito, mas tenho a 

certeza que este é o meu lugar. O que reforça isto, é que apesar de dificuldades enfrentadas, não 

desistimos e seguimos como uma equipe." 

Vanessa Regina Sanchez Silio - Seção de Planejamento e Gestão 

 

“O impacto da extensão na sociedade está diretamente vinculado às ações extensionistas 

desenvolvidas por docentes, discentes e técnicos. Mas também se dá pela nossa atuação, de todas e 

todos servidores da COEX. Não aparecemos para a sociedade, mas estamos aqui na retaguarda 

dando todo o suporte administrativo para a concretização da política de extensão. Assim, sinto muita 

gratificação pelo meu trabalho na universidade e pela sua função social. Gratificação que aumenta 

com o compromisso coletivo e parceria dentro de nossa equipe na COEX.” 

Cássia Regina Furtado Guimarães - Seção de Planejamento e Gestão 

  



 

"Em minha experiência pessoal trabalhar na Extensão da UFPR tem aberto novas 

perspectivas sobre a Universidade e seu permanente diálogo com a sociedade." 

Marcelo Darlan de Oliveira - Seção de Planejamento e Gestão 

 

"Trabalhar a tanto tempo na UFPR me fez crescer e amadurecer aprender sobre Extensão 

Universitária me fez perceber novos horizontes. Esse novo horizonte foi descobrir que o 

conhecimento que adquirimos no decorrer da jornada, é necessário ser transmitido a todos os lugares, 

para que a Sociedade tenha a oportunidade de ser: 

+ Justa 

- Desigual” 

Ana Maria Kahan - Seção de Planejamento e Gestão 

 

“Trabalhar na extensão universitária possibilita ao técnico a experiência de vivências 

significativas que lhe proporciona reflexões acerca das grandes questões da atualidade e, com base 

na experiência e nos conhecimentos produzidos e acumulados possibilita o desenvolvimento 

profissional e uma formação compromissada com as necessidades nacional, regional e local, 

considerando-se a realidade brasileira.” 

Sandro Miguel Mendes - Seção de Articulação e Comunicação 

 

"A extensão faz com que tenhamos um olhar mais humano, com esperança de dia melhores, 

a extensão é vida em transformação para melhor." 

Luiz Dionizio Bach - Seção de Articulação e Comunicação 

 

"Dentre todos os aspectos positivos, o que considero mais marcante é o impacto da extensão 

na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social.” 

Vitor Hugo Gonzales Silva - Unidade de Creditação da Extensão 

 

 

MOMENTOS COEX GESTÃO 2017-2020 

 

Fotografia 1 – Discussão sobre o Projeto Future-se 

 
Fonte: COEX (2019) 

 

 

  



 

Fotografia 2 – Abertura da Semana do Servidor 

 
Fonte: COEX (2018) 

 

Fotografia 3 – Momento em Equipe 

 
Fonte: COEX (2018) 

 

Fotografia 4– Confraternização 

 
Fonte: COEX (2020) 



 

Fotografia 5 – Comemoração Aniversário Maria Virgínia 

 
Fonte: COEX (2019) 

 

 

Fotografia 6 – Confraternização após Reunião de Equipe 

 
Fonte: COEX (2018) 

 

 

  



 

Fotografia 7: Ciclo de Debates NIED abril 2019 

 
 

 

Fotografia 8: Módulo III – CRR 2018 

 
 

 

  



 

Fotografia 9: Reunião com discentes Haitianos na ITCP 2018 

 
 

 

Fotografia 10: Reunião com Grupo de Fandangos em Guaraqueçaba 2018 

 
 

 

  



 

Fotografia 11: Homenagem da UFPR à ITCP –2018 

 
 

 

Fotografia 12: Reunião COEX 2019  

 

 

 

  



 

4. COORDENAÇÃO DE CULTURA  

 

Aqui somos mestiços mulatos 

Cafuzos pardos tapuias tupinamboclos 

Americarataís yorubárbaros 

 

Somos o que somos 

Inclassificáveis 

 

Que preto, que branco, que índio o quê? 

Que branco, que índio, que preto o quê? 

Que índio, que preto, que branco o quê? 

Não tem um, tem dois 

Não tem dois, tem três 

Não tem lei, tem leis 

Não tem vez, tem vezes 

Não tem deus, tem deuses 

Não tem cor, tem cores 

Não há sol a sós 

 

Egipciganos tupinamboclos 

Yorubárbaros carataís 

Caribocarijós orientapuias 

Mamemulatos tropicaburés 

Chibarrosados mesticigenados 

Oxigenados debaixo do sol 

 

Inclassificáveis - Composição: Arnaldo Antunes 

  



 

Coordenador de Cultura: 

PROF. DR. RODRIGO ARANTES REIS 

 

Chefe da Unidade de Produção E Espaços Culturais – UPEC: 

CEZAR SARTI 

 

Equipe: 

ALESSANDRA ORCIUCH 

FRANCISCO OSNY CARVALHO 

GERSON JOUKOSKI 

JAIR CONSTANTINO DE OLIVEIRA 

JOSNEY CARLOS PEREIRA DA CRUZ 

LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA 

LUIZ CARLOS TSCHANNERL 

MARIO FRANCISCO XAVIER DE AGUIAR 

RODRIGO AUGUSTO BORBA 

 

Chefe da Seção e Gestão Cultural: 

VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA 

 

Equipe: 

EZION MOURA LIMA 

JEWAN ANTUNES 

JULIANA MARA 

KARLA ADRIANA CUNICO DO NASCIMENTO 

MICHELE CAMILA GREUEL 

 

Chefe da Seção de Grupos Artísticos: 

RONALDO ALVES FEITOSA 

 

Companhia de Teatro da UFPR: 

RAFAEL LORRAN 

 

Coro da UFPR: 

ALVARO NADOLNY 

KARINA FERRER GINESTE DA SILVA 

 

Grupo de Mpb da UFPR: 

VICENTE SAMY RIBEIRO 

 

Orquestra Filarmônica da UFPR: 

FABIANE HITOMI NISHIMORI FERRONATO 

HARRY LAMOTT CROWL JUNIOR 

MÁRCIO ANDRÉ SILVA STEUERNAGEL 

 

Téssera Companhia de Dança da UFPR: 

RAFAEL PACHECO 

CRISTIANE DO ROCIO WOSNIAK 

HELEN CRISTIANE DE AGUIAR 

JULIANA REGINA VIRTUOSO 

 

Docentes e Técnicos que Atuaram em Algum Momento na Gestão 2017-2020: 

CÉLIA FÁTIMA ALMEIDA 

CLÁUDIA MADRUGA CUNHA 

CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA 



 

DHIEGO LIMA 

GILIANE SANFELICE LEHMKUHL 

GUADALUPE APARECIDA VENANCIO BOESING 

KLEITON SEMENSATTO COSTA 

MARIANA GONZALEZ LEANDRO NOVAES 

PATRÍCIA GUILHEM DE SALLES 

ROMILDA DA SILVA 

  



 

4.1. Contexto 

 

Grandes gestões possibilitam encaminhamentos e expansões por meio de planejamento de 

ações e criação de estratégias. Não foi diferente desde o ano de 2018 na Coordenadoria de Cultura, 

quando a equipe iniciou seu Planejamento Estratégico para os anos seguintes. Assim, diversas 

reformulações foram incluídas em março de 2018 como a finalização do Projeto Mais Cultura, 

encaminhamentos das ações dos eixos temáticos que dele fizeram parte e relatórios finais, assim 

como traçamos as etapas que percorreríamos até a elaboração coletiva do Plano Institucional de 

Cultura - PIC, prevista naquele projeto.  

No mesmo ano, reestruturamos a equipe e visando ampliar e consolidar as políticas públicas 

para a cultura da UFPR, passamos a somar esforços com parceiros como a SIPAD, a SUCOM, a 

PRAE e o MAE e juntos, desde então, fortalecemos e difundimos os meses da diversidade na UFPR 

(março da mulher, abril indígena, junho LGBTQIA+ e Negritude UFPR), garantindo, assim, a 

função que a arte desempenha para o bem estar e para o desenvolvimento crítico e intelectual do ser 

humano.  

O Planejamento estratégico também incluiu a reestruturação da Companhia de Teatro da 

UFPR, a comemoração dos 30 anos do Festival de Inverno da UFPR, e a descentralização da Cultura, 

em especial nos campi avançados, que se realizou por meio das Caravanas PIC, CICA Matinhos, 

Encontro de agentes culturais do sul do Brasil, Festa da Cultura Popular no MAE, em Paranaguá e, 

mais recentemente e também em decorrência da pandemia, ações virtuais que além de alcançar todos 

os campi, também alcançaram outras cidades, regiões e estados do Brasil. 

 

 

4.2. Apresentação 

 

Este relatório contempla as ações planejadas, implementadas e encaminhadas no período de 

janeiro de 2017 a janeiro de 2021. O documento está organizado em 12 eixos que contemplam todas 

as ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Cultura - COC durante este período, a saber: 

1. Gestão Cultural; 

2. Descentralização da Cultura; 

3. Programas e projetos; 

4. Divulgação, comunicação e articulação; 

5. Participação em eventos; 

6. Ações e eventos realizados; 

7. Formação; 

8. Público atendido; 

9. Museu de Arte da UFPR - MusA; 

10. Grupos Artísticos da UFPR; 

11. Teatro da Reitoria; 

12. Depoimentos de colaboradores. 

 

 

4.3. Eixo 1 - Gestão Cultural 

 

A Coordenadoria de Cultura - COC, reestruturou o seu fluxograma de gestão, visando 

ampliar e consolidar as políticas públicas para a cultura da UFPR, garantindo a função que a arte 

desempenha necessariamente para o bem estar e para o desenvolvimento crítico e intelectual do ser 

humano. O Conjunto dessas políticas públicas articula-se com as diretrizes estabelecidas no 

PDI/UFPR 2017 - 2021 e no PNC - Plano Nacional de Cultura para alcance estratégico de objetivos 

e metas dessa gestão, com um contexto de ensino, pesquisa e extensão em três dimensões simbólicas: 

a produção, a fruição e a reflexão. 

 

 

  



 

Prioridades da Gestão 2017-2020: 

● Implementação do Programa anual Mais Cultura; 

● Elaboração do Plano Institucional de Cultura da UFPR; 

● Implantação de uma política interna de captação de recursos; 

● Construção e execução do Projeto dos 30 anos do Festival de Inverno da UFPR. 

Assim, a partir do Planejamento Estratégico elaborado e amplamente discutido no início de 

2018 com toda a equipe da Coordenadoria de Cultural, chegou-se ao consenso da criação de uma 

unidade e duas seções que estão contempladas no fluxograma que segue: 

 

 

Fluxograma COC 

 
 

4.3.1. Concursos 

 

No período de 2017 a 2020 houve uma grande reformulação nas equipes da  Coordenadoria 

de Cultura: Em 2017 recebemos um Regente concursado para comandar o Grupo de MPB da UFPR, 

Vicente Samy Ribeiro, que reformulou o GMPB da UFPR; em 2018 recebemos uma produtora 

cultural redistribuída da UFBA, Karla Cunico do Nascimento e um Técnico em Assuntos 

Educacionais movimentado da PROGEPE, Vinícius Oliveira Costa. Na sequência, recebemos via 

concurso público em 2018 um diretor cênico Rafael Lorran, que reformulou a Companhia de Teatro 

da UFPR. Em 2019 houve a movimentação de uma servidora assistente em administração e uma 

produtora cultural e suas lotações foram preenchidas por um assistente em administração com 

formação complementar em música, o que destaca seu perfil para atuar na área e uma administradora 

de empresas. Em 2020 uma produtora cultural, Juliana Mara, que passou a somar esforços à equipe 

da Seção de Gestão Cultural. Houve também, no final de 2020, a redistribuição de um técnico de 

áudio e vídeo que está vinculado à Seção de Gestão Cultural e circulará entre as demandas do Teatro 

da Reitoria e Grupos Artísticos. 

 

 



 

4.3.2. Representações Institucionais 

 

A COC tem participado em diversas comissões internas e externas, buscando contribuir para 

o desenvolvimento das políticas institucionais de cultura e com a política de gestão/administrativa. 

Internamente, participamos por meio de indicação de servidores representantes nas seguintes 

comissões: 

 

1. Comissão de patrimônio;  

2. Comissão de reformulação da resolução de bolsas; 

3. Comissão de almoxarifado; 

4. Comitê Institucional de Comunicação PROEC. 

 

Externamente, participamos por meio de indicação de servidores representantes nas 

seguintes comissões: 

Corredor Cultural - que busca a valorização das parcerias institucionais com o setor 

público/privado, no entorno do Centro de Curitiba, com a finalidade de difundir ações artístico-

culturais para o fortalecimento e desenvolvimento do setor cultural e turístico do Município. A 

UFPR, por meio da COC/PROEC, se consolida como propulsora na interlocução com os diversos 

setores e segmentos culturais do Estado, ampliando entre essas instituições a reflexão acerca dessas 

ações. 

Conselho Estadual de Cultura - CONSEC - instância de representação da sociedade e do 

poder público, legalmente constituído pela Lei 17063/2012. A UFPR enquanto gestora da produção 

do conhecimento, busca valorizar e incentivar o patrimônio material e imaterial do Estado, com a 

participação de docentes na composição do CONSEC, para a formulação de políticas públicas para 

a Cultura do Paraná. Os atuais indicados pela PROEC são os professores Paulo Roberto de Oliveira 

Reis e Stephanie Dahn Batista do DeArtes. 

 

 

4.3.3. Participação no Forcult  

 

Em 2018 a servidora Karla Cunico participou do Forcult - Fórum de Gestão Cultural das IES, 

com 26 instituições sendo 5 da Região Sul (UFPR, UEPG, UNILA, UFSC, IFFARROUPILHA). 

Foram lidos os três documentos feitos nos encontros regionais/estaduais (Região Sul, Região 

Sudeste e o Estado do Ceará), os quais serviram de base para o documento nacional. 

Em 2020, durante a pandemia, o Forcult aconteceu de forma online durante o Festival de 

Inverno da UFMG e a servidora Karla Cunico participou apenas como ouvinte. Na ocasião ficou 

acordado que aconteceria a Assembleia Geral Extraordinária do IV Forcult Nacional, ela foi 

realizada em 30/11/2020, e na ocasião ficaram definidos os seguintes instrumentos: Regimento do 

Forcult; Instrumento para Implementação de Política Cultural e Planos de Cultura nas IPES; Ata da 

Assembleia Geral Extraordinária. Além da definição que a edição do ano de 2021 será sediada na 

UFG. 

Também em 2020, o servidor Vinícius Costa participou virtualmente do GT “Criação de 

um documento com instruções gerais para a criação de uma política cultural pelas IES que 

ainda não possuem” do FORCULT Nacional - Fórum de Gestão Cultural das Instituições Públicas 

de Ensino Superior, que aconteceu de 21 a 23 de setembro no formato virtual. 

 

4.3.4. Normas e Regimentos 

 

● Regimento da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná 

● Plano Institucional de Cultura da UFPR 2020-2030 

● RESOLUÇÃO N° 24/11-CEPE - Fixa normas para execução do Programa Bolsa 

Cultura da Universidade Federal do Paraná 

● RESOLUÇÃO Nº 25A/12-COPLAD - Estabelece o valor das contribuições cobradas 

pela UFPR pela utilização do Teatro da Reitoria e do Teatro Experimental da UFPR (TEUNI).   

● RESOLUÇÃO Nº 05/13-COPLAD - Aprova o Regimento do Museu de Arte da 



 

Universidade Federal do Paraná. 

● RESOLUÇÃO Nº 09/13-COPLAD - Aprova o Regimento Interno do Madrigal da 

Universidade Federal do Paraná 

● RESOLUÇÃO Nº 10/13-COPLAD -Aprova o Regimento do Grupo de MPB da 

Universidade Federal do Paraná 

● RESOLUÇÃO Nº 12/13-COPLAD - Aprova o Regimento da Companhia de Teatro 

Palavração da Universidade Federal do Paraná.  

● RESOLUÇÃO Nº 11/13-COPLAD -Aprova a atualização do Regimento da Téssera 

Companhia de Dança da Universidade Federal do Paraná. 

● RESOLUÇÃO Nº 13/13-COPLAD - Aprova a atualização do Regimento da 

Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná. 

● RESOLUÇÃO Nº 14/13-COPLAD -Aprova o Regimento do Coro da Universidade 

Federal do Paraná 

 

4.3.5. Editais e Seleções  

 

A Coordenadoria de Cultura, busca na concepção, no planejamento e na execução de suas 

atividades, a diversidade cultural em seu amplo sentido. As ações culturais propostas pela COC, 

impactam a comunidade acadêmica, pois agem democraticamente dialogando com seus pares. 

Transbordam os muros da universidade com atividades gratuitas e absorvem em seu “palco”; artistas 

e intelectuais de diversas áreas. Traz em suas propostas a arte erudita, arte popular e debates que 

atravessam pautas politicamente necessárias para a construção de uma sociedade mais justa e plural.  

Nessa perspectiva, a presença do corpo discente em nosso cotidiano de trabalho, se faz 

necessária e potencializa toda e qualquer proposta, pois atinge o objetivo da formação técnica e 

social desses sujeitos. Sem a presença dos estudantes em nossa equipe, nos distanciamos da alma e 

objetivo principal da existência da Universidade pública que é o atendimento formador do corpo 

discente, por isso a COC anualmente seleciona estudantes que atuam como bolsistas para compor 

os elencos dos seus Grupos Artísticos, estagiários para atuar nos Museus e bolsistas para atuar na 

comunicação e produção cultural dos eventos e ações culturais desenvolvidas pela equipe. A seguir 

apresentamos esses processos seletivos anuais. 

 

 

Editais Festival de Inverno 

● Edital nº03/2020 - UFPR/PROEC EDITAL INTERNO UFPR – FESTIVAL DE 

INVERNO 2020 Apresentações artístico-culturais e Oficinas; 

● Edital PROEC nº 06/2020 Edital de seleção de propostas para ministrantes de 

minicursos para a edição virtual do 30º Festival de Inverno da UFPR; 

● Edital PROEC 05/2019 - Seleção de propostas artístico-culturais para o 29º Festival 

de Inverno; 

● Edital PROEC 06/2019 - Seleção de propostas para ministrantes de workshops para 

o 29º Festival de Inverno; 

 

● Edital PROEC nº 24/2019 Edital de seleção de propostas para apresentações artístico-

culturais 30º Festival de Inverno da UFPR; 

● Edital PROEC nº 25/2019 Edital de seleção de propostas para ministrantes de oficinas 

30º Festival de Inverno da UFPR 

 

4.3.6. Estágios 

● Edital 13/2019 - Seleção de estagiário área de Comunicação 

● EDITAL 18/2019 PROEC - Coordenadoria de Cultura - Seleção de estagiário área de 

Produção Cultural  

● EDITAL 26/2019 PROEC - Coordenadoria de Cultura - a Seleção de Estagiário(a) 

de Nível Superior - Área Produção Cultural 

 

 



 

4.3.7. Bolsas 

 

Edital Programa Mais Cultura 

● Edital 13/2017 - Seleção de estudantes para projeto Mutirão Mais Cultura na UFPR 

- Eixo 7 

● Edital 10/2019 - Edital de seleção de propostas de atividades culturais para o 

Programa Mais Cultura UFPR 2019. 

 

Programa Institucional de Bolsa Cultura 

● Edital PROEC/UFPR 12/2019 - Edital para alocação de bolsas dos Grupos Artísticos 

e Museus para seleção de bolsista 2019; 

● Chamada Interna Extraordinária - COC/PROEC-UFPR N.º 01/2020 - chamada 

interna extraordinária para concessão de bolsas cultura para ações remotas dos Grupos Artísticos da 

UFPR, Mae e Musa. 

 

Grupos Artísticos 

● Grupo de MPB DA UFPR – Processo seletivo 2020 

● Companhia de Teatro da UFPR - Edital de seleção de elenco 1/2020 

● Audições para vagas remanescentes da Orquestra Filarmônica da UFPR 

● Chamada Pública - Seleção de integrantes para o Coro da UFPR 2020 

● Chamada Pública - Seleção de integrantes para a Téssera Companhia de Dança da 

UFPR – 2020 

 

Editais Caravana PIC 

● Chamada de seleção de estudantes para bolsa 100 anos - Coordenadoria de Cultura - 

Edital  PROEC/UFPR N.º 19/2019  

● Chamada de Seleção de estudantes para bolsa 100 anos - Edital PROEC/UFPR N.º 

020/2019  

● Chamada Interna  02/2020 - Seleção de Bolsista Cultura - Produção Cultural  

● Chamada para seleção de Bolsista Institucional  Nº 03  - Comunicação   

● Chamada para seleção de Bolsista Institucional Nº 04 - Design e Produção Cultural   

● Chamada para seleção de Bolsista Institucional Nº 05 - Cultura, lazer e cidade 

 

TOM - Caderno de Ensaios 

● Edital PROEC/UFPR nº 04/2019 - Seleção de estudantes UFPR para Bolsa de 

extensão do projeto TOM - Laboratório de Práticas de Comunicação e Difusão para a Cultura. 

 

Extensão 

● Edital PROEC/UFPR N.º23/2018 Edital para solicitação de bolsas de extensão em 

2019. 

 

Outros 

● Regulamento do Concurso “Reitoria 60 anos: imagens em movimento” - 2018 

● Edital PROEC/UFPR 21/2019 - Seleção de bolsistas para participar da 37ª Oficina de 

Música de Curitiba 

 

Entre os vários editais lançados, a Coordenadoria de Cultura atendeu, aproximadamente, 586 

alunos. 

 

4.4. Eixo 2 - Descentralização da Cultura 

 

Este eixo é composto de ações que alicerçaram o processo de descentralização da cultura 

durante a gestão. Reunimos aqui eventos e ações como as Caravanas PIC, o CICA Matinhos e as 

estratégias utilizadas pela Coordenadoria de Cultura durante a pandemia, que levou ao alcance 

nacional das ações desenvolvidas neste período, modificando, com isso, a própria maneira de se 



 

produzir cultura na UFPR. Passamos a incluir, por exemplo, eventos e ações virtuais, assim como a 

contagem do público, engajamento e alcance virtual como forma de mensurar nossa produção, o que 

incluimos também nos relatórios institucionais como os da PROPLAN. 

 

 

4.4.1. Plano Institucional de Cultura da UFPR 

 

O Plano Institucional de Cultura da UFPR (PIC/UFPR) é um documento que torna pública 

a política Institucional para a Cultura. Tem-se como intuito a promoção da igualdade por meio da 

educação e cidadania, seguindo o propósito de garantir o reconhecimento da diversidade e 

valorização das culturas e suas expressões. 

A ideia eixo do Plano Institucional de Cultura da UFPR é a consolidação da diversidade 

cultural como potencial para o exercício de vivência intercultural e identificação da multiplicidade 

de formas em que as sociedades encontram suas expressões. 

A partir deste entendimento encontramos modos de criação, produção, difusão, distribuição 

e fruição artística, exaltando a cultura que queremos produzir e vivenciar nos próximos dez anos. 

A estratégia metodológica utilizada para a construção de um grande diagnóstico sobre a 

cultura na UFPR foi a de uma Caravana que constituísse o perfil da instituição em relação à arte e a 

cultura. Assim, foi por meio das visitas aos campi, da escuta da comunidade acadêmica, da troca de 

experiências e vivências relacionadas à arte e cultura que revelou-se nosso perfil, o PERFIL UFPR 

– CULTURA, que traz consigo uma análise situacional da cultura na UFPR, que serviu como base 

para a elaboração do Plano Institucional de Cultura. 

A passagem da equipe da PROEC pelos Campi da UFPR em 2018 consistiu em um dia de 

intervenções culturais, para conhecer as especificidades do cenário cultural e reunir contribuições e 

o estímulo do diálogo sobre as percepções e concepções que dão forma a atividades artístico-

culturais na UFPR, um verdadeiro intercâmbio entre os conhecimentos e entendimentos sobre o 

conceito e a execução de cultura, envolvendo alunos, servidores técnico-administrativos, servidores 

docentes e trabalhadores terceirizados. No total, foram 12 visitas aos campi com a seguinte 

sequência de atividades: 

1) Aplicação de questionários;  

2) 10 mapeamentos de atividades culturais conhecidas e propostas em espaços indicados 

pelos participantes; e  

3) 10 rodas de conversas sobre “Quais culturas nós queremos?” com professores e alunos.  

 

Número de participantes nas Caravanas PIC em 2018 

 

Setor/Campi Número de pessoas 

DeArtes 200 

Botânico 1000 

Santos Andrade 230 

SEPT 300 

Agrárias 150 

Politécnico 1000 

Reitoria 450 

Setor Litoral 300 

CEM 50 



 

Palotina 400 

Toledo 30 

Jandaia do Sul 300 

SACOD 180 

TOTAL 4590 

Fonte: PROEC,  2018 

 

Após a passagem da Caravana PIC pelos campi, iniciou-se a análise dos dados coletados e a 

escrita de tópicos que deram vida ao “Perfil UFPR de cultura” e a partir da elaboração deste grande 

documento é que efetivamente se iniciou o processo de escrita do Plano Institucional de Cultura da 

UFPR.  

O PIC da UFPR é uma grande construção coletiva prevista no PDI 2017-2021 EX 06.02 que 

teve como plano de ação “Desenvolver, validar e implementar o Plano Institucional de Cultura da 

UFPR, a partir do Plano Gerencial da PROEC”, no qual destacamos cronologicamente as seguintes 

ações: 

2017 – Análise documental, construção de roteiro metodológico e validação do Documento 

Base Contextualizador; 

2018 – Visita aos 11 campi/setores por meio da Caravana PIC (1 dia inteiro de atividades), 

mapeamento e coleta de dados dos servidores, estudantes e terceirizados (740 formulários aplicados) 

e muita arte e cultura conforme pode ser conferido o registro da foto 01 no Centro de Convivência 

do SACOD no campus Juvevê com a apresentação do artista SIAMESE, ex aluno da UFPR e atual 

ator da Cia de Teatro da UFPR. Na sequência, a foto 2 retrata a apresentação do Trio Essemble, de 

música barroca em Palotina, por onde a Caravana passou durante a sexta no Setor Palotina e no 

sábado no Teatro Municipal da cidade, recebendo toda sociedade palotinense; 

2019 – Levantamento dos projetos de pesquisa, extensão e mapeamento dos setores, cursos 

e disciplinas envolvidas com o tema, aplicação de pesquisa sobre cultura na semana do servidor, 

finalização da tabulação de dados da Caravana PIC e início da elaboração do Diagnóstico de Cultura 

da UFPR; 

2020 – Constituição de portaria da Comissão de elaboração do Plano Institucional de Cultura 

da UFPR (em anexo), constituição de 5 GTs por eixo temático, elaboração conjunta da proposta de 

plano por meio de reuniões virtuais, validação do documento final, finalização da escrita, 

encaminhamento de minuta para aprovação no COUN e lançamento virtual do diagnóstico da cultura 

na UFPR em site próprio. 

Site do Plano http://www.proec.ufpr.br/pic/ 



 

 
foto 1 - Siamese - Fonte: Vinícius Costa 

 

 
foto 2 - Trio Essemble de música barroca - Fonte: Vinícius Costa 

 

4.4.2. Circuito Cultura e Arte – CICA Matinhos 

 

O Circuito Cultura e Arte teve sua primeira edição em 2018 como uma das atividades do 

Programa Mais Cultura, da PROEC e foi realizado em conjunto com o Setor Litoral e com o apoio 

da Prefeitura Municipal de Matinhos também em 2019. O evento acontece sempre em junho no 

Setor Litoral e na praça central de Matinhos e é recheado de muita música, dança, artes cênicas, artes 

visuais, fotografia, audiovisual, artesanato, economia criativa, turismo e gastronomia. 

 

4.4.3. Estratégias para o desenvolvimento de ações culturais na pandemia 

 

1. Criamos um canal virtual no youtube para a Coordenadoria de Cultura e para o seu 

principal evento de extensão foi a mais significativa, assim, hoje temos dois canais oficiais: Festival 

de Inverno da UFPR e Coordenadoria de Cultura da UFPR;  



 

2. Expandimos o alcance também para outras redes e plataformas, como spotify e 

instagram, além dos já consagrados perfis Festival de Inverno da UFPR e UFPRArteCultura, com 

6.807 e 3.228 seguidores, respectivamente; 

3. Criamos uma equipe de comunicação própria, formada por produtor cultural, bolsista 

do curso de Jornalismo, bolsista do curso de Artes Visuais e bolsista do curso de relações Públicas 

da UFPR; 

4. Divulgação na Plataforma UFPR Aberta, especialmente do Festival de Inverno da 

UFPR, que utilizou tal plataforma para a realização das atividades formativas de 2020;  

5. Divulgação das ações culturais no aplicativo UFPR ConVida. 

 

4.5. Eixo 3 - Programas e Projetos 

 

4.5.1. Programa Mais Cultura da UFPR 

 

 Este programa congrega todas as ações artístico-culturais da Coordenadoria de Cultura, e 

visa contribuir coletivamente para a construção do conhecimento cultural, dialogando com os 

saberes produzidos nas ações de pesquisa, ensino e extensão, bem como de estudantes, técnicos 

administrativos e docentes que se auto-organizam em ações culturais artísticas. Está em 

conformidade com o objetivo estratégico 32 da Extensão e Cultura do PDI 2017/2020.  

 Essas ações proporcionam intervenções coletivas entre os fazeres artísticos que propiciam 

visibilidade e fruição da cultura, fortalecendo a relação da UFPR com a sociedade paranaense e foi 

realizado durante o ano de 2019, funcionando como um grande guarda-chuva onde servidores, 

estudantes e terceirizados podiam se submeter ao edital de seleção de proponente de 

espetáculo/intervenção ou ministrante de oficina para compor a grade de ações do cronograma anual 

das atividades culturais e formativas da COC. 

 

4.5.2. Projeto 30 anos do Festival de Inverno 

 

Proposta número 322408 - 30º Festival de Inverno da UFPR 

 

4.5.3. Projeto Circulação dos Grupos Artísticos da UFPR 

 

PRONAC 194020 -Projeto Manutenção dos Corpos Estáveis da UFPR 

 

 

4.6. Eixo 4 - Divulgação, Comunicação e Articulação 

 

● Reformulação do link da COC no site da PROEC com atualização frequente das ações 

desenvolvidas anualmente e também editais de seleção de bolsistas cultura e institucionais; 

 

● Canais de divulgação da COEX/PROEC nas redes sociais: Facebook, Instagram, 

Youtube, Spotify; 

 

● Articulação com a SUCOM para divulgação das ações culturais via mailing e também 

por meio de matérias produzidas para o portal oficial da UFPR; 

 

● Articulação com a TV UFPR que passou a replicar os vídeos exibidos pelo canal da 

COC no youtube e canal do Festival de Inverno da UFPR também no youtube; 

 

● Cadernos de Ensaios TOM - O TOM Caderno de Ensaios é uma ação de comunicação 

para a cultura desenvolvida em parceria com a equipe da Coordenadoria de Cultura da PROEC-

UFPR, com o propósito de promover e fazer circular a crítica e a reflexão a respeito das produções 

artísticas e culturais com foco no respeito à diversidade cultural e cidadania. O TOM se encerrou na 

sua 10ª edição e pode ser conferido na página oficial da  PROEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

da UFPR 

http://www.proec.ufpr.br/links/cultura/tom.html
http://www.proec.ufpr.br/links/cultura/tom.html


 

 

 

4.6.1. Parcerias internas, externas e virtuais 

 

Durante os 4 anos de gestão a COC desenvolveu inúmeras parcerias interna e externamente. 

Dentre elas, destacamos:  

 

Parcerias internas: CIPEAD, SIPAD, PRAE, SACOD, SEPT, Setor Litoral, Projeto 

ConVida, Projeto Ciclovida e a Campanha "Vozes e Cultura na UFPR" que visou difundir os relatos 

de experiências de nossos estudantes migrantes e refugiados no seu cotidiano universitário. Outra 

grande parceria que trouxe grande engajamento junto aos estudantes foi o do concurso de fotografias 

para celebrar os 60 anos do Complexo da Reitoria. Puderam se inscrever alunos e servidores com 

imagens que retratassem o dia a dia, os espaços ou pessoas. 

O concurso “Reitoria 60 anos – imagens em movimento” – selecionou entre as inscritas 15 

fotografias, fazem parte de um catálogo que foi editado em comemoração aos 60 anos do Complexo 

da Reitoria. 

Avançamos, especialmente a partir do ano de 2018, na parceria junto à UFPR, quando 

naquele ano a produção “labirintos: A música contemporânea de Harry Crowl foi lançada e 

apresentada no Festival de Inverno da UFPR em 2019”, podendo ser conferido mais sobre essa 

parceria no link a seguir:   

 

http://www.tv.ufpr.br/portal/edicao-programa/page/5/?prog=ufpr-especial&id=35430 

 

 

A UFPRTV também passou a ser nossa parceira em programas dedicados especialmente à 

arte e cultura, o “Estado da Arte”, que produziu vídeos sobre o Festival de Inverno, sobre os Grupos 

Artísticos, sobre a Gestão Cultural na UFPR, arte indígena, museologia e muitos outros. Inclusive, 

na página virtual da PROEC foi inserido um ícone exclusivo pra acessar tais produções: 

 

PROEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR 

 

 

Parcerias externas: Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, Fundação Cultural de 

Curitiba, Prefeitura de Antonina, Prefeitura de Matinhos, Prefeitura de Palotina, SESC PR, 

IAMUQUE, SEBRAE, UNESPAR, UTFPR, também fizemos parceria com a Mostra Internacional 

de Cinema e Direitos Humanos, a Mostra Escritores Paranaenses, a Exposição Mãos, Meninas, 

Mulheres e a palestra e exposição Reinvente, sendo essas duas últimas com a Quattro Projetos, de 

Porto Alegre.  

Uma importante parceria externa aconteceu com o Festival de Teatro de Curitiba, que 

anualmente reserva o Teatro da Reitoria para a apresentações de grandes peças e incentivam a 

formação de platéia com a distribuição gratuita de parte dos ingressos para a comunidade acadêmica, 

assim como o Teatro Guaíra o faz em apresentações específicas destinando cerca de 100 ingressos 

exclusivamente para a UFPR. A distribuição desses ingressos se dava por meio de posts nas nossas 

redes sociais e os interessados compareciam à COC para a retirada, outra parte era enviada para a 

casa do estudante, incentivando os alunos que lá residiam a consumir arte e cultura gratuitamente. 

O ICAC, por meio da Oficina de Música de Curitiba, também foi um grande parceiro, 

reservando 50 vagas em cursos diversos e ofertando bolsas de estudos aos Grupos artísticos e 

comunidade acadêmica. Em 2020 passamos a abrir edital de seleção para atender a procura com 

mais profissionalismo. 

 

Parcerias Virtuais: De modo virtual fizemos parceria com a Matte Cultural, que apresentou 

a exposição “Diálogos”, que ainda se encontra hospedada no site oficial do evento e a parceria com 

o “Espaço Cênico” que apresentou a peça “Para não Morrer” virtualmente com a renomada atriz 

Nena Inouê. 

http://www.tv.ufpr.br/portal/edicao-programa/page/5/?prog=ufpr-especial&id=35430
http://www.proec.ufpr.br/links/cultura/estadoarte.html


 

 

Para acessar a exposição virtual “diálogos”, clique neste link: 

 

 30º Festival de Inverno da UFPR 

 

 

4.7. Eixo 5 - Participação em Eventos 

 

4.7.1. Feira de Profissões UFPR  

 

A COC esteve presente nas edições de 2017, 2018 e 2019 da Feira de Profissões com estande 

para divulgação das ações culturais e também dos espaços culturais como o Museu de Arte da UFPR. 

Na oportunidade divulgamos o processo seletivo anual para composição dos elencos dos grupos 

artísticos e também os editais de seleção de bolsistas culturais. 

 

4.7.2. Festival de Ciência, Cultura e Inovação da UFPR 

 

O 1º Festival UFPR de Ciência, Cultura e Inovação da UFPR aconteceu de 23 a 29 de 

setembro de 2019 e integrou diferentes eventos que antes aconteciam separadamente: Feira do livro 

e de extensão, apresentações de trabalhos e resultados de pesquisa, palestras, workshops, feira 

gastronômica, apresentações culturais, ações educativas e serviços de saúde. A COC participou por 

meio de diversas ações, quais sejam:  com o stand do “Ponto de cultura”, com apresentações no 

palco cultural montado no pátio da Reitoria, com apresentações e oficinas de dança no Teatro da 

Reitoria, com apresentações dos Grupos Artísticos, com intervenções (grafite, dj’s, performances, 

exposições) no entorno do prédio D. Pedro I e II e com meditação na Capela da Reitoria. 

http://www.proec.ufpr.br/festival2020/links/virtual.html


 

 
Foto 3: Apresentação do GMPB da UFPR - Fonte: Vinícius Costa 

 

4.7.3. Movimento Conexão 

 

Evento cultural online, com transmissão em live de apresentações artísticas e webinários com 

conversas sobre arte e cultura. 

O Movimento Conexão é uma realização da Agência Escola de Comunicação Pública UFPR 

em parceria com o Setor de Artes, Comunicação e Design (Sacod) e a Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (Proec) da Universidade. 

 

4.7.4. Semana do Servidor  

 

Anualmente, a COC por meio dos Grupos Artísticos da UFPR, contribui para a Semana do 

Servidor - evento que ocorre tradicionalmente no final de outubro em alusão ao dia do servidor 

público, 28 de outubro. Há sempre um servidor que compõe a comissão do evento que tem sua 

abertura realizada no Teatro da Reitoria, que se prepara para receber os servidores que lotam a plateia 

e são agraciados por apresentações especialmente preparadas/ensaiadas pelos Grupos artísticos da 

UFPR para a ocasião. Assim, as equipes dos Grupos Artísticos e a equipe do Teatro da Reitoria 

participaram das semanas de 2017 a 2019 e contribuíram da melhor forma possível. 

 

http://www.agenciacomunicacao.ufpr.br/site/
http://www.sacod.ufpr.br/portal/
http://www.proec.ufpr.br/


 

 
Foto 4: Semana do Servidor no Teatro da Reitoria - Fonte: Vinícius Costa 

 

4.7.5. Aniversário da UFPR 

 

Anualmente, a COC por meio dos Grupos Artísticos da UFPR, contribui para a cerimônia 

oficial na qual se comemora o aniversário da UFPR, tradicionalmente realizada no Teatro da 

Reitoria, que se prepara para receber os convidados que lotam a plateia e são agraciados por 

apresentações especialmente preparadas/ensaiadas para a ocasião. Assim, as equipes dos Grupos 

Artísticos e a equipe do Teatro da Reitoria não medem esforços para contribuir da melhor forma 

possível. Não foi diferente durante a gestão 2017-2020, no entanto, especialmente em 2020, todos 

tivemos de nos adaptar e como a cerimônia oficial aconteceu de forma virtual, os grupos investiram 

em gravações de vídeos especiais para compor a festa. O GMPB da UFPR cantou o Hino Nacional 

Brasileiro e a Orquestra Filarmônica gravou vídeos com duos, trios e quartetos que executaram 

músicas clássicas e contemporâneas. 

 

4.7.6. Encontro Regional doas agentes culturais das - REGIÃO SUL 

O evento, realizado no Setor Litoral nos dias 14 e 15 de junho, durante o Circuito Cultura e 

Arte UFPR (Cica Matinhos), teve como público alvo servidores técnicos administrativos e docentes 

das instituições de ensino superior dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que 

trabalham diariamente com gestão e produção cultural dentro das universidades públicas. 



 

O Encontro reuniu 35 participantes de nove instituições públicas de ensino superior dos três 

estados, sendo: UFPR, UNILA, UNIOESTE, Unicentro, Unespar, UEPG, UFSC, Unipampa, 

UFCSPA. Na oportunidade foi constituído o Fórum Estadual dos Agentes Culturais das Instituições 

de Ensino Superior do Paraná, e sinalizado a formação dos fóruns estaduais de SC e RS. Além do 

indicativo de formação do Fórum Regional no evento Experimenta da UFSC. 

 

4.8. Eixo 6 - Ações E Eventos Realizados  

 

4.8.1. Mutirão Mais Cultura 

 

Durante os anos de 2015 a 2018, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura participou do Edital 

promovido pelos: Ministério de Educação/MEC e Ministério da Cultura/MINC, do Programa Mais 

Cultura nas universidades sendo contemplada com o Projeto Mutirão Mais Cultura. Esse projeto 

proporcionou o desenvolvimento de ações e intervenções que deram visibilidade a inúmeras 

atividades culturais que fomentam e incrementam a cultura, fortalecendo a relação da UFPR com a 

sociedade paranaense e em específico a comunidade do litoral. Entre essas ações viabilizou o 

diagnóstico do Plano Institucional de Cultura PIC/UFPR em construção.  

 

4.8.2. Festival de Inverno da UFPR 

 

O Festival de Inverno da UFPR em Antonina-PR constitui uma política cultural executada 

pela Universidade Federal do Paraná com o propósito de articular as práticas de pesquisa, ensino e 

extensão universitária com os processos coletivos de participação cidadã nas políticas públicas. 

Essa política cultural de âmbito universitário tem como ação três eixos: as oficinas, as 

atividades artístico culturais e as atividades paralelas. Os três eixos têm por função constituir 

diferentes espaços de aprendizagem, reflexão crítica, produção e apreciação dos bens e conteúdos 

culturais produzidos e fruídos pela/na sociedade brasileira. 

Destacamos o ano de 2018 quando o Festival de Inverno pode retomar todas as suas 

atividades durante 08 dias de evento - sendo que as atividades formativas foram distribuídas de 

segunda a sexta-feira, durante o período de férias escolares, o que aumentou o público das oficinas 

que tiveram seus resultados divulgados ao final do evento. Segundo a polícia militar de Antonina, o 

evento alcançou a marca de 20 mil participantes presenciais. 

O festival é realizado de forma ininterrupta desde 1991, no entanto, foi em 2020 que o evento 

encarou seu principal desafio ao completar 30 anos de existência: executar um festival de grandes 

dimensões de forma totalmente virtual.  

 

4.8.3. 30º Festival de Inverno da UFPR - Edição Virtual 

  

Optamos por iniciar a edição comemorativa ainda em 2020, de forma virtual, pois em tempos 

de isolamento social as atividades culturais são deslocadas para este lugar e propusemos que os 30 

anos do Festival de Inverno da UFPR fossem comemorados em duas etapas: Edição virtual que 

aconteceu de 13 a 17 de outubro de 2020, por meio de lives, vídeo-depoimentos, atividades paralelas 

e minicursos no ambiente virtual de aprendizagem; e Edição presencial que acontecerá em julho de 

2021 na cidade de Antonina.  

A realização de uma edição virtual do evento surgiu como alternativa e reafirmou o 

compromisso da UFPR com a arte e cultura, com a democratização do acesso, com a diversidade 

cultural, com o multiculturalismo e com a difusão desses bens que o evento sempre proporcionou. 

Esta edição histórica e virtual propôs o resgate histórico desses 30 anos, revelando MEMÓRIAS dos 

que cresceram com o festival, colhendo depoimentos de artistas que se formaram na UFPR e se 

apresentaram nos espaços de compartilhamento de arte e cultura e dos servidores que trabalharam, 

experimentaram e se aconteceram com o próprio evento.  

Mais do que nunca, reforçamos formas distintas de socializar o conhecimento artístico em 

ambientes diferentes do acadêmico, incentivando um processo de integração desses saberes com os 

mais variados segmentos da sociedade, estabelecendo, nesse sentido, um elo entre a universidade e 



 

seus espectadores que puderam acessar todo conteúdo gratuitamente pelo recém-inaugurado canal 

do evento no Youtube. 

 

 

 
Foto 5: Resultado da Oficina de maracatu ministrada por alunas da UFPR Litoral e o Bloco mais tradicional do Litoral 

do Paraná, o Boi Barroso 



 

 
Foto 6: Entrega dos alimentos arrecadados por meio do Projeto de extensão CicloVida à APAE - Fonte: Vinícius 

Costa 

 

4.8.4. Circulação e Manutenção dos Grupos Artísticos da UFPR 

 Garantir a circulação da pesquisa de repertório realizada pelos Grupos Artísticos da UFPR 

por meio de, pelo menos, duas temporadas oficiais durante o ano. Com esses objetivos a manutenção 

desses grupos atua num processo de formação de plateia e de mediação cultural, além de viabilizar 

o atendimento a convites da comunidade interna e externa.  

 

 

DIVERSIDADE E CULTURA  

 

4.8.5. Março das Mulheres na UFPR 

 

Esta é mais uma ação coletiva na qual a PROEC, por meio de parceria com a SIPAD, PRAE 

e outros agentes, promovem durante o mês de março para sensibilizar e oportunizar debate sobre 

temas importantes em torno das mulheres. A campanha inclui uma programação especial para todo 

o mês de março, com mesas redondas e eventos culturais. Desde 2017 os parceiros vêm somando 

forças e anualmente a Comissão de elaboração cresce e se torna mais representativa. Em 2020, além 

de Curitiba, o Setor litoral em Matinhos também recebeu nossas atividades. 

  

4.8.6. Abril Indígena 

 

A Programação “Abril indígena” disponibiliza atividades culturais que destacam a 

importância da comunidade indígena para as diversas esferas da vida social, além de reforçar a 

importância dentro da Universidade. Ao longo do mês, uma série de materiais, especialmente vídeos 

sobre o papel e a influência da cultura indígena na UFPR, foram disponibilizados online nas redes 

sociais. 



 

Para valorizar a agenda cultural e política dos povos indígenas, foram convidados artistas, 

intelectuais, lideranças políticas, curadores de museus e estudantes nesta parceria entre a COC, o 

MAE e professores do Setor Litoral. 

 

4.8.7. Junho LGBTIA+ 

 

Em junho a UFPR, por meio da Coordenadoria de Cultura da PROEC, apresentou uma série 

de ações virtuais que trouxeram reflexões frente aos avanços, as conquistas e os desafios das 

subjetividades LGBTI. 

  

Em 2020 as ações aconteceram de 8 a 28 de junho de 2020, dia em comemoração 

internacional do orgulho LGBTIA+ e puderam ser conferidas nas redes sociais da Coordenadoria de 

Cultura/PROEC, CEAPPE, SIPAD e LABIN e dos apresentadores parceiros nessas ações. A UFPR 

reafirmou, assim, seu compromisso com as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis e 

intersexuais e sua mobilização a favor dos seus direitos e contra as distinções e discriminações. Os 

vídeos lançados no recém inaugurado Instagram da COC, na época, alcançaram 1479 visualizações, 

já no Facebook os vídeos superaram 5238 visualizações, somando o montante de 6762 visualizações. 

 

 

4.8.8. Negritude UFPR 

 

Em 20 de novembro de 2020, dia da Consciência Negra, a Coordenadoria de Cultura estreou 

o seu canal no Youtube. Iniciamos uma série de shows e apresentações que trouxeram reflexões a 

esse debate tão necessário e urgente, que em 2020 ganhou fôlego maior com o lema Existir, Ocupar, 

Resistir e Inspirar  do movimento Negritudes UFPR. 

Negritude UFPR é um momento de articulação de muitas frentes dentro e fora da 

Universidade, refletindo a presença negra em nosso país e o próprio reconhecimento da cultura 

negra.  

Os vídeos dos sete espetáculos foram lançados diariamente alcançaram 1588 visualizações. 

 

 

4.9. Eixo 7 - Formação 

 

4.9.1. Curso de Gestão Cultural 

 

O Curso Tecnologia em Gestão Cultural/EAD, está consonância com o Plano Nacional de 

Cultura (PNC) e entende a cultura em sua multidimensionalidade, agregando as três dimensões 
propostas pelo PNC - Expressão simbólica, Direito e cidadania e Desenvolvimento econômico - 
aos elementos inerentes à Gestão das Políticas Culturais. O objetivo do curso é formar gestores 
culturais, capazes de gestionar e desenvolver programas e ações que fomentem o 
desenvolvimento da cultura a partir de sua multiplicidade e diversidade. Próximas etapas: 

 

1. A próxima etapa após a aprovação do curso é a captação de recursos destinada à elaboração 

de materiais EaD. Após, haverá a formação de tutores, constituição de corpo docente para então ser 

ofertado ao público, o que não tem data definida para acontecer; 

 

2. A oferta do curso será de acordo com as normas institucionais e a partir de parcerias a 

serem estabelecidas 

com outros órgãos e instituições públicas e privadas. Dessa forma, é importante pontuar que 

não será definido um número fixo de vagas. Elas serão negociadas a partir da disponibilidade e 

necessidade da comunidade externa, levando em consideração a disponibilidade financeira e 

profissional; 

 



 

3. Haverá processo seletivo para a constituição das turmas, assim como processo seletivo 

especial (Convênios ou Termos de Cooperação Técnica); 

 

4. Haverá Programa Mobilidade Acadêmica (convênios, intercâmbios nacionais e 

internacionais, outras formas). 

 

4.9.2. InterArte 

 

O InterArte III foi um evento extensionista integrado (UFPR, UNESPAR, PUCPR, UTFPR, 

CEP e SEEC) e seu tema em 2018, ano que a UFPR o hospedou grande parte do evento, era “Partilha 

e Resistência - diálogos entre política, arte e educação”. As oficinas, exposições e apresentações 

aconteceram de 3 a 7 de dezembro de 2018 e contou com inúmeros professores, estudantes e técnicos 

administrativos da UFPR.  

 

Acesse o evento aqui: https://www.even3.com.br/interarte3/ 

 

 

4.9.3. Formação em na Edição Virtual do Festival de Inverno da UFPR 

 

Para Além de todas as lives, shows, apresentações, lançamento de livros e contação de 

histórias, a edição virtual também ofertou 9 minicursos com 20 vagas cada turma por meio do 

ambiente virtual de aprendizagem UFPR Aberta, totalizando 180 vagas distribuídas para 

comunidade externa e comunidade acadêmica da UFPR. Os minicursos foram totalmente gratuitos 

e aconteceram de terça a quinta-feira durante o evento. Cada minicurso teve um total de 9 horas aula, 

exceto o do carnaval que teve 12h/a e aconteceu de terça a sexta-feira. 

 

Nome do 

minicurso 
Redescobrindo a Cultura de Antonina 

Descrição 

O minicurso se propõe a apresentar uma visão descritiva de definições sobre 

cultura e folclore para, de forma coletiva e participativa, construir um mapa descritivo 

que apresenta os principais fazeres culturais da cidade de Antonina, envolvendo 

aspectos relacionados a manifestações culturais, gastronomia, artesanato e outras que 

surgirem através da interação entre os participantes. 

Nome do 

minicurso 
Roteiro e RPG: O que tem a ver? 

Descrição 

Era uma vez, no gélido Festival de Inverno da UFPR, um grupo de estudantes 

de roteiro que se encontrava para criar universos fantásticos e criaturas mágicas. Neste 

minicurso, criaram as mais incríveis aventuras com atividades de escrita criativa, 

empregando uma metodologia que usa partidas de RPG (Role Playing Game) para 

colocar em prática as assustadoras teorias do roteiro audiovisual. 

Nome do 

minicurso 

Áudio para produção de conteúdo audiovisual: uma introdução a aspectos 

artísticos, teóricos e práticos de como aprimorar o som do seu vídeo ou videoaula 

Descrição 

O que separa um conteúdo com aspecto amador de um profissional é a 

qualidade de captação e mixagem do seu áudio. O minicurso tem como finalidade dar 

uma introdução a captação de áudio para vídeo, assim como alguns aspectos artísticos 

e técnicos de pós produção de som. Qual o melhor local para gravação? Como a 

escolha e posicionamento de microfones pode afetar meu som? Quais programas e 

equipamentos podem melhorar significativamente a experiência audiovisual do 

espectador? 

https://www.even3.com.br/interarte3/


 

Nome do 

minicurso 
Balaio: educação patrimonial e produção de podcasts 

Descrição 

Do fandango ao boi de mamão, apinajés e uma infinidade de lendas. Da 

paisagem cultural ao patrimônio edificado, o litoral paranaense reúne inúmeras 

referências culturais. Articulando premissas da educação patrimonial às práticas de 

educomunicação, esse minicurso oferece subsídios básicos para pesquisa e produção 

de conteúdo utilizando a linguagem do podcast para a difusão do patrimônio cultural 

local. 

Nome do 

minicurso 
Videodança - Poesia entre o Movimento Expressivo e o Audiovisual 

Descrição 

Esse minicurso visa oferecer possibilidades poéticas de compor através do 

Movimento Expressivo, integração entre a Dança e a Tecnologia através das 

ferramentas audiovisuais como o Instagram Story. Abordaremos o conceito de 

videodança e aprenderemos a compor uma videodança utilizando um celular e a 

poesia disponível em um corpo que se move dentro do isolamento social. 

Nome do 

minicurso 
História das Músicas- Compositoras Mulheres 

Descrição 
O minicurso levanta e analisa, numa perspectiva feminista, um estudo focado 

nas compositoras brasileiras que atuaram durante este século. 

Nome do 

minicurso 
Oficina de Improvisação 

Descrição 

O minicurso visa estimular o participante a conhecer e descobrir seu potencial 

inato de criatividade através de exercícios teatrais. Promove, a partir do entendimento 

dos conceitos práticos da improvisação teatral, a capacidade de: Ousar, Perceber, 

Ouvir, Ser espontâneo, Improvisar e se relacionar. Baseado na pesquisa do 

Antropofocus, este é um minicurso voltado para artistas e não-artistas. 

Nome do 

minicurso 
Desfilando carnavais: escolas de samba, artes em movimento 

Descrição 

O minicurso, dividido em três dias, propõe a apresentar uma visão panorâmica 

sobre a história e as múltiplas dimensões artísticas dos desfiles das escolas de samba 

do Rio de Janeiro, expandindo o olhar para outras geografias e diversas manifestações 

festivas da cultura popular brasileira. 

Nome do 

minicurso 

Negratividade - Entrelaces da Cultura de Matriz Africana entre Brasil, Chile e 

Ecuador 

Descrição 

Minicurso teórico-prático que discute a diáspora africana pela Ibero-América 

e constrói uma análise da permanência da cultura de matriz africana no ambiente 

brasileiro a partir da experiência de intercâmbio de saberes com comunidades anfitriãs 

de Chile e Ecuador. Através de registros áudio/visuais e vivências em tempo real, 

aborda a perspectiva de mundo da cultura de matriz africana, viva pelos Terreiros do 

Brasil, e outros ecos encontrados nas lógicas de aprendizagem e partilha de 

informações praticadas em comunidades do Chile e Ecuador. 

 

 

  



 

4.10. Eixo 8 - Público Atendido 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

4.11. Eixo 9 - Museu de Arte da UFPR - MusA 

 

4.11.1. Plano Museológico 

 

Seguindo a Instrução Normativa Nº 3, de 25 de maio de 2018 do IBRAM - Instituto Brasileiro 

de Museus e em conformidade com a Lei Federal 11.904/2009 mais conhecida como Estatuto dos 

Museus, foi em 2018 o Plano Museológico do Museu de Arte da UFPR começou a ser a ser 

propriamente delineado. Com a museóloga Lidiane do Nascimento como responsável técnica pela 

elaboração e articulação do plano junto a equipe do museu e da COC e a comissão colaboradora, já 

em 2018 foi feita a síntese do levantamento do estado da instituição, que estava sendo realizado nos 

anos anteriores, como estudos e levantamentos do estágio da instituição museal, de questionários 

durante a Caravana do Plano Institucional de Cultura da UFPR e reuniões com a equipe que 

contribuíram para o diagnóstico global do MusA. Em 2019 foi emitida portaria da Comissão do 

Plano Museólogico com membros da comunidade externa, docentes e técnicos administrativos que 

contribuiriam na elaboração dos programas e dos projetos do plano. 

Com reuniões mensais, a construção do primeiro Plano Museológico do MusA se deu de 

forma colaborativa e seguiu as seguintes etapas: A redação do plano foi concluída em outubro de 

2019; Em 2020 foi feita uma revisão da parte textual e a última etapa está prevista para 2021, sendo 

ela a formatação, design e lançamento público do Plano Museológico.  

Ter um plano museólogico para o MusA , que existe desde 2002, irá nortear as ações de 

curto, médio e longo prazo e é um marco nessa gestão, pois é uma ação de extrema relevância para 

a continuidade deste museu dentro da estrutura universitária. 

 

4.11.2. Sala Educativa do MusA 

 

Em 2017 um espaço destinado às ações educativas do MusA foi disponibilizado. Uma sala 

situada no subsolo do prédio histórico alocou a equipe do Educativo para o desenvolvimento de 

oficinas, aulas e reuniões de equipe. A sala possuía diversos problemas de infiltração e é um lugar 

insalubre dentro do prédio histórico tanto para receber grupos escolares quanto para a equipe de 

trabalho. No entanto, foi um grande ganho as ações Educativas do musa serem reconhecidas a tal 



 

ponto de terem um espaço destinado exclusivamente a  elas, mesmo com as dificuldades enfrentadas, 

entre os anos de 2017 e 2019, foram realizadas 3 Formações com professores da REDE da Secretaria 

de Municipal da Educação, inúmeras práticas artísticas e oficinas para grupos escolares. 

Ao todo, as ações educativas direcionadas do Núcleo Educativo do MusA atendeu nesta sala 

por volta de 1200 crianças e 60 educadores. Para os anos, planejamos ter uma sala Educativa que 

fique próxima às salas de exposições do museu e seja adaptada e acessível para receber todos os 

tipos de público. 

 

 

4.11.3. Edital anual de Ocupação 

 

Lançar um edital anual de chamada para ocupação da sala de exposições temporárias do 

MusA, era uma demanda antiga da equipe técnica. Logo no começo de 2017 essa pauta foi colocada 

para discussão com o conselho deliberativo do MusA. Houve inúmeras reuniões para viabilizar o 

formato e forma que o edital dessa natureza pudesse atender a demanda externa, assim como ainda 

estar em conformidade com a missão e as características do museu.  

Apenas em 2019 com a construção em paralelo do Plano Museológico foi possível esboçar 

um edital que estivesse de acordo com as nossas necessidades e então em julho de 2019 foi 

apresentado pela equipe técnica do museu um modelo para o edital que foi aprovado por 

unanimidade pelos conselheiros e pelas chefias da PROEC.  

O edital foi lançado em outubro de 2019 para a ocupação da agenda de exposições de curta-

duração de 2020. O resultado definitivo das propostas escolhidas foi divulgado em abril de 2020. 

Mas devido a pandemia esse calendário presencial de exposições foi suspenso. 

 

 

4.11.4. Licitação conjunta com SIBI de software para museus da UFPR 

 

Durante o ano de 2020 o MusA participou da comissão para licitação de software museus. 

Junto com membros do Sistema de Bibliotecas e o MAE-UFPR e em reuniões semanais elaboraram 

o termo de referência e tudo mais que compete à abertura de licitação.  

Após o pregão e com a realização de prova conceito que acabou reprovando a empresa 

licitante, a equipe do Pregão e de Contratação do Software em reunião com as chefias interessadas 

( PROEC e SIBI) decidiu sondar sobre a possibilidade de contratação de uma base que atenda as 

necessidades da UFPR e tenha todas as funcionalidades exigidas de uma outra maneira, para isso 

uma nova licitação terá que ser aberta ou a criada uma justificativa de aquisição com dispensa de 

licitação, a comissão atual então, finalizou seus trabalha cumprindo tudo que estava ao alcance, 

sendo assim uma nova comissão com novos membros deve ser instituída para que essa demanda de 

extrema importância para a organização e democratização dos acervos de museus seja atendida. 

 

 

4.11.5. Projeto de Novo Regimento Interno 

 

Adequar o Regimento Interno do museu para que este esteja antenado com as demandas 

atuais é uma demanda necessária e que foi iniciada em 2019 com a nomeação de membros para uma 

comissão que ficasse responsável por esse trabalho, através da portaria N° 18 de 09/07/20.  

Em 2020 a equipe técnica do museu tomou a frente e iniciou a problematização do atual 

Regimento, e elaborou um texto regimental coerente com as necessidades do Musa. Foram 

realizadas 3 reuniões e é preciso ainda finalizar a minuta com as sugestões e apresentar à Comissão 

do Regimento para aprovação e em seguida apresentar esse documento para o COPLAD e para os 

demais órgãos competentes dentro da UFPR. 

 

 

 

 

 



 

4.11.6. Exposições virtuais 

 

1. Dialogias da Resiliência: 

Desde antes do atual contexto político brasileiro a comunidade LGBTI no Brasil tiveram e 

ainda tem de enfrentar discursos com apelo ao ódio incubido por sistemas de crença retrógrados e 

desalinhados com seu tempo, contudo, na constante luta pelo direito de exercer sua liberdade plena 

no que se refere às plurais identidades de gênero e sexualidade, a exposição reúne artistas 

contemporâneos de diversos estados brasileiros propondo uma discussão a partir de realidades e 

perspectivas distintas. Por ter um caráter relacional a resiliência se apresenta também como um 

mecanismo de transformação podendo ser individual e ou em comunidade e, através da dialógica se 

constitui um dispositivo para o enfrentamento, empoderamento e a superação das discriminações.  

Dessa forma as aproximações construídas se baseiam nos diálogos inteligíveis a partir da 

realidade de cada artista e seus processos interativos com o seu meio, ou seja, a dialógica é 

constituída na relação entre o artista, seus enfrentamentos a LGBTfobia e suas capacidades de 

superação e modificação da realidade diante as dificuldades e violências que são históricas. A 

exposição “Dialogias de Resiliência” integra a programação do mês do orgulho LGBTI da 

Universidade Federal do Paraná junto à Pró-reitoria de extensão e cultura. Curadoria: Ué Prazeres. 

2. Cenas de Interior:  

Em 2020 a equipe do Projeto de Extensão Educação em Museus: Núcleo Educativo do MusA 

se lança a um grande desafio, propor uma exposição virtual que possa gerar um debate sobre o 

momento tão novo e delicado que vivemos. Entendemos que, com os espaços expositivos fechados, 

é preciso transpor as barreiras físicas do museu e, para isso, o recorte temático escolhido para a 

exposição se relaciona com a pandemia de Covid-19 e a situação do isolamento e distanciamento 

social, a fim de gerar reflexões e debates nesse contexto.  

Foram selecionadas 14 obras de artistas que têm muito a nos dizer: pinturas, fotografias, 

gravuras e desenhos curados para essa exposição possuem cores, linhas, formas, que geram 

sensações, expressões que incitam nossos sentimentos; são situações que buscam ativar a memória 

afetiva das pessoas. A exposição que está disponível no website do MusA, proporciona 

acessibilidade em libras, design em contraste e textos com letras maiores para pessoas com baixa 

visão. Pensando nisso, a ideia é que a exposição tenha diversos momentos que não se encerram no 

dia da abertura, que aconteceu no dia 26 de novembro numa vernissage online no instagram do 

MusA. Já está programado para janeiro lives com os artistas Ricardo Carneiro e Fernando Augusto, 

em fevereiro o lançamento dos depoimentos dos artistas e das versões em audiodescrição, inglês e 

espanhol da exposição, e ainda em 2020 e durante toda a metade de 2021 comentários dos 

mediadores culturais sobre as obras e artistas no instagram e no facebook. 

 

 

4.11.7. Web MusA 

 

Foi desenvolvida no período pandêmico a #WebMusA, uma série audiovisual veiculada na 

internet, os temas abordados são relativos ao campo dos museus.  Para dar voz a narrativa são 

entrevistados, via internet, profissionais de instituições de todo o país. Na equipe de produção, que 

engloba pesquisa, edição, animação e acessibilidade, contamos com três servidoras e nove bolsistas 

cultura. 

A websérie contou com recursos de animação gráfica e entrevistas de especialistas sobre 

assuntos inerentes aos museus. A websérie foi idealizada pelo corpo técnico do MusA para 

compensar as atividades suspensas por causa da pandemia de Covid-19.  

Cada episódio da websérie tem entre seis e 12 minutos de duração e cinco versões que 

buscam promover a acessibilidade do público. 

Além da versão típica, haverá edições com audiodescrição, legendagem descritiva, Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e uma versão em inglês e tiveram, até o momento, 3462 visualizações. 

 

 

 

 



 

4.11.8. Circulação dos Grupos Artísticos 

 

Na Gestão 2017-2020 houve dedicação especial para aumentar a circulação dos Grupos 

Artísticos dentro e fora dos campi da UFPR. Presença garantida no Festival de Inverno, todos os 

grupos se apresentaram em Antonina durante as edições presenciais de 2017 a 2019 e em 2020, 

houve apresentações virtuais no evento, que ainda podem ser conferidas no canal especialmente 

criado para abrigar a edição on-line. 

Os GAs também circularam em 2018 pelos campi da UFPR, inclusive 

pelos campi avançados (interior e litoral) na ocasião da realização da Caravana PIC, no segundo 

semestre do referido ano. Também houve apresentação destes no MAE, em Paranaguá, na ocasião 

da abertura de uma exposição do museu. 

No Cica Matinhos nos anos de 2018 e 2019 os GAs se apresentaram na igreja do padroeiro 

de Matinhos, São José e na praça central em frente a igreja, que inclusive ficou lotada por alunos, 

técnicos, docentes e comunidade litorânea paranaense em toda as ocasiões. 

 

 

4.11.9. Gestão de Pessoas e formação de elenco 

 

Desde 2017 os Grupos Artísticos da UFPR foram fortalecidos em relação à gestão de pessoas 

e formação de elencos. Já em 2017 recebemos um Regente concursado para comandar o Grupo de 

MPB da UFPR, Vicente Samy Ribeiro, que reformulou o GMPB da UFPR; Na sequência, recebemos 

via concurso público em 2018 um diretor cênico Rafael Lorran, que reformulou a Companhia de 

Teatro da UFPR. Essas duas forças de trabalho direcionaram ambos os grupos a se constituírem com 

mais propriedade, profissionalismo e competência, já ambos além de estarem finalizando os 

doutorados em áreas correlatas, também chegaram com uma bagagem muito grande, o que só 

contribuiu em relação ao engrandecimento da formação do elenco.  

Assim, destacamos a seleção de elencos por meio de editais que passaram a ser padronizados 

e após o início das atividades, seleção interna de bolsistas cultura, contando com 110 vagas anuais, 

em processos de concessão de bolsas a partir de maio, totalizando 440 bolsas que incentivam a 

manutenção dos elencos dos Grupos Artísticos e, consequentemente, as temporadas semestrais 

destes.  

No ano de 2020, via processo de redistribuição e atendendo demandas reconhecidamente 

necessárias, recebemos um técnico de áudio e vídeo que atuará diretamente na produção dos 

espetáculos dos GAs, Ezion Moura veio do Instituto Federal de Goiás para somar à Seção de Grupos 

Artísticos. 

 

 

4.11.10. Ações de formação 

 

Muitas foram as ações de formação incentivadas pela gestão, como é o caso das parcerias 

estabelecidas junto ao ICAC e Conservatório de Música Popular Brasileira, via Oficina de Música, 

evento de formação que acontece todo mês de janeiro em Curitiba. A Coordenadoria de Cultura 

oferta via edital de seleção, 50 vagas/bolsas para os mais diversos cursos, seja para o Coro, Madrigal, 

Orquestra ou GMPB, que recebem bolsas repassadas diretamente pelo ICAC. O Curso de elaboração 

de projetos culturais, ofertado pelo Governo do Estado do Paraná em parceria com a UEPG é um 

outro exemplo de incentivo direto.  

Para além, há as próprias ações de formação que os GAs empreenderam nestes anos, sejam 

elas em eventos como o Festival de Inverno, como foi o caso do Workshop “Dramaturgias: Corpo, 

imagem e narrativa” em 2019 ou a “Oficina: Introdução ao teatro – Corpo, espaço e narrativa”, 

realizada durante o Festival de Ciência, Cultura e Inovação, também em 2019, ambas ações de curta 

duração ministradas pelo diretor cênico Rafael Lorran. 

Há ainda as ações de formação desenvolvidas nos estúdios e salas dos GAs durante o ano 

todo, as ações de média ou longa duração, como é o caso do “Curso de dança moderna”, ofertado 

vespertina e gratuitamente pela téssera- Companhia de dança da UFPR de março a novembro de 

2020.  



 

 

 

4.11.11. Atividades virtuais 

 

O ano de 2020 foi especialmente desafiador para os Grupos Artísticos da UFPR, que com 

uma pandemia em curso, remotamente conseguiram ensaiar, gravar vídeos, editar e disponibilizar 

ao público os resultados em forma de apresentações e espetáculos que foram, muitas vezes, ao vivo. 

A Téssera Companhia de dança da UFPR participou do Movimento Conexão (1a edição em abril e 

2a edição em junho), assim como a Cia de Teatro, o Grupo de MPB e a Orquestra Filarmônica da 

UFPR. Estiveram presentes virtualmente na edição virtual do Festival de Inverno, que teve em seu 

dia de abertura um espetáculo do Coro da UFPR e a cada dia do festival, um espetáculo diferente 

dos GAs foi apresentado.  

A produção a distância foi um desafio para os GAs, mas mesmo assim, novos canais no 

youtube foram inaugurados e a plataforma foi adotada como uma das interfaces de comunicação 

com o público; Toda sexta-feira, por exemplo, o GMPB estreou vídeo novo no canal próprio, assim 

como o vídeo especialmente preparado para o Mês da Consciência Negra na UFPR, pela Cia de 

Teatro, teve sua estreia garantida no canal da COC e também no do próprio grupo, fazendo com que 

o engajamento aumentasse e houvesse o crescimento de assinaturas em ambos canais. 

 

 

 [Mensagem cortada]  Exibir toda a mensagem 

Área de anexos 

 

 

 

4.12. Eixo 11 - Teatro da Reitoria 

 

Com capacidade para 700 pessoas, o Teatro da Reitoria abriga anualmente um público de 

100.000 pessoas e tem atendido a comunidade interna e externa à UFPR, cujo objetivo principal é 

ordenar atividades oficiais, formaturas, assembléias, congressos, simpósios, aulas inaugurais com 

uma pauta eminentemente cultural, tanto com os coletivos artísticos da Universidade quanto com 

grupos e companhias privados. 

O Teatro da Reitoria pratica uma política de aluguel da sala com o objetivo de manter-se em 

condições e mantém uma política de parcerias institucionais, que são analisadas individualmente 

pela gestão. 

 

4.12.1. Locação de Becas 

A atual gestão propôs e encaminhou um novo fluxo para a locação de becas, pois 

anteriormente o valor praticado fora convencionado a partir de uma pesquisa de mercado 

encontrando-se uma média, inclusive, frente a definição do valor que a empresa que lava becas 

cobra. Encaminhamos junto ao Gabinete da Reitoria e COPLAD uma minuta que seguiu para 

aprovação e posterior divulgação.  

A clientela a ser cobrada são os formandos que poderá pagar a beca individualmente ou a 

comissão de formatura que se encarrega de recolher os valores e efetuar o pagamento da turma como 

um todo, a forma de pagamento será feito via GRU simples recolhida no Banco do Brasil; Isenções 

continuam sendo praticadas para as becas do Reitor, vice e professores homenageados. 

 

4.12.2. Reforma dos Teatros 

Logo no início da gestão, elaboramos o Plano de Manutenção dos Espaços Cênicos com as 

necessidades do Teatro da Reitoria e TEUNI – Teatro Experimental da UFPR. No documento foi 

especificado a situação de cada item, a ação a ser desenvolvida e o caráter de tal ação emergencial,  

médio prazo e longo prazo. 

Foram realizadas várias reuniões com engenheiros e arquitetos da SUINFRA que assumiram 

a elaboração do Processo de Licitação que se encontra em andamento. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8d999d30b1&view=lg&permmsgid=msg-f:1689429316737379514


 

4.12.3. Contratação de pessoal 

O Processo de Licitação para Terceirização dos funcionários do Teatro da Reitoria e do 

TEUNI – Teatro Experimental da UFPR  se deu em virtude  de se tratar de funções  muito específicas 

das artes cênicas, tais como sonoplasta, iluminador, contra regra, etc,  cargos extintos na UFPR e  

cujas atividades são desenvolvidas também  no período da noite, nos finais de semanas e feriados. 

Portanto, sempre houve falta de servidores nos teatros administrados pela PROEC, situação 

agravada também em decorrência do grande número de servidores que se aposentaram. 

 

 

4.13. Eixo 12 Depoimentos de Colaboradores e Registros Fotográficos 

 

 

4.13.1. Depoimento 1: 

Ronaldo Alves Feitosa (Chefe da Seção dos Grupos Artísticos da UFPR) 

 

“Em 2018 fui chamado pelo concurso que prestei na UFPR. Trabalhei até meados de 2019 

ainda na Importação quando fui convidado a trabalhar na Coordenadoria de Cultura, onde estou até 

o momento, hoje ocupando o cargo de Chefe da Seção dos Grupos Artísticos da UFPR. 

Trabalhar na Coordenadoria de Cultura está sendo uma experiência fantástica, pois além de 

ser um dos meus sonhos, poder estar diretamente na orquestra, a qual sempre que pude fiz parte ao 

longo dos anos como instrumentista, estou envolvido com as atividades do Coro, da Téssera Cia de 

dança, da Cia de Teatro e Grupo de MPB. 

A equipe da Coordenadoria de Cultura é super dedicada e todos são comprometidos nas ações 

de cultura da UFPR, com os meses temáticos, festival de inverno, feira de profissões, Semana de 

Ciência tecnologia e inovação e tantos outros eventos que se fazem necessários para que a UFPR 

possa continuar sendo o exemplo que é. 

Sinto orgulho de ser UFPR, orgulho em fazer parte desse time da Cultura!” 

 

 

4.13.2. Depoimento 2: 

Rafael Lorran (Diretor cênico da Cia de Teatro da UFPR) 

 

“Dos anos de 2017 ao atual momento, as Universidade públicas brasileiras vivenciaram 

processos marcados por grandes instabilidades e inseguranças no âmbito de seu pleno 

funcionamento. Crises políticas, ataques à ciência e democracia universitária, cortes e atrasos em 

processos e jurisprudências acadêmicas, além da atual e ainda catastrófica pandemia da COVID-19. 

Nesse sentido, as Pró-reitorias de Extensão e Cultural, bem como as Coordenações de Cultura das 

universidades federais enfrentaram momentos difíceis e desafios alarmantes para concretização das 

ações em arte, cultura e extensão, que por muitas vezes desde 2017, potencializaram o diálogo entre 

a universidade e a comunidade, multiplicando conhecimentos, fazendo circular saberes e fazeres 

dentro e fora das paredes universitárias. Nesse sentido, as Pró-reitorias de extensão em cultura 

significaram em tempos de negação e cerceamento, espaços de potente diálogo, diversidade e escuta 

das relações entre a universidade e as comunidades, troca e partilha de produções artísticas, 

científicas e pedagógicas. 

Dado o contexto de ampla complexidade e cujo espectro de desafios representam metas e 

desejos de transformações, posso afirmar, como servidor público concursado e efetivado no ano de 

2018 como diretor de artes cênicas da Universidade Federal do Paraná, lotado e atuante na Pró-

reitoria de Extensão e Cultura desta universidade, que sinto não só honrado como orgulhoso por ter 

sido recepcionado como servidor UFPR por uma PROEC gerida, conduzida e mediada ao longo 

desses dois anos com extrema atenção Às diversidades, escuta aos diálogos e posicionamentos de 

equipe, e principalmente, o grande desejo por vivenciar todas as macro problemáticas acima 

mencionadas buscando sempre a excelência, qualidade e responsabilidade para com a execução das 

ações e projetos propostos. 

Sobre a atenta, responsável, sensível e inteligente gestão do Pró-reitor Prof. Dr. Leandro 

Gorsdorf, o que pude vivenciar foi a participação ativa e eficiente numa equipe mobilizada pelo 



 

desejo constante da mudança, e, principalmente pela abertura aos desafios e limitações como 

oportunidades de superação das ações, potencializando-as em qualidade, número e abrangência. 

Lidando com as inseguranças desses últimos anos, com a escassez de recursos, a atual gestão lançou 

sobre os Grupos Artísticos da UFPR um olhar contemporâneo e democrático, sugerindo pautas de 

debate interno, encontros frequentes e horizontalidade das tomadas de decisões e organização de 

eventos e projetos. Fato que nos fez sentir pertencentes à Universidade, ao mesmo tempo promotores 

de ações com autonomia de criação, desenvolvimento e circulação dos processos de arte e cultura. 

A atual gestão propunha frequentemente iniciativas ousadas e atentas às urgências sociais, 

culturais e democráticas do que diz respeito à criação de espaços mais eficazes e contínuos de debate 

e relação entre a universidade e diferentes setores das comunidades externas, o que garantiu ao longo 

destes anos uma visibilidade maior à UFPR, aos grupos artísticos da universidade federal do Paraná, 

gerando encontros mais amplos, ações mais diretas junto à cidade, projetos futuros de organização 

e intervenção, sensíveis trocas e produções de saberes que retornaram à UFPR como reconhecimento 

por suas contribuições no âmbito da cultura e extensão, em tempos tão difíceis. 

Como servidor público recém empossado, oriundo do estado de Minas Gerais, já tendo 

vivenciado a prática técnica e docente em outras universidades públicas antes de assumir o cargo na 

UFPR, devo relatar o cuidado e importância com a qual essa universidade – neste aspecto, orientado 

até então pela atual gestão PROC/COC – dedicou-se à manutenção dos Grupos Artísticos e suas 

diversidades de criação, público e produção. Esse fato dá-se desde a promoção constante de editais 

atualizados, seleções idóneas de elenco e integrantes, preocupação administrativa e criativa com os 

espaços de cultura da UFPR, cuidado sensível e estratégico para com as relações interpessoais da 

equipe e, principalmente, uma busca incessante por encaras as limitações orçamentárias com 

responsabilidade e atenção, não só buscando a melhoria e ampliação das ações em debates 

universitários como apoiando as adaptações e buscando sempre as melhores alternativas para 

efetivação dos projetos. 

Posso afirmar que os últimos anos nos pediam coragem, atenção e prontidão, esses foram 

aspectos vivenciados nesta universidade através de equipes e gestões responsáveis, orgulhosas pelo 

histórico e trajetória desta instituição, mas acima de tudo, constituída por servidores e membros 

internos e externos interessados em transformar a universidade garantindo sua autonomia, sua 

credibilidade ética, democrática, estética e científica, e principalmente, manter pungente a 

necessidade de atentar-se à memória enquanto olha-se pro futuro. 

Sobre este relato, enquanto instrumento de reflexão e análise pessoal, partilhada com a 

instituição como forma de diálogo e registro, autorizo sua divulgação e utilização em páginas e 

documentos que tenham como efeito o registro de impressões e avaliação por equipe, membros e 

departamentos interessados.” 

 

 

  



 

Registros fotográficos 

 

 
 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

  



 

5. MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA 

 

 

Coordenação: 

PROF.ª DRA. LAURA PÉREZ GIL - Docente do Departamento de Antropologia. Doutora 

em Antropologia 

 

Vice‐coordenadora: 

BRUNA MARINA PORTELA – Historiadora. Coordenadora entre julho de 2018 e agosto 

de 2019. Doutora em História, responsável pela Área de Cultura Popular e Arquivo Histórico. 

 

Museólogas: 

ANA LUISA DE MELLO NASCIMENTO - Mestre em História, responsável pelas 

exposições. 

TAMARA EVANGELISTA - Mestranda em Cinema e Artes do Vídeo, responsável pelas 

Ações Educativas. 

 

Recepcionista: 

DORILA ROSANE DE PAULA RODRIGUES – Graduada em Administração Pública. 

Responsável pelos arquivos intermediário e corrente. 

 

Assistentes em administração: 

DOUGLAS FRÓIS - Graduado em Fotografia, responsável pela área Audiovisual. 

JOÃO KALLUF - Tecnólogo em Logística, responsável pelo financeiro e outras questões 

administrativas, transferido ao CEM em 2019. 

WESLEY VENTURA - assistente em administração. Responsável pela administração e 

secretaria em Paranaguá. 

YARA TAVARES - assistente em administração. Doutora em Biologia, responsável pelas 

Ações Educativas em Paranaguá até final de 2018. Atualmente em licença. 

 

Produtor cultural: 

FÁBIO MARCOLINO - Mestre em Design, responsável pela Difusão Cultural e atividades 

relacionadas ao Design. 

 

Antropólogas: 

GABRIELA DE CARVALHO FREIRE - Mestre em Antropologia, responsável pela área de 

Etnologia Indígena. 

LILIANA PORTO - Docente do Departamento de Antropologia. Doutora em Antropologia, 

pesquisadora na Área de Cultura Popular. 

 

Técnico de laboratório: 

JOSÉ ANTONIO MIQUILINO BARBOSA - Tecnólogo em Administração Pública, 

responsável pela manutenção na sede expositiva em Paranaguá. 

 

Auxiliar em administração: 

LUIZ CEZAR RODRIGUES - Responsável pelas estatísticas de visitação e outros trabalhos 

administrativos na sede expositiva em Paranaguá. 

 

  



 

Diretora de 2010 a novembro de 2017: 

MÁRCIA ROSATO – Antropóloga e doutora em Sociologia. 

 

Analista em Tecnologia da Informação 

MARLON ANDRÉ GENEROSO - Mestre em Informática, responsável pela área de T.I. 

 

Assistente de laboratório 

REGIANE PELAQUINI - Graduada em Secretariado Executivo com pós em Gestão de 

Projetos, secretária na Reserva Técnica em Curitiba. 

 

Secretária executiva 

RENATA CECÍLIA CHEROBIM RUGILO - MBA em Gestão Empresarial, responsável 

pelo financeiro e outras atividades administrativas. 

 

Arqueólogo 

SADY PEREIRA DO CARMO JÚNIOR - doutorando em Arqueologia, responsável pela 

área de Arqueologia. 

 

 

Durante a gestão 2017‐2020 a equipe contou com os seguintes funcionários terceirizados: 

 

Zeladoras: 

CLEIDE MARIA CARDOSO 

ZENIL FERREIRA DO NASCIMENTO 

 

Recepcionistas: 

ELIANE PONTES FLORIANO –  

VICTORIA ALVES BARÃO 

 

Manutenção de edificações: 

GIOVANI RODRIGUES DA SILVA 

 

Vigilantes: 

CRISTIANO BERLIM 

IGOR CALAZANS 

KELLI NUNES SILVA 

SUELLEN ALVES 

 

 

  



 

5.1. Introdução 

 

 

Nesse relatório apresentamos a produção da equipe do MAE durante a gestão 2017‐2020. 

Essa produção abrange tanto as atividades de gestão e de rotina museológica, quanto ações de 

pesquisa e extensão, conectadas a modos de ensino não formalizado. 

Ao longo dessa gestão, o MAE deu continuidade e intensificou alguns dos princípios que 

tinham sido estabelecidos pela anterior diretora, Márcia Rosato, aposentada em novembro de 2017. 

Esses princípios, cuja continuação descrevemos aqui, estão em consonância tanto com a proposta de 

ação desenvolvida pela PROEC durante essa gestão, quanto pelas tendências atuais, tanto nacionais 

como internacionais, da ação dos museus e, mais concretamente, dos museus universitários. 

Indicaremos nessa introdução três dos princípios gerais do processo de transformação, em 

andamento no MAE, que nos parecem mais destacados, sendo que outros pontos serão 

desenvolvidos ao longo do relatório. 

O primeiro princípio foi o esforço para consolidar uma equipe técnica interdisciplinar, cujos 

membros são formados nas áreas de atuação do museu – Arqueologia, Antropologia, História, 

Museologia, Design – e que possibilitou a profissionalização do MAE. Nesse museu atuam técnicos, 

docentes e discentes, e o trabalho em equipe, interdisciplinar, dialógico e simétrico é um dos pilares 

da instituição. Por essa razão, a presente coordenadoria fez um esforço em várias frentes por ampliar 

e oficializar várias atividades dos técnicos com formação superior que são parte inerente da sua 

atuação no museu, mas que não são reconhecidas pelas normativas nacionais e internas da UFPR. 

Entre essas atividades destacamos, por exemplo, a orientação dos alunos ou a realização de 

pesquisas. Entendemos que, para além de questões sobre equidade laboral, o reconhecimento dessas 

atividades é um fator fundamental no processo de profissionalização e robustecimento dos museus 

universitários. 

O segundo ponto diz respeito a uma reorientação de várias das atividades de extensão para 

uma ênfase nas ações de caráter colaborativo. Isso se reflete em vários âmbitos, tanto na curadoria 

das exposições, como na formação de novas coleções ou na organização de eventos. Por meio das 

ações colaborativas, o museu deixa de criar discursos sobre os outros, para dialogar com esses 

outros, se transformando em espaço de interculturalidade, de valorização da diversidade cultural e 

social e de irradiação de vozes de coletivos que costumam ter uma posição subalterna na sociedade. 

O terceiro aspecto abunda no caráter universitário do museu. Nos últimos anos, tanto a 

coordenadoria como o resto da equipe incentivaram as atividades de pesquisa no museu. A pesquisa 

acontece de várias formas: algumas são realizadas pelos próprios membros da equipe, muitas vezes 

associadas aos processos formativos (mestrado, doutorado, pós‐doutorado); outras, por parte de 

alunos de vários cursos, que elaboram seus trabalhos de fim de curso de graduação e pós‐graduação 

no MAE ou sobre ele; e, finalmente, o MAE recebe pesquisadores externos que realizam 

investigações sobre o acervo do MAE e colaboram ministrando cursos ou palestras. Essa 

intensificação da pesquisa se reflete no aumento da produção acadêmica, como detalhamos no 

relatório, mas ela é também fundamental para constituir o museu como um espaço de aprendizado 

prático, embora não formalizado, para os discentes que desenvolvem atividades na instituição. Esse 

aspecto pretende ser reforçado por meio da criação de uma bolsa específica para museus que sustente 

as atividades de rotina nos mesmos. 

Em relação a esse último ponto, e para concluir, gostaríamos de destacar que junto ao MUSA 

e o Museu de Ciências Naturais, o MAE está engajado num processo, que se opera por meio de 

ações concretas, para a constituição de uma Rede de Museus da UFPR. 

 

 

  



 

5.1.1. A equipe do MAE: 

 

Um dos pontos fortes do MAE é o trabalho em equipe. Desde 2010, e com um grande esforço 

por parte da anterior diretora, Márcia Rosato, se constitui ao longo dos anos uma equipe de 

profissionais, principalmente técnicos, que fundamenta a sua eficácia em três pilares: a construção 

de um bom ambiente de trabalho, a alta qualificação dos seus integrantes e o trabalho integrado e 

interdisciplinar. A equipe está formada por técnicos administrativos, técnicos de formação superior 

com especialização nas áreas de atuação do museu (Museologia, Antropologia, História, Design), 

terceirizados, docentes e discentes de numerosos cursos (Ciências Sociais, Design, Artes Visuais, 

Comunicação, História e Pedagogia são os principais). Destacamos três pontos importantes em 

relação à equipe durante essa gestão: 

• Esses quatro anos foram um período de fortalecimento profissional da equipe, cujos 

integrantes foram se incorporando paulatinamente entre 2010 e 2018. Durante esses últimos quatro 

anos os diferentes membros do MAE consolidaram sua atuação dentro e fora do museu, tornando‐
se mais experientes. 

• Uma parte importante da equipe, especialmente aqueles com formação superior, 

procuram seu aprimoramento profissional por meio da realização de cursos de pós‐graduação. Nesse 

período, duas pessoas terminaram mestrados nas áreas de Design e História, uma pessoa iniciou 

mestrado em Cinema e Artes do Vídeo, uma pessoa iniciou doutorado na área de Arqueologia, e 

mais duas pretendem fazê‐lo ao longo da próxima gestão, nas áreas de Antropologia e Design. Esse 

é um aspecto fundamental que torna evidente o engajamento dos membros da equipe com a sua 

atuação profissional e que fundamenta a sua profissionalização. 

• Em função da alta qualificação dos membros da equipe, foram iniciados processos 

para viabilizar o reconhecimento do trabalho, que já é feito por eles há muito tempo, de orientação 

de alunos nas suas áreas de especialização, e para que possam inscrever projetos de pesquisa nas 

plataformas da UFPR. 

Com o objetivo de melhorar a comunicação interna da equipe e a sua integração, durante 

essa gestão foi iniciada a elaboração de um boletim interno mensal, no qual todos colaboram, e onde 

são explicadas as diferentes atividades realizadas. O propósito é que, dessa forma, seja possível para 

o conjunto acompanhar o que aconteceu ou irá acontecer proximamente, já que pela rotina diária e 

o amplo conjunto de atividades desenvolvidas simultaneamente, isso acaba sendo complicado. 

Ainda, por meio do boletim, foi possível melhorar a integração entre a equipe de Curitiba e a de 

Paranaguá, especialmente num período onde o corte orçamentário inviabilizou as idas semanais a 

Paranaguá. 

 

 

5.1.2. Organização de exposições: 

 

Durante essa gestão, aconteceram algumas mudanças em relação à política de produção de 

exposições. Em primeiro lugar, considerando as experiências de produção de exposições ao longo 

dos últimos 10 anos, a equipe avaliou que em vez de procurar instalar uma exposição de longa 

duração na sede expositiva em Paranaguá, como tinha sido previsto após a reforma do prédio, a 

melhor opção é a de trabalhar unicamente com exposições temporárias. Isso permite tanto renovar 

com maior frequência o conjunto de temas tratados, acompanhando o fluxo dos acontecimentos e as 

inovações nos campos da museologia e das áreas temáticas do museu, quanto propiciar um maior 

engajamento do público, que se sente incentivado a revisitar periodicamente o museu. Nos últimos 

anos, a produção de exposições temporárias tinha sido uma estratégia de caráter provisório até o 

museu conseguir instalar a de longa duração. Porém, à medida que a equipe avaliava o efeito das 

exposições temporárias e adquiria maior experiência, elas passaram a ser um fim em si mesmas, e 

não apenas uma estratégia para aguardar a instalação de longa duração. Igualmente, se ampliou o 

leque de recursos desenvolvidos para cada exposição, como catálogos e materiais didáticos para 

público infantil. Ao longo dos próximos anos, o MAE deverá obter recursos para conseguir a 

infraestrutura e mobiliário necessários para desenvolver regularmente exposições temporárias. 

Um outro ponto importante em relação às exposições é que durante o tempo de isolamento 



 

causado pela pandemia, a equipe do MAE começou a trabalhar para desenvolver exposições virtuais. 

A primeira experiência será a transposição virtual de uma exposição já existente no espaço do MAE, 

Entre Conchas: modo de vida nos sambaquis, atualmente em andamento, e que deve ser lançada no 

primeiro trimestre de 2021. Além dela, mais uma exposição virtual está atualmente em preparação. 

Na preparação virtual da exposição Entre Conchas, a equipe do MAE está incorporando 

recursos de acessibilidade, para o qual contamos com a assessoria do NAPNE. A ênfase na 

acessibilidade, tanto de exposições virtuais como presenciais, será um dos aspectos priorizados nos 

próximos anos. 

Finalmente, a preparação de exposições durante essa gestão foi marcada pelo 

desenvolvimento de curadorias compartilhadas. Para tanto, foi fundamental o marco do Projeto 

Mutirão Mais Cultura e do Prêmio Ibermuseus, que nos forneceram recursos. Embora o MAE já 

tenha realizado experiências desse tipo, durante essa gestão foi possível aprofundar nesse aspecto e 

ganhar experiência com três exposições de caráter colaborativo: Nhande Mbya Reko – Nosso jeito 

de ser guarani; Histórias de Faxinais; e Rogai por Nós. 

 

Exposições realizadas no período: 

 

❖ Exposição Lange de Morretes. A exposição explora a vida e obra do pintor e 

cientista Frederico Lange de Morretes. Está em preparação, com o trabalho de curadoria concluído, 

restando apenas o trabalho de término dos materiais impressos, como folder e catálogo. Deveria ter 

sido inaugurada em julho, mas a sua montagem e abertura foram adiadas para quando as condições 

geradas pela pandemia de COVID19 o permitirem. 

 

 

 
Abertura da exposição Entre Conchas. Março de 2019 

 

❖ Exposição Entre  Conchas:  Modos  de  Vidas   nos   Sambaquis   – Em   cartaz de 

26/3/2019 a 29/3/2020. Trata sobre a cultura material dos antigos povos indígenas habitantes do 

litoral, encontrada nos sambaquis. Atualmente, está em preparação uma versão virtual da exposição 

que será veiculada através do nosso site, tendo previsão para seu lançamento o primeiro semestre de 

2021. 

 



 

 

 

❖ Exposição Itinerante Histórias de Faxinais – Em cartaz de 15 de maio a 25 agosto 

de 2019, na Sede Histórica do MAE, em Paranaguá. A exposição mostrou os resultados das 

atividades do projeto do qual faz parte, que tinha como objetivo pesquisar, reunir, sistematizar e 

divulgar histórias, memórias e objetos ligados aos povos de faxinais de Pinhão/PR. A exposição 

integrou o projeto de mesmo nome e vencedor da 8ª Edição do Prêmio Ibermuseus de Educação. O 

projeto foi realizado em parceria com o Colégio Estadual do Campo Prof. Izaltino Bastos de 

Pinhão/PR. Uma versão digital da exposição está disponível no site do MAE. 

 

 

 

❖ Exposição “Nos Passos Evolução Humana” – Em cartaz de 15/09/2017 a 

08/03/2018. A montagem da mostra foi realizada pela Profa. Dra. Liliane Cristina Coelho e pelo 

Prof. Dr. Moacir Elias Santos do Museu de Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso. 

 

 

Abertura da exposição itinerante Histórias de Faxinais, na sede expositiva do MAE em 

Paranaguá. Maio de 2019 

Exposição Nos Passos da Evolução Humana. Setembro de 2017 



 

 
Indígenas guarani mbya durante abertura da exposição Nhande Mbya Reko. Julho de 2018 

 

❖ Exposição “Nhande Mbyá reko – Nosso jeito de ser Mbyá‐Guarani” – Em cartaz 

de 11/7/2018 a 20/10/2019. Trata aspectos da cultura, a história e a arte das comunidades mbya 

guarani do Litoral do Paraná. A curadoria foi de caráter colaborativo, envolvendo cinco 

comunidades Mbya Guarani da região litorânea do Paraná – Pindoty (Terra Indígena (TI) Ilha da 

Cotinga‐Paranaguá/PR), Kuaray Guata Porã (TI Cerco Grande‐Guaraqueçaba/PR); Guaviraty e 

Karaguata Poty (TI Sambaqui/Pontal do Paraná‐PR), Kuaray Haxa (Morretes/PR) – e o Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFPR. Foi financiada com recursos do Projeto Mutirão Mais Cultura. 

 

 

 
Membros da equipe do MAE e o fotógrafo Lucas Pontes, durante abertura da exposição Mar de Nuvens. Dezembro de 

2018 

❖ Exposição Mar de Nuvens – Em cartaz de 5/12/2018 a 10/3/2019. A exposição, que 

anteriormente esteve em cartaz no Memorial de Curitiba e na Biblioteca Pública do Paraná, exibiu 

um conjunto de 30 fotografias de paisagens da Serra do Mar Paranaense, onde se localizam os 

maiores picos do sul do Brasil. As imagens expostas são de autoria do fotógrafo e montanhista Lucas 

Pontes. 

 

 



 

 
Exposição Rogai Por Nós, realizada em parceria com o Grupo Folclórico Boi Barroso, de Antonina. Maio de 2018 

 

❖ Exposição Rogai Por Nós – Em cartaz de 01/10/ 2018 a 20/10/ 2018. Local: Sede 

Histórica do MAE em Paranaguá. A realização dessa exposição foi possibilitada através do projeto 

“Mutirão Mais Cultura na UFPR”, financiado via edital pelo Ministério da Cultura (MINC) e do 

Ministério da Educação (MEC). A exposição exibiu 21 estandartes, fotos e imagens religiosas 

trazendo a história e a memória de 19 capelas e igrejas católicas do município histórico de Antonina, 

litoral do Paraná. Foi publicado um catálogo da exposição. 

 

 

 
Abertura da exposição Deuses Que Dançam, no prédio da Reitoria. Novembro de 2018 

 

❖ Exposição Deuses que Dançam – A exposição foi exibida em três locais diferentes 

da UFPR: do 21/06/2017 a 25/05/2018 na Sede Histórica do MAE em Paranaguá; de 15/06/2018 a 

15/08/2018 em Matinhos, e de 9/11/2018 a 15/12/2018 no saguão da Reitoria em Curitiba. A 

exposição apresentou os Orixás, representados na exposição por manequins que “vestem” as 

divindades dançantes.  A  exposição  teve  curadoria  da  Profa.  Dra.  Gisele Kliemann e    de Milah 

Gouveia, e foi fruto da colaboração entre o MAE e a curso de licenciatura em Artes da UFPR Litoral 

 

 



 

 
Exposição Corpos & Objetos Na Amazônia. Maio de 2015 

 

❖ Exposição Corpos & Objetos na Amazônia – Em cartaz de 22 de maio de 2015 a 

13 de agosto de 2017 na Sede Histórica do MAE em Paranaguá. Com curadoria dos profs. Laura 

Pérez Gil e Miguel Carid Naveira, a exposição aborda aspectos das cosmologias indígenas que 

apontam para as continuidades entre os corpos humanos, os corpos animais e os objetos que fazem 

parte da vida cotidiana e ritual. Foi publicado um catálogo da exposição e um folder de atividades 

destinado ao público infantil. 

 

 

5.1.3. Projetos Desenvolvidos Durante o Período 

 

Os programas e projetos de extensão, nos últimos dez anos, têm sido fundamentais para o 

desenvolvimento de diversas atividades e produtos do MAE. Atualmente, a equipe do MAE 

desenvolve um total de 3 programas e 9 projetos de extensão, que ao longo do quadriênio 2017‐2020 

envolveram um total de 140 bolsistas, oriundos de 15 cursos de graduação da UFPR. Os 

programas e projetos abarcam as três principais áreas do museu, a saber, Curadoria, Ações 

Educativas e Difusão Cultural e são coordenados, em sua maioria, pelos técnicos de nível superior 

da equipe do MAE, e também por docentes do Departamento de Antropologia da UFPR. 

Para além da Extensão, destacamos os seguintes projetos, que foram contemplados com 

financiamento: 

 

 

  



 

 
Novo design das Caixas Didáticas do MAE‐UFPR. Dezembro de 2020 

 

❖ O projeto de Redesign das Caixas Didáticas é coordenado pela Museóloga Tamara 

Evangelista, responsável pelas Ações Educativas do MAE, com o apoio da Difusão Cultural do 

MAE. As Caixas Didáticas do MAE são materiais lúdico‐ pedagógicos, e desde 2008 são utilizadas 

para democratizar o acesso ao acervo do museu, priorizando a acessibilidade, uma vez que as peças 

são manipuláveis. As Caixas podem ser emprestadas pelos professores do ensino público e particular 

para desenvolver atividades em sala de aula. Entre 2019 e 2020, após pesquisa, foram redesenhadas 

para melhor atender o seu público com o apoio do Edital N.º 03/2019 ‐ Fortalecimento de Atividades 

Contínuas de Extensão Universitária da PROEC. As caixas de madeira foram substituídas por cases, 

adesivados com uma nova identidade visual, melhorando assim a portabilidade, as condições de 

conservação do material incluído, e o aspecto visual. 

 

 

 
Exposição Histórias de Faxinais, no Colégio Izaltino Rodrigues Bastos em Pinhão‐PR. Novembro de 2018 

 

❖ Projeto “Histórias de Faxinais – exposição itinerante e livro de contos”, 

coordenado pela Profa. Liliana Porto (Departamento de Antropologia e pesquisadora associada à 

unidade de  Cultura e  Saberes Populares do MAE),  foi contemplado com o Prêmio Ibero‐
Americano de Educação e Museus - Ibermuseus em 2017, executado em 2018 e finalizado em 



 

2019. O MAE foi um dos cinco contemplados com esse prêmio internacional, sendo vencedor na 

categoria “Fomento a projetos de Educação e Museus”. O projeto teve como objetivo pesquisar, 

reunir, sistematizar e divulgar histórias, memórias e objetos ligados aos povos de faxinais do 

município de Pinhão/PR, e teve como resultados a organização de exposição itinerante, com versão 

virtual no site do MAE, a publicação de dois livros de contos, um deles com versão em espanhol, e 

a produção de 23 vídeos disponíveis on‐line. 

 

 

 
 “Jaguareté: Desafios da Floresta: jogo eletrônico sobre culturas indígenas ambientado no Brasil do século XVI 

 

❖ Projeto “RPG eletrônico ambientado no universo indígena brasileiro do século 

XVI”, contemplado com R$ 100.000 em 2018, pelo edital da CAPES para Fomento à inovação para 

o desenvolvimento e aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação em Educação na 

temática Jogos Virtuais. O projeto foi executado ao longo de 2019 e finalizado no início de 2020, 

tendo como resultado a produção  de  um jogo  eletrônico,  baseado no  RPG  “Jaguareté –  O  

Encontro” (produto pedagógico do MAE voltado para o ensino médio) para plataformas de ensino 

à distância. Se encontra disponível para download gratuito no site do MAE. 

 

 

5.1.4. Produção bibliográfica, técnica e artístico‐cultural: 

 

Ao longo do período considerado, um dos princípios que orientou o trabalho da equipe do 

MAE foi reforçar a conexão entre pesquisa e extensão. Como resultado das diferentes atividades de 

caráter extensionista, e tendo em foco uma parte do nosso público‐alvo, o MAE produziu ao longo 

da gestão um total de 35 produtos diretamente relacionados ao acervo e atividades desenvolvidas 

no museu, sendo principalmente catálogos de exposições, materiais de caráter didático e vídeos para 

divulgação. É necessário dizer que a produção desses produtos exige a realização de pesquisas nas 

áreas científicas de museu, que são, assim, adaptadas a um público não especializado. Paralelamente, 

vários membros da equipe produziram reflexões de caráter acadêmico sobre essas mesmas 

atividades e produtos. Várias das reflexões foram veiculadas por meio de apresentações em 

congressos e seminários, ou por meio de publicação em periódicos especializados. Dessa forma, 

extensão e pesquisa se alimentam mutuamente de uma forma orgânica, e consideramos que esse é o 

caminho adequado para aprimorar os nossos produtos, e para articular a nossa função social e a 

nossa vocação acadêmica. 

 

 

Produtos de caráter extensionista: 

❖ “Caixas didáticas do MAE: Um guia para a sua elaboração” (material destinado a 

professores do ensino fundamental e médio); 



 

❖ “Histórias de faxinais. Vol. 1” (livro de contos voltado para o ensino fundamental). 

Tem uma versão em português e uma versão em espanhol; 

 

 

❖ “Corpos e objetos na Amazônia” (catálogo de exposição); 

❖ “Corpos e Objetos: Aprender e Brincar no Museu” (folder de exposição para o 

público infantil); 

❖ “Entre Conchas” (catálogo de exposição); 

❖ “Deuses que Dançam” (catálogo de exposição); 

❖ “Rogai por nós” (catálogo de exposição); 

❖ “Assim vivem os homens: Cultura popular” (catálogo de exposição); 

❖ “Catálogo de Fontes Históricas ‐ Vol. 1”; 

❖ Fascículo “Guarani Nhande Mbya Reko — Nosso Jeito de Ser Guarani” da coleção 

Mutirão Na Escola: práticas e saberes para compartilhar na sala de aula; 

❖ Vídeo “Você sabe o que é uma Reserva Técnica de Museu?” (3:50 min. vídeo 

disponível em Youtube); 

❖ “Histórias de faxinais. Vol. 2” (Concluído no final de 2020, estando previsto o 

lançamento no início de 2021); 

❖ 23 vídeos da série “Histórias de Faxinais”. 

 

Textos publicados em periódicos por parte de membros da equipe sobre pesquisas e 

atividades ligadas ao Museu: 

❖ Freire, Gabriela C.; Carmo JR, Sady. “O museu como espaço de diálogo: experiências 

mútuas entre diversas formas de conhecimento com o acervo xetá”. Revista TOM Caderno de 

Ensaios, Curitiba/PR, 29 set. 2019. 

❖ Marcolino, Fábio Luís Gasparello; Fróis, Douglas Cleverson. “Pôsteres: Uma 

trajetória Visual do MAE”. Revista TOM Cadernos de Ensaios, Curitiba/PR, 29 set. 2019. 

❖ Nascimento, Ana Luisa. “Relato visual – Projeto Narrativas Compartilhadas no 

MAE”. Revista TOM Cadernos de Ensaios, Curitiba/PR, 29 set. 2019. 

❖ Nascimento, Ana Luisa; Portela, Bruna Marina; Novaes, Mariana. Organização da 

Revista TOM Cadernos de Ensaio nº 9, Curitiba/PR, 2019. 

❖ Cordeiro, Julia Reis. “Uma exposição e duas visões: visitas guiadas ao museu de 

arqueologia e etnologia da Universidade Federal do Paraná”. Revista Discente Planície Científica, 

2(1). 2020 

❖ Pérez Gil, Laura; Portela, Bruna & Freire, Gabriela (no prelo). “Prática extensionista 

em museus universitários: a trajetória do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal 

do Paraná (MAE‐UFPR). Revista CPC. 



 

❖ Pérez Gil, Laura (no prelo). “Exibir aquilo que deveria estar oculto: dilemas de uma 

exposição mbya guarani”. Museologia e Interdisciplinaridade (Dossiê especial dossiê “o 

protagonismo indígena e museu ‐ abordagens e metodologias”) 

 

Apresentações em eventos, por parte de membros da equipe, sobre assuntos relacionados 

com o MAE: 

❖ Pérez Gil, Laura. “Da aldeia para o museu: Loureiro Fernandes e a formação das 

coleções etnográficas do MAE‐UFPR”. Colóquio José Loureiro Fernandes (1903‐ 1977), 40 anos 

depois: um balanço de suas contribuições (Curitiba, 2017). 

❖ Pérez Gil, Laura. “Los Mbya‐Guarani y el MAE‐UFPR: una experiencia 

colaborativa”. Apresentado no VII Congreso Internacional de Americanistas (Salamanca, Espanha, 

2018) 

❖ Porto, Liliana. “Dinâmicas da Tradição e da Cultura Popular”. Palestra proferida na 

2ª Mostra de Arte Popular do Paraná. Secretaria de Estado da Cultura. Guarapuava, 17/10/2018 

❖ Porto, Liliana. “Curso Taller sobre la Cultura Popular Brasilera”. Realizado na IES 

“San Fernando Rey”. Resistencia, Argentina.17/5/19 

❖ Freire, Gabriela de Carvalho & Kerexu, Juliana. “Nhande Mbya Reko e o nosso jeito 

de se fazer exposições”. II Seminário Internacional Etnologia Guarani: redes de conhecimento e 

colaborações. (Centro de Estudos Ameríndios, USP, São Paulo, 2019). 

❖ Pérez Gil, Laura. “Montrer ce qui devrait rester caché : dilemme d’une exposition 

guarani”. Seminários do EREA (Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Univ. 

Nanterre, Paris, 2019). 

❖ Marcolino, Fábio L. G. "Jaguareté: Desafios da Floresta". Workshop de Inovação da 

Diretoria de Educação a Distância da CAPES, 2019 

❖ Porto, Liliana. “Histórias de Faxinais”. Apresentação realizada na disciplina “Teoria 

das Ciências Sociais I”, do Mestrado Profissional em Sociologia da UFPR. 10/6/2019. 

❖ Porto, Liliana. “Pesquisa e Gestão de Acervos para a História e Memória das 

Comunidades Negras”. Roda de Conversa organizada pelo IPHAN‐PR e Fundação Cultural de 

Curitiba. Curitiba, 31/8/2019. 

❖ Cordeiro, Julia Reis & Marcolino, Luan Henrique Siebra. “Estímulo à preservação 

do patrimônio arqueológico através da exposição “Entre Conchas: O Modo de Vida nos Sambaquis”. 

VI semana de arqueologia discentes MAE‐USP. 2019. 

❖ Cordeiro, Julia Reis & Marcolino, Luan Henrique Siebra. “Estímulo à preservação 

do patrimônio arqueológico através da exposição “Entre Conchas: O Modo de Vida nos Sambaquis”. 

XX Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira. 2019. 

❖ Pérez Gil, Laura “Aprendiendo a colaborar: dilemas y experiencias en una exposición 

mbya guarani”. Webinário do Museo Histórico Nacional de Chile (on‐ line, 4/12/2020) 

❖ Marcolino, Fábio L. G. "Jogos pra Descolonizar ‐ A Experiência do MAE‐UFPR" I 

SINAVI‐UTFPR 2020;  

❖  Marcolino, Fábio L. G.; Kastennsmidt, Christopher. "O RPG E A ARQUEOLOGIA 

BRASILEIRA" ‐ Canal do Grupo de Estudos da UFPE Arqueo3DPE ‐ Conversa sobre o “Jaguareté: 

O Encontro” e dos livros e jogos “A Bandeira, o Elefante e a Arara". 2020. 

❖ Marcolino, Fábio L. G. “Práticas e ferramentas para uma Museologia democrática, 

com o tema Jogos Eletrônicos como Possibilidade de Educação Museal” 1º Semana Acadêmica de 

Museologia ‐ UNESPAR EMBAP 2020 

❖ Marcolino, Fábio L. G.; Furtado, Emmanuael Alencar. "Empreendedorismo no 

Mundo Acadêmico". I BIENAL LITERÁRIA GEEK LGBTI – 2020 

❖ Portela, Bruna Marina. “Ressignificando coleções: o acervo de Cultura Popular do 

MAE‐UFPR". Webinário do Museo de Arte Popular Tomás Lago da Universidade do Chile em 

parceria com o projeto LabMuseos. (on‐line, dez.2020) 

  



 

5.1.5. Jogos pedagógicos para o público escolar: 

 

O desenvolvimento de produtos pedagógicos tem sido uma das marcas do MAE durante os 

últimos 10 anos e, na última gestão, continuamos priorizando ações dessa natureza. O RPG 

Jaguareté: O Encontro, publicado em 2014, ganhou novas versões, sendo uma delas um jogo 

eletrônico produzido com recursos da Capes a partir de um edital de 2018 que selecionou 11 projetos 

de todo o Brasil. A outra versão é um jogo de cartas, mais simples, pensado para ser usado em sala 

de aula, atualmente em desenvolvimento. Ainda no âmbito dos jogos está em fase de conclusão um 

jogo da memória com temática indígena, que usa os grafismos para abordar questões sobre arte e 

cosmologia indígenas. O propósito é que tenha uma versão impressa e outra virtual. Outra 

importante atividade do período foi a reformulação e revisão de conteúdo das caixas didáticas, 

material importante das ações educativas do MAE e que agora está com uma nova embalagem, mais 

leve, moderna e segura para que os professores possam emprestá‐las e utilizá‐las em suas aulas. 

Salientamos que o conjunto de jogos desenvolvidos pelo MAE desde 2008 tem por objetivo 

proporcionar aos professores de ensino fundamental e médio ferramentas para tratar em sala de aula 

temáticas relativas às histórias e culturas indígena, africana e afro‐brasileiras, cujo ensino foi tornado 

obrigatório pelas Leis 10.639/03 e 11.465/08, assim como à educação patrimonial. Consideramos 

que o desenvolvimento desses materiais lúdico‐pedagógicos constitui uma forma essencial para 

fomentar uma educação baseada em valores de cidadania e respeito à diversidade cultural e social, 

e constitui uma das funções sociais primordiais do museu. Além disso, junto à elaboração desses 

materiais, o MAE desenvolve sua política de Ações Educativas por meio da realização de vídeos 

divulgados nas redes sociais e com diversas ações realizadas em parceria com as Secretárias de 

Educação em diversos níveis regionais e escolas específicas. 

 

Abaixo segue uma descrição dos produtos educativos do MAE desenvolvidos no período 

desse relatório: 

 

❖ Uma nova versão do RPG ‐ Jaguareté, mais simplificado para facilitar sua aplicação 

em sala de aula e em formato de jogo de cartas: O Jaguareté de bolso. Lançamento previsto em 

2021. 

❖ Uma versão eletrônica deste mesmo RPG, intitulado “Jaguareté: Desafios da 

Floresta”, realizado com recursos provenientes de edital da CAPES e destinado ao uso em educação 

à distância para professores. 

❖ Um jogo de memória com temática indígena, em formatos impresso e virtual, 

destinado ao público infantil e infanto‐juvenil, e que será distribuído em escolas indígenas e não‐
indígenas. Previsão de lançamento em 2021. 

❖ No que diz respeito às Caixas Didáticas, material que tem uma grande demanda por 

parte do público escolar, foi realizada ao longo da gestão a revisão de conteúdo e a renovação dos 

cases para melhorar a experiência do empréstimo por parte dos professores. A renovação foi possível 

graças ao recurso obtido por meio do Edital de Fortalecimento da Extensão. Durante o ano 2019 foi 

melhorado o sistema de contabilização dos empréstimos das Caixas, sendo possível ter informações 

fidedignas. Desde 2019 foram realizadas 87 solicitações atendidas. 

 

 

5.1.6. Visitação dos espaços do MAE: 

 

Durante a presente gestão, a visitação do espaço expositivo em Paranaguá se manteve 

constante, com uma média anual de 30.500 visitantes, com um aumento de 7% em relação ao período 

da gestão anterior. Cabe destacar ainda que, neste período, aumentou a visitação espontânea de 

55% a 63%. Foram atendidas em Paranaguá um total de 664 escolas. 

 



 

 
Visita de estudantes do Colégio Sion à Reserva Técnica. Agosto de 2019 

 

Para além da visita aos espaços expositivos, cabe destacar que em 2019 se criou a 

possibilidade de realizar visitas guiadas agendadas na Reserva Técnica. Desde que foi ofertada 

esta modalidade, o Museu recebeu em torno de 300 pessoas: 3 escolas, 3 turmas de cursos da UFPR 

e 2 grupos de professores da Secretaria Municipal de Educação. 

A partir da suspensão das atividades presenciais em março de 2020 e, consequentemente, 

dos espaços expositivos ao público, a estratégia do MAE foi intensificar a presença nas redes sociais, 

como mecanismo para manter o contato com o público. Por outro lado, foi realizada uma pesquisa 

junto a outros museus e associações de museus para preparar um protocolo de recepção de público 

para quando as portas puderem ser abertas ao público novamente. 

Finalmente, o fechamento da Sala Didática aconteceu em 2018 por conta de problemas 

estruturais (infiltrações principalmente) que tornavam o espaço insalubre e inadequado para o 

atendimento de público, especialmente infantil. Com a finalidade de resolver esse problema, foi 

realizado um projeto de reforma por parte da SUINFRA que foi encaminhado a potenciais 

instituições financiadoras (como o IPHAN, ou o Parlamento, por meio de emenda) e editais. Com a 

reforma da sala, que esperamos possa acontecer no próximo ano, nosso propósito é retomar a 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação para realizar um projeto de educação patrimonial 

com professores da rede pública. 

 

 



 

 
Indígenas do povo Xetá em visita à Reserva Técnica. Maio de 2019 

 

Por último, destacamos que ao longo dessa gestão continuaram e aumentaram as visitas à 

Reserva Técnica de representantes de populações conectadas histórica ou culturalmente com as 

coleções lá guardadas. Especialmente no que diz respeito às coleções de objetos indígenas, ao longo 

dessa gestão recebemos em várias ocasiões representantes dos povos Xetá, Guarani e Kaingang. 

Os acervos presentes no MAE são elementos importantes para o reconhecimento político e para a 

recuperação de uma memória apagada por décadas de exclusão, o que é especialmente destacado no 

caso xetá. Iniciamos ações que deverão ter continuidade nos próximos anos, como a restituição 

virtual de material documental ou a elaboração de uma publicação colaborativa sobre a coleção xetá, 

direcionados a contribuir com essa recuperação política e afetiva por meio das coleções. 

 

 

5.1.7. Fortalecimento das atividades de pesquisa 

 

Ao longo do período aumentou o número de pesquisas sobre o acervo realizadas tanto por 

alunos de graduação e pós‐graduação, assim como por parte de técnicos do MAE, que direcionaram 

as suas pesquisas de pós‐graduação para as ações do museu. As pesquisas realizadas são 

prioritariamente nas áreas de Antropologia e Arqueologia, mas também contamos com trabalhos nas 

áreas de Design e História. É interessante destacar que vários alunos que desempenharam atividades 

extensionistas no MAE posteriormente decidiram realizar suas pesquisas para o TCC, IC ou pós‐
graduação no museu, o que é mais uma evidência da íntima conexão entre pesquisa, ensino e 

extensão no MAE. 

 

 

  



 

 

 

Em termos numéricos, entre aquelas concluídas e as que  estão  em andamento, 

contabilizamos: 

❖ 6 pesquisas para TCC (2 em andamento); 

❖ 4 IC (1 em andamento); 

❖ 4 mestrados (2 em andamento); 

❖ 5 doutorados (3 em andamento). 

 

Igualmente, foi criado um Grupo de Pesquisa registrado no Diretório do CNPq. O LaPIn, 

Laboratório de Pesquisas Interdisciplinares do MAE, integra técnicos, discentes e docentes, 

tanto da UFPR como externos, interessados e atuantes em assuntos relacionados aos museus, e se 

reúne quinzenalmente para a discussão de textos e projetos de pesquisa. 

Existem, também, 2 projetos de pesquisa no MAE em andamento, desenvolvidos ou 

coordenados por membros da equipe. A diretriz definida coletivamente para os próximos anos é 

fortalecer ainda mais as atividades de pesquisa por meio do desenvolvimento de projetos em todas 

as áreas científicas e técnicas do MAE, para o qual é crucial a possibilidade de que os técnicos com 

formação superior possam inscrever seus projetos nas plataformas oficiais da UFPR. Estamos 

tomando iniciativas para atingir esse objetivo. 

No contexto do fortalecimento da pesquisa, foi realizado um projeto de extensão junto com 

o SACOD, a UFPR Tv e o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA/DEAN) com a 

finalidade de digitalizar o acervo arquivístico – tanto documental como audiovisual – do MAE e 

do CEPA. O projeto ficou paralisado pela suspensão das atividades presenciais em 2020, mas deverá 

ser retomado no futuro. Por meio da digitalização se pretende: a) fomentar a pesquisa dos acervos; 

b) garantir a sua democratização; c) garantir o acesso aos acervos de populações histórica ou 

culturalmente conectadas com eles, de forma que opere como mecanismo de restituição; d) garantir 

a preservação dos acervos. Essa é uma das ações do MAE direcionadas a fortalecer, melhorar e 

aumentar a digitalização de acervos e ações. 

 

 

5.1.8. Organização de eventos e cursos: 

 

A realização de eventos e cursos sempre foi uma das premissas norteadoras do MAE. Nos 

últimos quatro anos mantivemos essas atividades de organização/realização e também de apoio a 

outros eventos e cursos. O ano de 2020 trouxe uma nova expertise para o MAE no desenvolvimento 

de programação on‐line. Assim, conseguimos manter alguns eventos importantes de nosso 

calendário, tais como a Semana de Museus, Primavera de Museus, Abril Indígena e Mês da 

Consciência Negra, mesmo com a pandemia e o isolamento social. 

Palestra do pesquisador Daniel Fidalgo. Outubro de 2019 



 

 

 

❖ Semana de Oficinas em Arqueologia: edição de 2017; 

❖ Seminário de Etnologia e Museus: edição de 2017; 

 

 

❖ 1º Encontro de Memórias do MAE (como parte da programação da Primavera de Museus 

2017); 

❖ Carvalho, Josué. Curso de Extensão “Lugares das Memórias Contadas”. Realizado na 

UFPR. (2017); 

 

Semana de Oficinas em Arqueologia. Novembro de 2017 

Bolsistas e ex‐bolsistas durante 1º Encontro de Memórias do MAE. Setembro de 2017 



 

 
Espetáculo Aquela Que É, da Téssera, durante o Circuito CulturArte. Maio de 2018 

 

❖ Circuito CulturArte em Paranaguá (2018); 

❖ Roda de Conversa “Pensando os Museus do Paraná” em Curitiba (2018); 

 

 

❖ Curso: “Curso de confecção de materiais lúdico pedagógicos do MAE: Caixas Didáticas 

em Curitiba e Paranaguá” para professores da rede pública de ensino. Ministrado por Tamara 

Evangelista, 2019; 

 

 

  

Curso de confecção de materiais lúdico pedagógicos do MAE: Caixas Didáticas, na 

Reserva Técnica. Junho de 2019 



 

 

❖ Curso “RPG em Sala de Aula ‐ Jaguareté: O Encontro” para professores da rede pública 

de ensino. Ministrado por Fábio L. G. Marcolino, 2018; 

 

 

 
Apresentação do Grupo Folclórico Boi Barroso durante o Puxirão do MAE. Maio de 2019 

 

❖ Puxirão MAE – Mostra de Cultura Popular, comemorações do 56º aniversário do MAE 

(2019); 

❖ Porto, Liliana. Curso “Cultura Popular no Brasil”. Curso ministrado na Casa de Altos 

Estudios de la Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, Argentina. 7 e 8/5/2019; 

❖ Porto, Liliana. Curso “Cultura Popular y diversidade cultural brasileña”. Curso (32 horas) 

ministrado na Faculdade de Humanidade da Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, 

Argentina. 13 a 15 /5/2019; 

❖ Jungbluth, Anna; Marcolino, Fábio Luís Gasparello. Conteúdo “Jogo Digital na 

Atividade final do Curso “RPG em Sala de Aula ‐ Jaguareté: O Encontro” para 

professores da rede pública de ensino. Escola Ensino Fundamental São Miguel em 

Curitiba, Junho de 2019 



 

EaD”(versão 1.0 e 2.0). Curso (45 horas) desenvolvido em parceria CIPEAD, PROGRAD e 

PROGEPE. Universidade Federal do Paraná: Curitiba, 2019‐2020; 

 

 
Lançamento da Revista TOM #9. Setembro de 2019 

 

❖ Lançamento da Revista TOM #9, em parceria com o CEPA e a COC/PROEC (2019); 

❖ 1º Curso de Preservação de Acervos do MAE. 2018 (Curso de Extensão). 

 

 

A partir do início da pandemia de Covid19, o MAE tem realizado os eventos exclusivamente 

on‐line. Entre março e novembro de 2019, foram realizados os seguintes eventos: 

 

❖ “Abril Indígena UFPR 2020. Cultura e arte em tempos de pandemia”, realizado 

em parceria com o NUEI e o PET indígena. Na programação, constituída por vídeos e lives, 

participaram alunos indígenas da UFPR, artistas indígenas convidados e curadores indígenas de 

outras instituições. 

❖ Por ocasião da 18º Semana Nacional de Museus, o MAE organizou o evento “Jogos 

e Diversidade” (18 a 23 de maio). O foco do evento foi a promoção e divulgação de materiais 

pedagógicos do MAE. 

❖ Museum week. Participação na iniciativa internacional com postagens diárias a partir 

dos temas propostos pela organização do evento. 

❖ 14ª Primavera de museus: Desafios do confinamento: museus universitários isolados, 

mas conectados. 21 a 26 de setembro 

❖ Semana da Consciência Negra. 11 a 26 de novembro de 2020. Em parceria com o 

NEAB, o GRUPETNO e o PPGAA, com um total de 8 atividades. 

 

No total, ao longo desses eventos, foram produzidos os seguintes materiais que continuam 

disponíveis on‐line: 

• Número de lives realizadas (bate papos e mesas redondas): 12 lives. 

• Número de vídeos para promoção e divulgação de jogos: 5 vídeos. 

• Número de vídeos de convidados durante os eventos: 15 vídeos. 



 

 

 

Além desses eventos, o MAE participa anualmente, oferecendo diversas atividades e oficinas 

e apresentando seus materiais, nos eventos institucionais da UFPR, tais como Festival de Inverno, 

Feira de Profissões, Feira do Livro, SIEPE e, no ano de 2018, a Caravana PIC, que passou por todos 

os Setores e Campi da UFPR para apresentar a PROEC e suas unidades. 

 

Coorganização de eventos de caráter nacional: 

❖ O MAE esteve à frente da organização do XI Encontro do Núcleo Regional Sul da 

Sociedade de Arqueologia Brasileira, com o tema: “Arqueologia, ação e coletividades” em 2018, 

que foi sediado na UFPR. 

❖ Desde 2020 o MAE preside a comissão organizadora do VI Fórum Permanente de 

Museus Universitários, inicialmente previsto para setembro de 2020, mas suspenso por causa da 

pandemia e à espera de uma nova data de celebração. 

 

 

5.1.9. Parcerias 

 

Ao longo dos quatro últimos anos o MAE estabeleceu parcerias com diferentes entidades, 

dentro e fora da UFPR. No âmbito interno, a SIPAD (Superintendência de Inclusão, Políticas 

Afirmativas e Diversidade) foi uma parceira em vários momentos. Com o NEAB (Núcleo de Estudos 

Afro‐Brasileiros) o MAE realiza anualmente a programação do Mês da Consciência Negra; com o 

NUEI (Núcleo Universitário de Educação Indígena) estabelecemos parceria para a realização dos 

Encontros de Estudantes Indígenas em 2018 e 2019; e mais recentemente entramos em contato com 

o NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais) para a adequação de nossas 

exposições a esse público. Ainda dentro da UFPR, outros parceiros importantes foram o PET 

Indígena, com quem realizamos em 2019 o Abril Indígena, e também com o Programa de Pós‐
Graduação em Antropologia e Arqueologia, parceiro na realização de eventos, grupos de estudos 

e pesquisas, e projetos de pesquisa e extensão. Igualmente, se estabeleceu uma parceria com o 

SACOD e UFPR TV e o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA/DEAN) com a 

finalidade de realizar a digitalização e divulgação de acervo documental e audiovisual localizado 

tanto no MAE quanto no CEPA. O projeto ficou em suspenso por conta da suspensão de atividades 

presenciais e será retomado assim que as circunstâncias o permitirem. Finalmente, com a CIPEAD 

foi realizada uma parceria a respeito do desenvolvimento do projeto “Jaguareté: Desafios da 

Floresta”, o que rendeu também a participação de um membro da equipe do MAE na criação do 

Apresentação do Coro da UFPR durante o 27º Festival de Inverno, na sede expositiva do 

MAE em Paranaguá. Julho de 2017 



 

curso à distância “Jogos Digitais na EaD”. 

As Secretarias de Educação de Curitiba e Paranaguá, no âmbito externo, foram parceiras 

importantes ao longo dos quatro últimos anos para a realização de projetos, eventos e distribuição 

de publicações para o público escolar, incluindo professores e estudantes. Em Paranaguá, no ano de 

2019, estabelecemos também parceria com a Secretaria de Cultura, que nos cedeu um espaço na 

Festa de aniversário da cidade e na Festa da Tainha, além de parceria para a realização de eventos 

no MAE, como o Puxirão MAE. 

 

 
Máscaras do povo wauja, pertencentes ao acervo do MAE‐UFPR, exibidas na exposição Véxoa: Nós sabemos, da 

Pinacoteca de São Paulo. Foto cedida pela Pinacoteca de São Paulo 

 

Recentemente, no âmbito nacional, o MAE colaborou com a Pinacoteca de São Paulo, à qual 

emprestamos vários objetos do nosso acervo para serem incluídos na exposição, que reúne obras e 

reflexões de 23 artistas e coletivos indígenas do país. A exposição está em cartaz entre 31 de outubro 

de 2020 e 22 de março de 2021. 

Outra parceria externa importante estabelecida pelo museu foi com o projeto LabMuseos, 

da Universidade do Chile. Trata‐se de um projeto realizado pelo Núcleo de Sociologia da Arte e 

das Práticas Culturais da Universidade do Chile. O MAE é um dos parceiros internacionais que 

participa das discussões propostas pelo projeto, realizando falas em webinários realizados durante o 

ano de 2020. Ainda no âmbito internacional, o MAE está participando como parceiro do projeto 

Tradition (Long‐term coastal adaptation, food security and poverty aleviation in Latin America), 

financiado pela Comunidade Europeia sob o Programa Consolidator Grant (No 817911), sob 

Coordenação do Arqueólogo André Carlo Colonese, diretor de pesquisa no ICTA (Universitat 

Autonoma de Barcelona). O projeto visa reconstruir o desenvolvimento da pesca artesanal no litoral 

brasileiro nos últimos 4 mil anos, e avaliar seu legado para a segurança alimentar e redução da 

pobreza nesta região. No marco desse projeto, o MAE recebeu pesquisadores internacionais, que 

levaram amostras do acervo de Arqueologia para realização de análises químicas e possível datação 

 



 

 
Pesquisador externo trabalhando com acervo da arqueologia 

 

Entre as parcerias externas, devemos destacar ainda as de coletivos indígenas (Kaingang, 

Xetá e guarani) e populações tradicionais (faxinalenses), principalmente, com os quais 

desenvolvemos atividades de caráter colaborativo (exposições e produtos pedagógicos), como foi 

descrito ao longo do relatório. 

Finalmente, é importante destacar que o MAE, o MUSA e o Museu de Ciências Naturais 

vêm dialogando com a finalidade de constituir no futuro próximo uma Rede de Museus da UFPR, 

à imagem das existentes em outras IFEs do país, com o objetivo de maximizar os recursos, 

financeiros e instrumentais, destinados a museus, melhorar o diálogo e as ações conjuntas, e 

fortalecer as iniciativas dos museus dentro e fora da UFPR. 

 

 

5.1.10. Aprimoramento dos serviços ao público externo e Redes Sociais 

 

A visibilidade nacional e internacional do MAE vinha se incrementando ao longo dos últimos 

quatro anos, e aumentou ainda mais a partir de suspensão das atividades presenciais e a 

intensificação da presença do MAE nas redes sociais. O trabalho remoto, o isolamento social, o 

consequente fechamento da sede expositiva em Paranaguá para visitação e a impossibilidade de 

realizar eventos presenciais fez com que, durante 2020, a equipe se dedicasse intensamente à 

divulgação do acervo e à realização de eventos de modo virtual, em suas redes sociais. Como 

resultado, por exemplo, entre março e novembro de 2020 o número de seguidores no Instagram 

praticamente dobrou, saltando de 1200 para 2200. 

Essa experiência permitiu à equipe explorar e avaliar novos modos de atuação e interação 

com o público. Atualmente, estamos trabalhando na elaboração de exposições virtuais que 

permitirão desenvolver modos diferentes de ação museológica e atingir um público maior e mais 

diversificado. Nesse sentido, apesar de o trabalho remoto ser temporário, até a resolução da 

pandemia de Covid19, alguns modos de ação museológica ensaiados e aprimorados nesse período 

serão incorporados no fazer habitual do MAE. Igualmente, estamos desenvolvendo mecanismos 

para um melhor registro do impacto das nossas ações nas redes sociais. 

  



 

Produção nas redes sociais: 

 

❖ Número de seguidores nas redes sociais em novembro de 2020: 

o Facebook: 19.634 seguidores; 

o Instagram: 2.200 seguidores; 

o Google: 752 comentários e 4.7 estrelas. 

❖ Número de postagens a partir de 2018 (não temos contagem anterior a março de 

2018): 

o No total, o MAE realizou entre março de 2018 e novembro de 2020 um total de 396 

postagens, sendo 181 delas no período da suspensão de atividades presenciais por causa pandemia, 

entre março e novembro de 2020, quando essa atividade foi sistematizada como estratégia para 

manter o vínculo com o público, uma vez que os espaços do museu estão fechados. Trata‐se 

principalmente de postagens que veiculam informação sobre o acervo, produtos do museu, eventos, 

etc. 

 

5.1.11. Elaboração e conclusão de documentos e ferramentas institucionais: 

 

No período dessa gestão, a coordenadoria do MAE se empenhou no desenvolvimento de 

ferramentas institucionais estruturais, fundamentais para a profissionalização e consolidação do 

museu. 

❖ Aprovação de Novo Regimento do MAE. Em 2018 a equipe do MAE iniciou um 

trabalho de revisão do regimento anterior, aprovado em 2014. A nova versão, na qual foram feitas 

sugestões para alteração da estrutura do museu, que já não se ajustava à realidade de trabalho, foi 

submetida à apreciação do Conselho Científico na reunião de 04/05/2018. Porém, antes desse novo 

regimento ser aprovado, o Decreto Presidencial n.º 9.739/2019 exigiu uma nova adequação. A 

minuta do novo regimento foi encaminhada ao COPLAD em outubro de 2019 com as atualizações 

da estrutura administrativa do museu e publicado em junho de 2020 como Resolução 

57/2019_COPLAD. 

❖ Elaboração do Plano Museológico. Conforme o IBRAM, o Plano Museológico é 

uma ferramenta estratégica de gestão e planejamento, que deve apresentar o passado, o presente e o 

futuro do museu. De outro lado, ele é uma exigência legal, estabelecida pelo Estatuto de Museus 

(Lei nº 11.904/09) e pelo Decreto nº 8.124/2013. No caso do MAE, este foi o primeiro Plano 

Museológico na sua história, e constitui um empreendimento de fôlego no qual participou toda a 

equipe. Pelo fato de ser o primeiro, foi necessário um processo de pesquisa da história da instituição, 

e um grande esforço para a sistematização da informação e a articulação de um texto escrito a várias 

mãos. Ele está atualmente em processo de revisão final, estando prevista a sua aprovação em reunião 

do Conselho Científico do MAE na primeira semana de março de 2021. 

❖ Implementação de Banco de dados para disponibilizar on‐line o acervo do museu. 

Há vários anos que o MAE vem tomando várias iniciativas para dispor de um banco de dados que 

permita: a) sistematizar as informações sobre o acervo; b) realizar a gestão do acervo; c) 

disponibilizar ao público essas informações, de modo a democratizar esse patrimônio e fomentar as 

pesquisas do mesmo; d) garantir a conservação do acervo. Finalmente, em 2019, quando o SiBi ‐ 
Sistema de Bibliotecas iniciou o processo para renovar o contrato do banco de dados usado nas 

bibliotecas da universidade, o MAE solicitou que se incluísse um módulo destinado à gestão de 

acervos museológicos. Desde então, trabalhamos junto ao SiBi e ao MUSA na elaboração de um 

edital que atenda às demandas de todos. Apesar das diversas dificuldades enfrentadas, em 2021 o 

Banco de dados deverá estar, finalmente, disponível para uso. A esse respeito, ao longo dos próximos 

anos, o MAE deverá fazer um grande esforço para a alimentação do banco de dados com as 

informações do acervo. Igualmente, o banco de dados será a plataforma para disponibilização dos 

acervos digitalizados. 

 



 

 
Bolsista trabalhando na acomodação do acervo da Etnologia 

 

❖ Participação na elaboração de uma resolução sobre a modalidade de Bolsas de 

Apoio Técnico, que inclui o Programa de Bolsas Museus. Desde o início da presente gestão no 

MAE estamos discutindo sobre a necessidade de criar uma bolsa específica para museus, já que 

contar com a colaboração dos alunos se torna absolutamente necessário para desenvolver as 

atividades de rotina no museu, e consideramos, por outro lado, que essa é uma atividade formativa 

importante para os discentes. Nesse sentido, entramos em contato com a Comissão que está a cargo 

de construir uma resolução sobre as bolsas na UFPR e, posteriormente, integramos a Comissão 

responsável por elaborar a resolução de uma nova modalidade, Bolsas de Apoio Técnico, onde foi 

incluído o Programa de Bolsa Museus. As questões relativas aos museus foram debatidas com o Pró‐
Reitor de Extensão e Cultura e os representantes do Musa e do Museu de Ciências Naturais. A 

resolução foi concluída, estando, no final de dezembro de 2020, em processo de revisão para, 

posteriormente, ser encaminhada às instâncias correspondentes da universidade. Os principais 

objetivos do Programa Bolsa Museus são: a) conceder bolsas a discentes que realizem atividades de 

rotina de gestão, pesquisa e divulgação do acervo, que são base das atividades extensionistas; b) 

garantir a presença de alunos ao longo de todo o ano nos museus; e c) instaurar um marco de 

legitimação das atividades de supervisão dos bolsistas por parte da equipe técnica do museu. 

❖ Participação na elaboração do Plano Institucional de Cultura da UFPR. A 

coordenação do MAE participou ativamente na elaboração do PIC, introduzindo, a partir da própria 

experiência, aspectos relativos aos museus da UFPR. 

 

 

5.1.12. Reestruturação dos espaços físicos: 

 

Entre 2018 e 2019 o espaço da Reserva Técnica em Curitiba foi ampliado em 

aproximadamente 150m², resolvendo assim problemas estruturais que o museu sofria desde a criação 

da reserva em 2006, e que tinham sido apontados por Relatório Técnico encaminhado pelo 

Ministério Público Federal em 2016. A reforma do espaço e seu equipamento com mobiliário 

específico foi financiado com recursos procedentes de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) 

concedido pelo IPHAN. A Reserva Técnica agora conta com mais armários para receber novas 

coleções, um espaço para biblioteca, uma sala para os bolsistas e outra para a administração. Dessa 

forma, o espaço atualmente atende diretrizes museológicas relativas à conservação do acervo que na 

configuração anterior não era possível contemplar, se adequando igualmente às indicações recebidas 

do Ministério Público. 

Na sede expositiva em Paranaguá foram construídas paredes falsas no segundo andar em 

mais um dos espaços expositivos. Agora o museu dispõe de duas salas para exposição com paredes 

falsas, o que colabora para um melhor aproveitamento dos espaços, uma vez que o prédio é tombado 



 

e não permite qualquer interferência nas paredes. 

 

 

5.1.13. MAE em números: 

 
Descrição Quantitativo 

Exposições no período 09 (e 1 em andamento aguardando 

retomada de 

atividades para sua montagem) 

Prêmios e editais conquistados 3 

Produções Extensionistas 12 

Publicação em periódicos 7 

Apresentações em eventos 18 

Caixas didáticas 87 empréstimos 

 

 

Visitação em Paranaguá 

(número de pessoas) 

Média anual 30.500 

2017 31.298 

2018 28.969 

2019 31.135 

2020 6.213 

Visitação da Reserva Técnica (número de 

pessoas) 

300 

Número de escolas atendidas em visitas guiadas 667 

Cursos de extensão organizados 02 

Eventos organizados presenciais 10 

On‐line 04 

Materiais on‐line Em formato vídeo 32 

Postagens 396 

Parcerias 13 

 

  

Nova sala de trabalho da equipe, após a ampliação da Reserva Técnica 



 

 
Equipe do MAE comemorando o Natal em 2019 
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6.1. Apresentação  

 

Nesses quatro anos de gestão, a Editora consolidou seu papel de protagonista no universo 

editorial acadêmico e universitário, tendo atravessado um período de grande crise econômica que 

afetou o setor livreiro de maneira significativa com aumento na arrecadação (exceto em 2020, em 

que a receita caiu compreensivelmente por conta das dificuldades causadas pela pandemia de 

COVID-19). Isso se deu em grande parte através da profissionalização do setor de comercialização 

com a criação de um novo site com e-commerce de alto padrão comercial e da ampliação de políticas 

de credenciamento público de parceiros comerciais que distribuem seus livros nas maiores redes 

livreiras nacionais. No período, a Editora UFPR publicou consistentemente títulos de grande 

relevância e interesse, verificou maior procura em seu edital público de submissão de originais, 

tendo aprovado em seu conselho editorial um número elevado de obras de alta qualidade, contando 

com a ajuda de centenas de pareceristas ad hoc de todo o país que, em troca de suas avaliações, 

escolhem obras de seu interesse do catálogo da Editora, o que leva os livros para professores, 

pesquisadores e formadores de opinião que acabam por ampliar sua visibilidade e venda. No período, 

a Editora manteve sua política de participação em feiras em todo o país, além de continuar a realizar 

seu Feirão de Livros anualmente no Politécnico e a Feira de Livros na Praça Santos Andrade, em 

parceria com a Semana Literária do SESC-PR, duas das feiras mais conhecidas e frequentadas do 

calendário de feiras de livros do país. Além disso, novas iniciativas de difusão e divulgação da marca 

e do catálogo da Editora foram realizadas, como participações semanais ao vivo na rádio UniFM, 

criação de um concurso literário anual, lançamento da revista-catálogo Tinteiro e consolidação de 

suas atividades de divulgação através de um projeto de extensão que incluiu a criação de um canal 

de YouTube durante o período da pandemia que apresentou dezenas de lives de lançamentos e 

debates com autores e intelectuais de alto nível. Por último, a Editora implementou a mudança para 

a sede própria da UFPR na rua Ubaldino do Amaral, no Edifício José Munhoz de Melo, gerando 

economia de quase 18 mil reais mensais em aluguel. 

 

 

6.2. Publicações e vendas 

 

6.2.1. Número de publicações e vendas 

 

Ano 
Livros 

Novos 

Livros 

Reimpressos 

TOTAL 

Livros 

Livros 

Vendidos 

Arrecadação 

Venda 

Arrecadação 

Parcerias 

Arrecadação 

Total 
 

2020 21 5 26 12.027 153.780,27 0,0 153.780,27*  

2019 29 11 40 11.873 269.875,59 61.340,00 331.215,59 

+ 18% 

em 

relação 

a 2018 

2018 26 4 30 13.618 229.823,00 51.190,00 281.013,00  

2017 23 9 32 11.771 238.025,23 57.680,00 295.705,23  

* Em virtude da pandemia de COVID-19, não foi possível realizar os eventos presenciais e feiras que compunham a 

arrecadação dos anos anteriores, e as vendas tiveram que ser suspensas por um período até que a logística de pedidos e 

entrega fosse planejada 

 

 

  



 

6.2.2. Novo site com e-commerce 

 

• Implementação de novo site com e-commerce e pagamento eletrônico com cartão de 

crédito, o que ampliou a arrecadação e tornou mais ágeis as compras para o usuário final. Desde a 

primeira compra no site, em 06/03/2019, dezembro de 2020, foram atendidos 925 pedidos, 

totalizando o montante de R$103.165,00. Deste valor, 50 títulos foram adquiridos com cupom de 

desconto (R$4173,00). 

 

•  
Fonte: www.editora.ufpr 

 

6.2.3. Livros digitais gratuitos 

 

A Editora UFPR ampliou o acervo de livros digitais gratuitos no período de 2017 a 2020, e 

hoje conta com 43 títulos hospedados no repositório institucional, que permitem registro de 

downloads e visualizações com precisão. A quantidade de novos títulos por ano foi de 17 em 2017, 

11 em 2018, 7 em 2019 e 12 em 2020. A quantidade total de downloads no período foi de 67.464 no 

total, com destaque para o "Manual de normalização de documentos científicos", com 51.024 

downloads.  

 

 
Fonte: Divulgação Editora UFPR 

 

  



 

6.2.4. Participação e realização de feiras e eventos 

 

• Realização anual do Feirão de Livros em abril, e da Feira do Livro em parceria com 

o SESC e sua Semana Literária, em setembro. Aumento progressivo de arrecadação com venda de 

espaços e livros em ambas as feiras, com participação de editoras de destaque nacional. 

• Participação em Feiras do Livro em vários estados do país, e em eventos locais. 

•  

 
Fonte: Divulgação Editora UFPR 

 

 
Fonte: Divulgação Editora UFPR 

 

 
Fonte: Divulgação Editora UFPR 



 

 
Fonte: Divulgação Editora UFPR 

 

6.2.5. Transparência 

 

• Publicação de edital público de credenciamento de parceiros comerciais, ampliando 

a transparência e a eficiência na gestão de vendas em consignação para distribuidores, livreiros, 

livrarias e outros.  

• Mudanças no fluxo de produção com mais transparência através do aperfeiçoamento 

do edital público anual de submissão de originais e traduções, cuja estrutura e conteúdo é definido 

em conjunto com o conselho editorial ao final de cada ano. 

 

 

6.3. Difusão do conhecimento e premiações  

 

6.3.1. Revista e concurso 

 

• Publicação anual da revista Tinteiro, a partir de 2018, com material literário, editorial 

e catálogo da Editora. As duas primeiras tiragens da revista foram impressas e distribuídas 

gratuitamente, e também podem ser acessadas em formato digital em 

https://www.editora.ufpr.br/tinteiro. 

• Implementação do Concurso Literário Editora UFPR, a partir de 2018, com 

publicação e lançamento do título vencedor na Feira do Livro em setembro. 

 

 

  



 

 
Fonte: Divulgação Editora UFPR 

 

6.3.2. Premiações 

 

A Editora UFPR teve diversos títulos premiados no período, demonstrando a qualidade e 

relevância de seu catálogo, especialmente no Prêmio ABEU, do qual fazem parte apenas editoras 

universitárias, mas também no tradicional Prêmio Jabuti. 

 

Bakhtin, Wallon e as linguagens dos bebês. Viviane Maria Alessi, Marynelma Camargo 

Garanhani. PRÊMIO ABEU 2020 - Associação Brasileira de Editoras Universitárias 3º lugar 

- Categoria: Ciências Humanas. 

 

Tiestes Tradução de José Eduardo dos Santos Lohner - PRÊMIO ABEU 2019 - Associação 

Brasileira de Editoras Universitárias: 1º lugar - Categoria: TRADUÇÃO e SEMIFINALISTA 

PRÊMIO JABUTI 2019 – CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO - Categoria: TRADUÇÃO 

 

O Equinócio dos Sabiás: aventura científica no seu jardim tropical - Autor: Marcos 

Rodrigues - PRÊMIO ABEU 2019 - Associação Brasileira de Editoras Universitárias: 1º lugar 

- Categoria: CIÊNCIAS DA VIDA. 

 

Reabilitação nas Ataxias: orientação multiprofissional aos pacientes, cuidadores e 

profissionais - autores: Hélio Afonso Ghizoni Teive, Lúcia Helena Coutinho dos Santos e Marise 

Bueno Zonta - 3º lugar - PRÊMIO ABEU 2019 - Associação Brasileira de Editoras 

Universitárias: 1º lugar - Categoria: CIÊNCIAS DA VIDA. 

  

"Atlas Anatômico e Histológico do Caranguejo-Uçá" - Autores: Antonio Ostrensky, 

Diogo Barbalho Hungria, Gisela Geraldine Castilho-Westphal, Karin Cristina Escobar Yamashiro, 

Livia Blanche e Walter Antonio Boeger - 3º lugar - PRÊMIO ABEU 2017 - Associação Brasileira 

de Editoras Universitárias 

 

 



 

 
Fonte: Divulgação Editora UFPR 

 

6.3.3. Difusão e extensão: "Editora UFPR e a divulgação do conhecimento acadêmico 

editorial" 

Aprovação do projeto de extensão "Editora UFPR e a divulgação do conhecimento 

acadêmico editorial" em 12/08/2020. Dentro de seu escopo, foi criado um novo canal de Youtube 

para a Editora UFPR, no qual, em virtude da suspensão de atividades presenciais em decorrência da 

pandemia do Covid-19, passaram a ser realizados debates, lançamentos de livros e conversas a 

respeito das produções da Editora UFPR. Desde agosto de 2020, foram realizados 18 encontros ao 

vivo pelo canal, e as gravações permanecem acessíveis. Até 03/12/2020, o total de acessos aos 

vídeos foi de 2667, com 322 inscritos. As lives transmitidas também no Facebook tiveram 1.632 

acessos.  

De 2017 a 2019 foram realizados também programas semanais regulares na rádio UniFM, 

com conversas ao vivo com os diretores da Editora e autores convidados.  

 

 
Fonte: Divulgação Editora UFPR 

 



 

6.3.4. Nova Agenda UFPR 

 

A já há muitos anos tradicional Agenda UFPR teve seu projeto gráfico e editorial remodelado 

em parceria com a Sucom a partir da edição 2018, deixando de ser encadernada em espiral e sendo 

encadernada no formato livro, com projetos gráficos modernizados e afinados com a identidade 

visual da gestão 2017-2020 da UFPR.  

 

 

 

 
Fonte: Divulgação Editora UFPR 

 

6.3.5. Protagonismo na Associação Brasileira de Editoras Universitárias 

 

No período, além da participação regular nos eventos anuais da ABEU, a diretoria da Editora 

UFPR foi eleita por dois mandatos para atuar na diretoria da associação, com o prof. Rodrigo 

Gonçalves ocupando o cargo de diretor da Regional Sul da ABEU, o que trouxe maior integração 

entre editoras da região e maior visibilidade da Editora UFPR entre os pares, além de colocá-la em 

posição direta de debate e deliberações sobre políticas do livro universitário brasileiro. 

Fonte: Divulgação Editora UFPR 


