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01

BOLETIM  GESTÃO  2013-2016 

 
Após quatro anos de atuação, entre os anos de 2013 e 2016, a atual gestão da PROEC traz 
uma síntese de suas atividades, buscando resgatar e problematizar sua atuação no contexto 
histórico, político, social, cultural e econômico do país. Esse conjunto de reflexões acontece 
num momento em que muitas conquistas sociais e direitos adquiridos com as lutas dos mo-
vimentos sociais e sindicais, e consolidados pela Constituição de 1988, passaram a ser ques-
tionados e subtraídos para parte da população brasileira, por meio de emendas parlamenta-
res e medidas provisórias. Nessa conjuntura, nos parece importante, recuperar os princípios 
e valores que a universidade passou a representar desde a sua redefinição nos anos finais do 
século XX, e que se expressam nos documentos e marcos legais que definem as políticas 
públicas para a educação e a cultura, em diálogo com os movimentos sociais e a sociedade 
civil organizada. A consolidação de novos direitos passa pela revisão constante das políticas 
sociais, e o papel da extensão e da cultura universitárias é estabelecer uma relação dialógica 
com os vários segmentos da sociedade de forma a contribuir com a proposição de projetos 
e ações que permitam promover impacto e transformação social.  O que apresentamos de 
forma sintética neste Boletim é uma parte daquilo que foi realizado e construído de forma 
coletiva e colaborativa pelas unidades da PROEC entre si e em conjunto com as demais uni-
dades administrativas e setores acadêmicos. Esperamos que alguns dos caminhos trilhados 
por esta gestão possam ter contribuído para traçar novas rotas, rumo a novas perspectivas de 
sociedade, novas sociabilidades e territorialidades. 
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03

2.
PROEC – Gabinete 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR foi criada em 1990 num contexto de grandes 
mudanças na sociedade brasileira. Era recente a promulgação da Constituição de 1988, a 
chamada Constituição Cidadã, que estabelecia um projeto de nação que garantiria direitos 
coletivos e individuais para sociedade brasileira. 

Entre os principais valores defendidos pela Constituição de 1988, o principal deles é o Estado 
Democrático de Direito, definido por conceitos fundamentais como os de soberania popular, 
cidadania, garantia da dignidade da pessoa humana, reiterando os valores sociais do traba-
lho, da livre iniciativa e do pluralismo político.

                                                 

Sarau contra a redução da maioridade penal – 
DCE/UFPR    
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Forproex Nacional – UFABC/2016

        

Conselho Estadual de Cultura – SEC PR

Nessa perspectiva, o texto da Constituição define alguns direitos como fundamentais. Se-
gundo o art. 6º, “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados [...]”. Ao estabelecer a educação como um direito fundamental da sociedade 
brasileira, a Constituição define que o papel das universidades é o de colaborar e promover 
“o desenvolvimento humanístico, científico e tecnológico do país” (art. 214), entre outros ob-
jetivos. Assim, uma das questões fundamentais para as universidades, estabelecidas pela Lei 
Magna foi a de reiterar a obrigatoriedade da atuação do Estado na formação dos cidadãos 
brasileiros, que deve não somente fornecer a educação gratuitamente nos estabelecimentos 
oficiais, como estabelecer políticas públicas visando a ampliação do sistema de ensino em 
colaboração com a sociedade. 
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Por isso, o art. 207 dispõe que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Assim, foi na esteira da definição deste princípio 
que a UFPR, como muitas outras universidades públicas brasileiras, criou sua Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura.

Desde 1990, portanto, a PROEC busca ampliar sua atuação, tendo como um de seus objetivos 
a aproximação com as políticas públicas para a educação e a cultura. Após um período de 
consolidação de seu papel formativo, buscando institucionalizar a extensão universitária na 
UFPR, reformulando resoluções e normativas, hoje, a PROEC atua por meio da proposição, 
desenvolvimento e integração de ações de extensão, cultura, políticas sociais e divulgação da 
produção intelectual e científica, articulando-se com o ensino e a pesquisa de forma inter e 
multidisciplinar. 

A interação entre essas ações acontece por meio da reflexão, discussão e atuação sobre o 
espaço social e os sujeitos nele envolvidos, privilegiando ações conjuntas com as administra-
ções públicas e a sociedade civil, em favor de políticas sociais que buscam a construção de 
uma sociedade mais justa e solidária e do desenvolvimento sustentável.

As ações da PROEC, realizadas em suas unidades constituintes, buscam estabelecer um diá-
logo permanente com as diretrizes e metas da Política Nacional de Extensão Universitária 
(PNEU -2012), do Plano Nacional de Cultura (PNC – 2010), do Plano Nacional de Educação 
(PNE-2014) e do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH3 – 2009/2010), além de 
acompanhar as recentes discussões sobre a Política Nacional das Artes, e manter especial 
diálogo com programas e planos estaduais e municipais de educação, cultura e direitos hu-
manos.  

É por meio das suas unidades administrativas que a PROEC realiza as atividades da Pró-rei-
toria, em processos permanentes de formação e interação dialógica com as comunidades 
interna e externa da UFPR, nos quais se articulam saberes e práticas que objetivam a inclusão 
social e a construção do conhecimento. Fazem parte desta Pró-Reitoria três coordenadorias: 
de Extensão, de Cultura e de Políticas Socias. Além das três coordenadorias, outras duas uni-
dades fazem parte da PROEC: a Editora da UFPR e o Museu de Arqueologia e Etnologia da 
UFPR.
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O gabinete da PROEC é responsável pela realização das atividades administrativas e proposi-
tivas gerais da Pró-Reitoria, garantindo o bom funcionamento de todas as unidades por meio 
da tramitação de processos, do provimento da infraestrutura e da gestão de pessoas. Fazem 
parte do Gabinete quatro unidades: a Secretaria, a Unidade de Orçamento e Finanças, a Uni-
dade de Apoio Gráfico e a Unidade de Documentação e Arquivo.

A Secretaria da PROEC tem sido o coração da Pró-reitoria, pois é por ali que passam quase 
todos os projetos, todos os temas e demandas da comunidade. Já a Unidade de Orçamento 
e Finanças é a unidade responsável por auxiliar a Pró-Reitora, Coordenadores e Diretores na 
elaboração de propostas orçamentárias e financeiras das unidades e na sua execução. Rea-
liza, junto com a Secretaria, prestações de conta, pagamentos de aquisições de bens e servi-
ços, assim como gerencia o pagamento bolsas de extensão e de convênios com a Fundação 
Araucária e o MEC/PROEXT. A Unidade de Orçamento e Finanças também organiza orça-
mentos, planilhas, licitações; e emite empenhos, diárias, passagens, além do fornecimento 
de materiais, e controle dos arquivos da seção.  Hoje essa unidade conta com três servidores 
e também é responsável pelo controle de patrimônio, tendo recebido reconhecimento, jun-
tamente com a Secretaria do Gabinete da PROEC, da Comissão Institucional da Patrimônio 
da Pró-Reitoria de Administratação pelo trabalho minucioso realizado em 2016. 

A Unidade de Apoio Gráfico desenvolve trabalhos de Comunicação e Design Gráfico para a 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC, especialmente a Coordenadoria de Cultura e os 
Grupos Artístico, bem como para a comunidade universitária em geral, mediante demanda 
da comunidade. Nos últimos anos a UNIGRAF passou a ser cada vez mais requisitada pelo 
gabinete, atuando diretamente na produção de campanhas de sensibilização sobre vários 
temas, como a leitura, e identidades visuais para projetos institucionais, como O Mutirão – 
Mais Cultura na UFPR e o CRR (Centro de Regional de Referência em Políticas sobre Drogas), 
vinculado à Coordenadoria de Políticas Sociais.  

. 
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Campanha de incentivo à leitura duran-
te o mês e abril quando se comemora 
o Dia do livro e é realizada a Feira de 
Descontos da Editora da UFPR. 

 
Uma das ações do Gabinete junto com a UNIGRAF com o intuito de melhorar a visibilidade, 
transparência e difusão sobre as ações da PROEC foi a criação de uma nova página oficial, 
dando maior destaque às unidades e maior acesso às informações. 

A Unidade de Documentação e Arquivo organiza a documentação, bem como os materiais 
e bibliografia recebidos pelo gabinete, além de orientar tecnicamente o tratamento técnico 
dado à documentação recebida e gerada por cada uma das unidades da PROEC. Em 2016 a 
unidade fez um levantamento geral e procedeu a uma higienização básica dos documentos. 
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Embora o ambiente não seja aclimatado, a higienização foi necessária para permitir o início 
de pesquisas sobre a história da PROEC e dos Grupos Artísticos. 

A partir de 2013, a PROEC definiu três eixos principais de atuação: gestão propositiva; aproxi-
mação com as políticas públicas e ampliação da articulação com outros órgãos e instituições; 
articulação com unidades internas, administrativas e acadêmicas.

1. Gestão  
Propositiva 

Com o intuito de ampliar seu escopo de atuação, como órgão responsável pela promoção e 
articulação das ações de extensão, além de exercer seu papel organizacional e de gerencia-
mento de dados, a PROEC passou a assumir seu protagonismo e por isso várias ações foram 
pensadas no sentido de fortalecer esta perspectiva, desde a criação de projetos e programas 
de extensão e cultura em quase todas as suas unidades, até a articulação entre tais unida-
des para a composição de ações e qualificação dos servidores. Muitas dessas ações poderão 
ser conhecidas e compreendidas nos relatos de cada unidade. Aqui daremos um panorama 
mais geral desta perspectiva.      

No campo da extensão universitária, por exemplo, após um período em que as gestões an-
teriores buscaram definir políticas internas para a extensão e a cultura, num processo longo 
de institucionalização, a atual gestão buscou ampliar os espaços de atuação da Pró-Reitoria. 
A perspectiva da institucionalização foi importante para consolidar procedimentos e princí-
pios norteadores. Algumas das ações que permitiram a institucionalização da extensão e da 
cultura foram a criação e ampliação das bolsas de extensão e cultura, criação e consolidação 
do Comitê Assessor de Extensão e valorização dos Comitês Setoriais, qualificação dos servi-
dores, consolidação da Revista Extensão em Foco, criação e melhoria do SIGEU (ver maiores 
detalhes em COEX). No entanto, a institucionalização não foi suficiente para garantir a indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas ações da UFPR.  
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A maior parte das ações de ensino e pesquisa segue trilhando caminhos paralelos aos da ex-
tensão, estabelecendo uma relação ainda tênue entre estas dimensões.  Há muitos projetos 
de extensão que estão articulados com a pesquisa e o ensino, e o fazem de forma brilhante. 
No entanto, o inverso nem sempre acontece. Professores, técnicos administrativos e estudan-
tes muitas vezes se esbarram em espaços públicos e comunidades, realizando atividades que 
não dialogam entre si. 

Para enfrentar essa dissociação interna, para além da convivência entre as dimensões, uma 
das primeiras ações da atual gestão foi propor e dar visibilidade a ações emq eu elas ocorrem 
de forma mais articulada. Foi proposta uma revisão das atividades de cultura, aproximando-
-as da extensão, e ao mesmo tempo, buscou-se conhecer e dar visibilidade às ações educati-
vas do MAE (ver relato específico), que já realiza atividades de forma indissociada e articulada 
com os princípios da extensão. Assim, a equipe do MAE representou a PROEC em eventos 
acadêmicos e culturais (mesas redondas, seminários, conferências) além de realizar partici-
pações no Festival de Inverno, buscando ampliar a possibilidade de diálogo com a comuni-
dade.  Duas importantes participações do MAE aconteceram na conferência de abertura do 
32º. Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – FORPROEX/Sul, em 2014, Curitiba, e 
numa mesa redonda sobre cultura e extensão no 6º. Congresso Brasileiro de Extensão Uni-
versitária – FORPROEX, em Belém, em 2015. 

No entanto, era necessário (e ainda é) melhorar e avançar na relação com a sociedade civil e 
os movimentos sociais. Para isso foi proposto, no final de 2013 e início de 2014, a criação da 
Coordenadoria de Políticas Sociais (ver maiores detalhes em CPS). Essa coordenadoria busca 
articular ações de arte, cultura e extensão com os movimentos sociais, sejam eles internos ou 
externos à UFPR. Articular núcleos e grupos de estudos com a perspectiva propositiva e de 
enfrentamento a temas como violência de gênero, questões étnico-raciais, discriminação da 
comunidade LGBT, entre outros.  

Assim, uma das questões mais importantes para definirmos uma política propositiva para 
a extensão e a cultura na atual gestão, foi o diálogo com as unidades acadêmicas, e a qua-
lificação da equipe da PROEC para orientação na elaboração de novos projetos. Além da 
equipe da COEX que visitou os setores e campus para conversar sobre a extensão, a equipe 
da PROEC passou a realizar visitas, a convite dos setores acadêmicos, para discutir as polí-
ticas nacionais de extensão, cultura e arte universitária, propondo parcerias para realização 
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de projetos, como o Projeto Mutirão – Mais cultura nas Universidades, com vários setores da 
UFPR, e o apoio a projetos de produção de artística, como o das óperas barrocas do LAMUSA/
DEARTES.  

   
     

Projeto Mutirão – Mais Cultura na UFPR 

Reunião com representantes das co-
munidades do litoral do Paraná
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 Além de propor ações conjuntas com entidades e movimentos sociais, a PROEC passou a ter 
uma ação mais articulada entre suas unidades, contando com lançamentos de livros e expo-
sições nos Festivais de Inverno e apresentações artísticas nas Feiras do Livro, por exemplo, ou 
na proposiçãp do Ciclo de Debates na Capela da Reitoria, realizado em parceria entre CPS, 
COC e MAE (ver detalhes em CPS). 

Considerando que a produção editorial e divulgação acadêmica, científica e  literária promo-
vidas pela Editora da UFPR são atividades de extensão, especialmente na realização das fei-
ras, lançamentos de livros, programas de entrevista e palestras com autores, a PROEC buscou 
alternativas legais para resolver o problema institucional por que passava a Editora desde 
sua criação. Assim, o processos de internalização da Editora como unidade administrativa e 
financeira da UFPR foi inovador e tem sido referência para muitas outras universidades (ver 
detalhes em Editora da UFPR). Além disso, a realização da Feira Universitária do Livro junto 
com a Semana Literária ampliou o escopo de atuação da Editora, e da UFPR, no cenário local 
e regional, dando oportunidade para que leitores e autores estivessem mais próximos, am-
pliando espaçpos de diálogo entre diferentes agentes e produtores de arte, cultura e conhe-
cimento.   

No decorrer dos relatos de cada unidade será possível compreender com maiores detalhes 
a perspectiva propositiva assumida por essa gestão que, além de buscar a melhoria dos pro-
cessos de produção, registro e gerenciamento de dados da extensão e da editoração, da 
gestão dos espaços culturais e das relações instittucionais, passou a ser ela mesma produtora 
de ações que ampliaram muito sua articulação com a políticas públicas e os setores acadê-
micos.   
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2. Aproximação com as políticas públicas e  
ampliação da articulação com outros órgãos e instituições;

Um dos aspectos fundamentais na consolidação do papel articulador da PROEC com a so-
ciedade civul organizada, é sua aproximação com as políticas nacionais de cultura, educação, 
arte e patrimonio, além dos direitos humanos e o acesso à leitura. 

Assim, em todas estas esferas de atuação a PROEC esteve presente, como na diretoria da 
Associação Brasileira de Editoras Universitárias, discutindo não só as políticas de produção de 
livros e materias acadêmicos, como também a própria forma de exist~encia das editoras nas 
universidades.

Na área de arte e cultura, a PROEC teve uma participação importante na realização da Con-
ferência Estadual de Cultura, assim como na sistematização e elaboração do Plano Estadual 
de Cultura do Estado do Paraná, como membro do Conselho Estadual de Cultura, represen-
tando o segmento das universidades federais do Estado. Após a realização das Conferências 
Municipais e da etapa estadual, era necessário sistematizar as metas e ações aprovadas. Para 
isso foram compostas comissões internas no Conselho Estadual de Cultura e a UFPR/PROEC 
atuou junto à UNESPAR na sistematização de dados relacionados à questão formativa para 
arte e cultura.  

Ainda na área de formação artística e cultural a PROEC esteve presente no  I Seminário de 
Educação e Formação Artística e Cultura do MINC, em dezembro de 2015, quando foram dis-
cutidas metas e ações para a Polítiva Nacional das Artes e da Cultura que infelizmente não 
puderam avanças em 2016 por conta das dificuldades e da ameaça de extinção do Ministério 
da Cultura.  

Em 2012 o MinC inicia uma discussão sobre a articulação de ações em conjunto com o MEC e 
as universidades públicas. Em 2013 é criado o Programa Mais Cultura nas Universidades e em 
outubro de 2014 os dois ministérios lançam o Edital Mais Cultura nas Universidades. (ver de-
talhes em http://www.proec.ufpr.br/links/gabinete.html#mutirao). A PROEC enviou o projeto 
elaborado em parceria com docentes e técnicos e vários setores da UFPR. O projeto ficou em 
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primeiro lugar na classificação da região sul do país e em 5º ligar na classificação geral nacio-
nal. Em maio de 2016 o MINC repassou uma parte dos recursos o que exigiu readequação das 
ações que serão executadas até julho de 2017, inclusiva a elaboração do Plano Institucional 
de Cultura da UFPR. 

Nesse último ano o MAE e o MusA participaram da composição do Conselho Municipal de 
Patrimonio e tem acompanhado a programação do IBRAM , buscando cada vez mais inter-
grar-se ao Sistema Nacional de Museus. Essa participação permitiu a melhoria das ações dos 
Museus e o acesso a editais de financiamento, tanto do IBRAM como do IPHAN. 

No campo da políticas dos direitos humanos foram várias as ações articuladas e realizadas 
pela Coordenadoria de Políticas Sociais (CPS), junto com o gabiente da PROEC, destacan-
do–se consolidação do NIED e a instituição do Centro Regional de Políticas Sobre Drogas, e o 
apoio ao Projeto Migrações, assim como as ações realizadas no espaço da Capela da Reitoria, 
promovendo o importante debate sobre respeito à diversidade cultural e religiosa, ariculada 
com debates acadêmicos que tomam as relações subjetivas em torno da espiritualidade e 
da laicidade como objeto de estudo acadêmico (ver mais detalhes em CPS). Nesses campos, 
a PROEC teve uma atuação representativa importante, pois recebeu parte da Conferência 
Municipal de Políticas Sobre Drogas. 

Além das representações em Conselhos vinculados ao estado do Paraná e aos Municípios, 
a PROEC também teve uma atuação importante na representação da UFPR no Fórum de 
Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX, tanto na sua organização 
regional quanto nacional. Assim a PROEC recebeu duas reuniões anuais do Fórum regional, 
em agosto de 2014, juntamente com o SEURS (ver detalhes em COEX) e em março de 2016.  
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FORPROEX – SUL  
Reunião 2016/UFPR     

 32º Seminário de Extensão 
Universitária da Região Sul – 
FORPROEX SUL

Além dessas representações, a PROEC participou das atividades da Comissão Permanente 
de Extensão Universitária da Associação Universitária Grupo Montevidéu – AUGM, e contri-
buiu com a realização do II Congresso de Extensão Universitária da Associação, com partici-
pação em mesas, conferências e apresentação de trabalhos. 



15

Reunião da Comissão Permanen-
te de Extensão Universitária da 
AUGM – UFRGS/março de 2015

II Congresso de Extensão Univer-
sitária da AUGM – Campinas/UNI-
CAMP – setembro 2015 
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3. Articulação com unidades internas,  
administrativas e acadêmicas.

Todas as atividades que a PROEC desenvolve, há sempre a contribuição de outras unidades 
administrativas envolvidas, seja uma das demais pró-reitorias, superintendências ou depar-
tamentos acadêmicos. Assim, nesses últimos quatro anos, a PROEC buscou ampliar sua ar-
ticulação com as unidades administrativas e acadêmicas da UFPR aprimorando processos e 
inovando em soluções e melhorias. 

A ACS e a UFPR TV foram responsáveis por dar mais visibilidade para as atividades da PROEC, 
assim como projetos de comunicação da Coordenadoria de Cultura, que souberam valorizar 
o potencial artístico e cultural das suas unidades. 

Nessa perspectiva de articulação, também foi realizada a internalização da Editora da UFPR, 
com o apoio da FUNPAR, da PROPLAN e da Procuradoria Federal Especializada junto à UFPR, 
dando maior agilidade aos contratos de direitos autorais e aos pagamentos e vendas de livros. 

Da mesma forma, com a execução do CCE foi criada a nova versão do SIGEU, que ainda pre-
cisa de ajustes, mas que deve funcionar cada vez melhor, dando mais agilidade ao registro 
das ações de extensão e à extração de dados para relatórios.  

A aproximação com docentes do DEARTES, do DEAN, DELEM, Setor Litoral e Setor de Edu-
cação Profissional de Tecnológica, permitiu dar mais organicidade a algumas atividades na 
área de arte e cultura (ver mais detalhes em COC).  A articulação com o DELEM e o DELIN, 
permitiu a realização do evento Conversas Literárias, em 2014, durante o evento EDUCULTU-
RA, promovido pela Fundação Cultural de Curitiba, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, contanto com o apoio de vários docentes daqueles dois departamentos. 
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As atividades do MAE, por outro lado, sempre contaram com o apoio e a participação intensa 
do Departamento de Antropologia, o que permite que algumas áreas de atuação do MUSEU 
sejam coordenadas por docentes desse departamento, especialmente na realização de ex-
posições, pesquisas e eventos conjuntos. 

Com a PROGRAD e o Fórum de Coordenadores a PROEC construiu uma proposta de minu-
ta de resolução que se encontra em discussão no CEPE sobre a Creditação da Extensão (ver 
COEX). Essa minuta foi amplamente discutida com a comunidade acadêmica em reuniões, 
visitas, orientações e o Seminário de Creditação da Extensão realizado em setembro de 2016.  

Por fim, muitas foram as atividades desenvolvidas com o apoio da FUNPAR, como o projeto 
Mais Música para Todos, desenvolvido pelo Grupo de MPB, de musicalização para crianças, 
o Curso de Dança Moderna, da Unidade de Dança da UFPR, a projeção e execução do Seg-
mento de Cultura Popular da Exposição de Longa Duração do MAE e os Festivais de Inverno. 

Destacamos aqui algumas dessas ações e articulações, mas muitas outras poderão ser co-
nhecidas no interior deste Boletim elaborado por cada uma das unidades que compõem a 
PROEC. 



18



Museu de 

Arqueologia e 
Etnologia da 

UFPR

 GABINETE PROEC

19



21 MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR  
Márcia Rosato  

23 Ações Propositivas e Políticas Públicas 

28 Perspectivas

29 Imagens 

SUMÁRIO

20

02



MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR  
Márcia Rosato

O MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia fundado em 1963, órgão suplementar vinculado 
à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR é, hoje, um equipamento cultural e acadêmico 
destacado dentro e fora do ambiente universitário. Associando sua produção acadêmica 
a diversas ações de cidadania, o museu estreitou suas relações no interior da comunidade 
acadêmica, assim como se aproximou da comunidade externa superando o isolamento e as 
descontinuidades que o cercou por longos períodos.

Pautado pela confluência entre as políticas universitárias e as políticas públicas, particularmente 
a Política Nacional de Extensão Universitária, o MAE vem participando e propondo linhas de 
atuação capazes de articular as Políticas Nacionais e Internacionais de Museologia, o Plano 
Nacional de Cultura (PNC), o Plano Estadual de Cultura (PEC), o Plano Nacional de Educação 
(PNC), as Políticas Nacionais de Patrimônio e a Política Nacional de Direitos humanos. O MAE 
é hoje um museu dinâmico, alinhado às unidades institucionais internas da UFPR no que 
respeita às três dimensões essências da universidade pública – o ensino, a pesquisa e as ações 
extensionistas e, por outro lado, no marco das ações de cidadania, o museu tem significativas 
práticas cooperadas com diferentes coletivos da sociedade civil e instituições oficiais. 

Institucionalmente, o MAE é uma unidade consolidada; teve seu regimento aprovado pelo 
COPLAD, Resolução 13/2014, e tem por característica o fato de ser um museu multi-localizado, 
com 03 espaços museológicos – a Reserva Técnica e a Sala-Didático Expositiva em Curitiba 
e o Prédio Histórico, que abrigou o antigo colégio dos jesuítas, no município de Paranaguá – 
obra colonial patrimoniada pelo estado do Paraná e pela União, restaurada pela UFPR entre 
os anos de 2005 e 2009 com recursos incentivados, via Lei Rouanet.

Além disso, desde o ano de 2010, o museu foi de uma equipe de 05 servidores para um 
quadro próprio de 20 profissionais atuando no museu em uma equipe qualificada, composta 
por 04 doutores, 02 mestres, 02 mestrandos, 05 especialistas, 06 graduações concluídas e 
01 em andamento. Conta, ainda, com a adesão de diversos docentes de diferentes setores e 
departamentos associados aos programas e projetos existentes no museu. 

Com uma produção significativa, pautada pela indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 
extensão, o MAE* mantém três programas interdisciplinares, de fluxo contínuo, agregando 
alunos de graduação e pós-graduação em seus nove projetos derivados. Os programas 
abrangem as áreas temáticas das coleções museológicas que compõem o acervo, exposições, 
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ações educativas e inclusivas e difusão cultural; os alunos se vinculam aos projetos por meio 
de processos seletivos para bolsas nas modalidades extensão, cultura PIBIS, PIBEX, Iniciações 
Científicas e/ou por estágios supervisionados e estágios remunerados, além de voluntariado. 
Por outro lado, o MAE propõe ou participa de projetos pontuais de pesquisas mantidos por 
agências de fomento local e/ou nacional. O número de alunos vinculados ao museu vem 
mantendo uma média de 30 alunos bolsistas/ano, além de estudantes voluntários.

 *www.proec.ufpr/links/mae.html

O acervo do museu é composto por 04 grandes coleções: Arqueologia, Etnologia Indígena, 
Cultura Popular-Saberes Tradicionais e Documentação Sonora e Visual que replicam os 
nomes de suas unidades científicas; além delas, existem 2 unidades de preservação e difusão 
cultural: a unidade de museologia e a de ações educativas. O conjunto das unidades atua de 
maneira transversal, por meio dos programas, no tratamento técnico e nas ações acadêmicas 
de pesquisa e fruição dos dados representados nos acervo. 

Para compreender os trabalhos e ações desenvolvidos no museu é importante pensar o acervo 
e suas coleções como sistemas de representações atravessados por histórias de pessoas e 
sociedades, bem como por tensões e silenciamentos; os sentidos que os objetos e coleções 
carregam são, portanto, paisagens abertas ao conhecimento e à crítica social, na medida em 
que podem ser compreendidos e recriados no tempo. 

Assim, para além da produção de conhecimento científico, os objetos de museu são 
elementos necessários para o entendimento da circulação dos bens culturais e políticos que 
representam, das múltiplas e complexas trajetórias às quais se vinculam e a maneira como 
elas se resignificam no presente.

Unindo, pois, essas dimensões de existência das coleções foi possível entrelaçar em sua 
gestão, os ritos da vida universitária às políticas públicas que buscam garantir os direitos 
coletivos, o respeito as diferenças, a simetria entre os múltiplos atores de saberes sociais, 
éticos e estéticos.
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 Ações Propositivas e Políticas Públicas

Programas e Projetos 

Os Programas e Projetos de pesquisa/extensão do MAE, remissivos entre si, propõem temas, 
que recortam, articulam e problematizam as coleções museológicas acervadas e, por outro 
lado, preocupam-se com a formação da cidadania cultural. São eles:  Programa de Curadoria 
do Acervo do MAE, Programa de Ações Educativas e Programa de Difusão Cultural. Esses 
programas permitem a interface colaborativa com as unidades internas da Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura, além de demais instâncias da UFPR, a exemplo dos Núcleos de 
Estudos Afro-Brasileiros, o Núcleo de Estudos Ameríndios, a Editora da UFPR que abrigou 
publicações sob seu selo, a Coordenadoria de Extensão pelo fornecimento de bolsas, os 
cursos de Antropologia, Design, Artes Visuais, Ciências Sociais, Pedagogia, Informática, Música, 
Geografia, particularmente, além dos PET e PIBID de Sociologia e História.

No âmbito da transversalidade dos programas e projetos do MAE, destaco as seguintes ações 
realizadas entre os anos de 2013 a 2016: 

Ações Acadêmicas e de Cidadania

Semana de Oficinas em Arqueologia. Trata-se de uma discussão aberta ao público, pautada 
na proposição de temas próprios da agenda de pesquisa da disciplina e de seus possíveis 
rebatimentos nas políticas oficiais de patrimônio e legislação afetas à prática arqueológica. 
Iniciada pelo MAE no ano de 2011, foi incluída na Semana de Antropologia do Departamento 
de Antropologia e vem sendo desenvolvida em parceria desde a edição de 2016.

Seminário de Museologia e Coleções Etnográficas, iniciado em 2015, em parceria com o 
Departamento de Antropologia, procura refletir sobre as implicações e colaborações possíveis 
entre as práticas museológicas em sua aproximação com a antropologia. 

A implantação na UFPR de ações fomentadas pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM: a 
Semana Nacional dos Museus e a Primavera dos Museus, são diversas atividades que acontecem 
na Sala Didática do Mae, em Curitiba e no Prédio Histórico do museu, em Paranaguá. O MAE 
trabalhou nos anos de 2013 a 2015, os temas: Museus (memória + criatividade) = mudança 
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social, Museus – coleções criam conexões e Museus para uma sociedade sustentável, 
respectivamente.

As atividades ligadas a Semana da Consciência Negra são ações conjuntas desenvolvidas 
anualmente com o movimento negro de Paranaguá, coletivos religiosos afro-brasileiros, 
fundações culturais de Curitiba e Paranaguá, Núcleo Regional de Ensino de Paranaguá, 
Sesc, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR (NEAB), Movimento Negro do Litoral (MNL), 
Departamento de Antropologia da UFPR, Editora UFPR e grupo “Sociais em Prosa”, do curso 
de Ciências Sociais do Instituto Federal do Paraná – IFPR. O museu apresentou os seguintes 
temas entre 2013 e 2016, respectivamente:  Cultura e Religiosidade: Novos olhares, outros 
sentidos , V Semana da Consciência Negra e UBUNTU: cultural.

Curadorias Compartilhadas* No campo das curadorias, o MAE estabeleceu preferencialmente 
a política do compartilhamento dos saberes com os sujeitos produtores dos significados 
contidos nos objetos expostos e acervados e, dessa maneira, afirmar sua convicção sobre o 
papel das políticas patrimoniais públicas como mecanismos importantes de empoderamento 
dos agentes dos saberes tradicionais e da simetria necessárias desses saberes com aqueles 
veiculados pelo mundo científico, branco e ocidental.  Essa política curatorial não é simples e 
implica em refletir sobre o campo museológico e suas tensões. Mais ainda, implica em pensar 
os museus como agentes mediadores privilegiados da polifonia do mundo social. Os museus 
universitários são por excelência um espaço aberto a fruição e produção de conhecimentos 
não-escolar; são, portanto como um mecanismo de interações que funcionam como 
uma constelação, ou seja, cada elemento é fundamental para a visualização do todo. As 
constelações só podem ser compreendidas desde o entendimento de que existem pontos 
específicos que as constituem e, em suas especificidades, são tão únicos quanto plenos.  As 
constelações existem por seus pontos de configuração e estes ganham sentido nelas. Assim 
que os museus tem o condão de fazer dialogar o particular, o específico, com o universal, 
o contextual. Por essa via, é possível compreender que os museus tem a responsabilidade 
fundamental de se questionar sobre as maneiras mais adequadas de trazer os significados de 
“outros” presencializados em suas coleções e submetidos a múltiplos olhares. 

Compartilhar as curadorias implica em privilegiar os significados dos produtores de um 
determinado conhecimento, único e social a um só tempo, trazer a polifonia do mundo e 
refazer “a vida das coisas” pelo encontro de percepções, afetos, estéticas e racionalidades 
diferentes.

Dois trabalhos recentes marcaram as curadorias compartilhadas no MAE: a exposição 
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Kãnchi Katukina, de cuja elaboração participaram dois Katukinas Mamê e Wesi, além de 
uma  professora do DEAN que estudou esse grupo indígena, e a curadoria da coleção 
de artefatos Kaingang – cuja etnia não estava inserida no acervo de objetos da Etnologia 
Indígena e teve sua montagem promovida com o protagonismo do Kaingang Josué Carvalho. 
* www.facebook.com/MAEUFPR - www.youtube.com/user/MAEUFPR

Exposições e Criação de Materiais Educativos 

Exposição de longa Duração do MAE, segmento Cultura e Saberes Tradicionais “Assim Vivem 
os Homens – saber, fazer e celebrar a vida”. 

A equipe do museu aceitou o desafio de remontar a exposição de longa duração, adequando-a 
a nova feição do museu. Essa será a terceira exposição de Longa Duração do museu e foi 
pensada e classificada em três segmentos por um grupo interdisciplinar de curadores, vindos 
dos departamentos de Antropologia, Design, Informática, professores colaboradores do curso 
de museologia da USP e da Faculdade de Belas Artes do Paraná, alunos de pós-graduação 
em Antropologia, alunos de graduação das ciências sociais, música, design de produto e 
design gráfico, história, geografia, artes visuais e alunos vinculados ao Neab.

Os dois outros segmentos, em andamento, referem-se aos acervos de arqueologia e etnologia 
indígena. 

Cabe enfatizar, sobre esse trabalho, a escolha da gestão do museu em integrar as habilidades 
formativas e os talentos individuais dos docentes, técnicos e alunos da UFPR em ações que, 
normalmente são tratadas no âmbito das rotinas administrativas e resolvidas por meio da 
contratação de serviços de empresas. 

A expografia foi desenvolvida em articulação com o projeto do mobiliário expositivo projetado 
pelos alunos de design de produtos e todas as peças gráficas para a comunicação visual 
foram desenvolvidas por alunos de design gráfico.

Para as atividades educativas foram criados dois livros de narrativas, ambos registrados no ISBN, 
com o selo da Editora da universidade: Assim Vivem os Homens, vol. 1 – Contos e Narrativas 
tradicionais indígenas e vol.2 – Sunguilar: Contos Africanos. Ambas as publicações se inserem 
no conjunto dos materiais educativos inclusivos do museu e são acompanhadas por um CD-
ROM estendendo sua abrangência a crianças portadoras de necessidades especiais.
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Os livros de contos e narrativas elaborados pelo museu respondem ao marco da Lei 11.645 
que tornou obrigatório o ensino da cultura e história indígena e afro-brasileira na educação 
básica nacional.

Corpos e Objetos – com essa exposição temporária (2016) o MAE trouxe um material inédito 
e pouco usual na comunicação praticada nos museus: o primeiro catálogo infantil associado 
ao catálogo de exposição. É um material lúdico pedagógico destinado ao público infantil dos 
primeiros anos do ensino fundamental.

Materiais Didáticos – o MAE avançou significativamente nesse campo com a implantação de 
diversos materiais e metodologias para a educação não-formal, próprias dos museus, com a 
distinção de adequar-se as atividades de sala de aula do ensino fundamental e médio. Para o 
uso e circulação dos materiais lúdico-pedagógicos, o MAE mantem ações de formação com 
os professores, em colaboração com a Secretaria Municipal de Ensino em Curitiba (SMEC) e 
com o Núcleo de Educação de Paranaguá (SEEP):

- Guia para Professores - Sala Didático Expositiva do MAE – destinado aos professores, reúne 
textos explicativos-analíticos sobre os objetos expostos na sala didática do museu (Prédio 
Histórico da UFPR – Praça Santos Andrade) onde são agendadas as visitas das escolas de 
Curitiba e região metropolitana, além da presença de público espontâneo, reunindo visitantes 
da cidade e turistas. Para acompanhar o público são feitas visitas guiadas, realizadas pelos 
alunos do Programa de Ações Educativas do MAE.

- Caixinhas do MAE – produto educativo premiado pelo IBRAM/MINC no Prêmio Rodrigo 
Mello Franco de Andrade; de fluxo contínuo, esse kit didático é desenvolvido a cada ano, com 
a incorporação de novos temas e uma metodologia própria criada pelo MAE. Os professores 
da rede de educação de Curitiba e região metropolitana retiram em empréstimo as caixinhas 
como material complementar para trabalhar os assuntos curriculares. 

- Coleção de Bonecas Temáticas -  a idéia central foi produzir um material atrativo e inclusivo 
para a reflexão sobre a diversidade das culturas existentes no território nacional e suas 
histórias. Um grupo de alunos da antropologia e das artes visuais customizou bonecas 
ocidentais transformando-as em bonecas com feições indígenas e negra. O projeto não 
está finalizado, mas foi registrado com autoria do museu na Escola Nacional de Belas Artes.  
Pensado inicialmente para o ensino fundamental, o material estendeu-se ao ensino médio, 
ampliando seu gradiente de circulação.
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- Jogos eletrônicos -  para aproximar as temáticas museológicas do público jovem, os jogos 
eletrônicos tornaram-se um elemento importante. Com grande adesão desse público, 
os jogos Arqueo-Game Praticar Arqueologia, uma escavação virtual que mostra o destino 
dos objetos desde o trabalho de campo até seu deslocamento para o museu, e o Jogo da 
Bernúncia, personagem da expressão cultural boi-de-mamão, conseguem trabalhar o 
imaginário pontuando temas caros a arqueologia e a cultura popular. O jogo da Bernúncia 
pode ser instalado em celular androide. As ambientações musicais dos jogos eletrônicos 
foram desenvolvidas por alunos da produção sonora do curso de música, bolsistas do museu.

- Jaguareté: o encontro e, finalmente, uma experiência enriquecedora foi o desenvolvimento 
de um livro-jogo de RPG, focado na perspectiva indígena do contato com os europeus. Esse 
trabalho, desenvolvido a partir de uma extensa atividade de pesquisa, agregando alunos de 
antropologia, design e artes visuais envolveu toda a equipe de profissionais do museu. Além 
de utilização em salas de aula, pela perspectiva inédita em materiais lúdico-pedagógico, pois 
enfatiza o entendimento dos índios sobre o contato das sociedades nativas com a européia, o 
material foi incluído em um evento realizado semanalmente na biblioteca Pública do Paraná 
por iniciativa de um grupo de professores da rede pública de ensino.
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3.
Perspectivas 

Ensino

Mestrado Profissional em Museologia. O MAE iniciou em 2016 os estudos para implantação 
de um mestrado profissional em museologia cujo ganho será o de iniciar no estado do Paraná 
esse nível de capacitação para os profissionais de museu; convém destacar que no estado 
não há curso que permita formação na área de museologia, nem ao nível de graduação nem 
de pós-graduação. 

Como dito anteriormente, todos esses trabalhos foram desenvolvidos em caráter indisciplinar, 
transversal e participativo, agregando a compreensão e o compromisso de profissionais do 
MAE, docentes e alunos com a dupla inserção deste museu universitário na vida social e sua 
missão de existir como equipamento cultural e como unidade acadêmica a um só tempo.  

Os trabalhos realizados no Museu podem ser vistos nas redes sociais: Facebook; Youtube e 
Issu, além da página oficial da PROEC/UFPR
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4.
Imagens

Figura 01 - Processo de 
Customização das bonecas 
temáticas do MAE

Figura 02 - Conjunto de 
Materiais Lúdico-Pedagógicos 
criados pelo MAE
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Figura 03 - Livro de Contos 
Africanos do MAE
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Figura 04 - Caixinhas do MAE – 
Kit didático “Paraná na Caixa”
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Figura 05 - Livro Jogo RPG 
Jaguareté: o encontro

Figura 06 – Oficina RPG 
Jaguaretê para professores da 
rede pública, realizada na sede 
do MAE em Paranaguá.
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Figura 07 –Oficina para crianças 
com deficiência visual

Figura 08 – Jogo eletrônico 
Bernuncia – Disponível para 
dispositivos Android
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Figura 09 – Jogo eletrônico 
Arqueogame – Disponível na 
sede do MAE em Paranaguá e 
na Sala Didática em Curitiba.

Figura 10 - Oficinas formativas 
com professores para o uso 
da metodologia das caixas 
didáticas
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Figuras 11 e 12 - Curadorias 
compartilhadas de coleções 
etnográficas 
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Figuras 13 e 14 - Exposição 
Compartilhada Kãchi Katukina
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Figura 15 - Mobiliário Expositivo 
MAE
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Figuras 16 e 17 - Peças gráficas 
desenvolvidas para o MAE 
pelos alunos de Design UFPR
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1.
Regimento e funcionamento

A Editora teve aprovado, em 2013, seu novo Regimento, que prevê a presença, no Conselho 

Editorial, de membros titulares e suplentes de todos os Setores da UFPR. Isso beneficiou o 

processo avaliativo e a qualidade das edições, além de ampliar a compreensão do funciona-

mento e das possibilidades da Editora por parte da comunidade acadêmica. Um resultado 

importante é que foram produzidos, nesses quatro anos, livros provenientes de 13 setores da 

UFPR. 

Conselho Editorial reunido em dezembro/2015.

Em 2014 foi aprovado um convênio com a FUNPAR para o projeto “Internacionalização e Digi-

talização do Acervo”, neste ano renovado até novembro de 2019. O convênio visa incrementar 

a política de traduções e viabilizar a digitalização do acervo da Editora, com a edição de livros 

digitais gratuitos. Rotinas comerciais e financeiras que antes eram cumpridas via Fundação 

foram assumidas pela Universidade, em processo de internalização. Em 2016 a PROEC publi-

cou o primeiro edital para submissão de propostas de publicação e a Procuradoria Federal 
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2.

na UFPR aprovou novos modelos de contratos com autores. A pré-submissão foi formalizada 

por meio de um formulário, melhorando o processo de triagem de propostas e o tempo de 

resposta da Editora aos proponentes. 

Produção

No período a Editora produziu 121 títulos. A produção inclui os trabalhos de revisão e norma-

lização dos textos e de editoração - fase de definição de formato e características para cada 

título, e de criação de capas e marcadores. A equipe de revisão conta com estagiários e esta-

giárias bolsistas do curso de Letras da UFPR, e a de editoração teve, em 2016, a colaboração 

voluntária de alunas do curso de Design. 

                               

Capas de 1996 e de 2016 

para O sentido da nova 

lógica, de W. Quine - esta 

última criada pela aluna 

Ana Luiza Smania.
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3.

Para a impressão a Editora contou com a parceria da Imprensa UFPR e também com o tra-

balho de uma gráfica licitada por sistema de registro de preços. O processo de licitação está 

sendo renovado a fim de garantir essa alternativa, importante para o atendimento de prazos 

e a manutenção da qualidade da produção. 

Traduções

Entre 2013 e 2016 foram publicadas 29 novas traduções, área em que a Editora investiu e tem 

tido  excelente reconhecimento. Hoje o catálogo tem 62 títulos traduzidos, principalmente 

do inglês, francês, alemão e italiano, ampliando o acesso de professores e estudantes lusófo-

nos a obras estrangeiras de interesse reconhecido.

Sessão de autógrafos de Froissart e o tempo, com 

Marcella Guimarães, uma das tradutoras, duran-

te a XIV Feira do Livro Editora UFPR, em setem-

bro/2016. A revisão do texto foi realizada pela alu-

na Paula Melo, sob supervisão da equipe.
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Também em 2016 se adotou novo procedimento de avaliação de propostas de tradução, de-

finido em conjunto com o Conselho Editorial, no sentido de obtenção de pareceres prévios 

tanto de um especialista da área, sobre o interesse da obra, como de um especialista na lín-

gua de origem, quanto à qualidade do trabalho de tradução.

Livros digitais

O primeiro lote de livros digitais gratuitos em EPub3 tem 33 títulos, que estarão disponíveis 

no site www.editora.ufpr.br; dois novos lotes devem sair em 2017. Alguns livros mais antigos 

foram atualizados para a versão digital, mas cresce o número de autores que têm interesse 

em que seu livro seja publicado também neste formato desde o início.

Foi encaminhada a segunda edição da licitação para conversão de livros em formato digital, 

em regime de registro de preços. O projeto, no entanto, é investir em softwares e na capa-

citação da equipe para que a Editora tenha autonomia nesse tipo de edição. Entre os livros 

digitais produzidos em 2016 estão o “Universidade do Mate”, com nova apresentação de Ro-

seli Boschilia, e o novo Catálogo da Editora, em comemoração aos seus 30 anos, suprindo a 

lacuna existente desde a publicação do último catálogo impresso, em 2012.
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Capa do Catálogo digital de 2016, criada pela aluna  

Neydiane de Souza.

Fortalecimento institucional

 

A Editora participa, com a ABEU - Associação Brasileira de Editoras Universitárias, dos princi-

pais eventos de divulgação e de discussão sobre a produção editorial brasileira, bem como de 

pesquisas do setores editorial e livreiro. A Direção da Editora compôs a Diretoria da ABEU nas 

gestões 2013/2015 (Dir. de Eventos) e 2015/2017 (Dir. Regional Sul) e se mantém em constante 

interlocução com as demais editoras afiliadas. 

Nas reuniões anuais são abordados temas de interesse das diferentes áreas editoriais, além 

de ser elaborada uma carta-síntese das demandas do setor. Em 2016, participamos da reda-

45



6.

ção da Carta de Viçosa, em que se pleiteia:

•	 ampliação do debate público sobre os entraves legais a que está sujeito o conjunto 

das editoras universitárias, que dificultam e até inviabilizam a sutentabilidade desse 

segmento; 

•	 a participação de fóruns de reitores, procuradores e contadores das instituições supe-

riores de ensino na busca conjunta de soluções; e

•	 o compromisso de inclusão desse tema na agenda  de prioridades pelos diferentes 

setores em âmbito governamental e, em especial, pelos órgãos de controle - Ministério 

Público, Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas estaduais.

Divulgação e comercialização 

Para divulgação da produção da Editora UFPR são usados o site, o Facebook e o e-mail 

marketing. Em 2016, a participação de uma estagiária voluntária do curso de Comunicação 

- Relações Públicas, foi importante para manter ativos os canais de divulgação. Em parceria 

com a TVUFPR, o Programa Quarta Capa compõe a programação da TV, mas também é 

disponibilizado aos internautas em canal do YouTube - já são mais de 20 programas aproxi-

mando autores/tradutores do público e aprofundando informações sobre as obras publica-

das. Os links dos programas são inseridos junto aos releases dos livros no site, assim quem se 

interessa pelo livro tem a oportunidade de ver a entrevista com o autor ou autora. Ainda em 

2016 foi firmada parceria com a UniFM, para divulgação recíproca e ampliação dos canais de 

contato com o público.
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Além dos lançamentos locais com bate-papo, em livrarias da cidade ou nos campi, a Editora 

participou da Feira de Livros da ANPED/Sul e da ANPUH/PR, da Feira de Cursos e Profissões 

em Curitiba, da SIEPE em Palotina e de lançamento em Foz do Iguaçu. Também foram lan-

çados livros em eventos da Casa Latino-Americana (CASLA), em seminários na Cultura Ingle-

sa, na Aliança Francesa, na Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, entre outros. 

    

A fim de concretizar a internalização à UFPR, a Editora obteve seu CNPJ de filial, certificação 

digital para seus equipamentos de venda e implantou o sistema de emissão de Nota Fiscal 

Eletrônica, com a instalação de máquinas de emissão de cupom fiscal e inclusão do estoque 

da Editora no SIAFI. Esse conjunto de procedimentos, adotados graças à contribuição da Divi-

são de Contabilidade da UFPR/PROPLAN, transformou a Editora e a UFPR em referência para 

processos similares de internalização de editoras de universidades federais.
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6.
Livrarias

A  Editora mantém as vendas para todo o Brasil pelo site “editora.ufpr.br” e mediante a atua-

ção de distribuidores e livreiros. Atualmente atende a comunidade local na livraria central, no 

Ed. D. Pedro II, campus Reitoria. Em 2016 foi negociado junto à SUINFRA o retorno da livraria 

do Centro Politécnico em um quiosque em frente à Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Para 

2017 está prevista a inauguração de nova livraria, no campus Rebouças, que será também 

espaço de eventos como sessões de bate-papo e autógrafos.  

Os diferenciais das livrarias da Editora são a permanente exposição de nosso catálogo, a sele-

ção de títulos de outras editoras universitárias, obtidos em consignação, e os descontos fixos 

de 20% para estudantes e professores de qualquer instituição, bem como para servidores 

técnico-administrativos e terceirizados da UFPR.

Eventos

O Feirão de abril, no Centro Politécnico, e a Feira do Livro Editora UFPR, em setembro, na Pç. 

Santos Andrade, têm como principal objetivo tornar os livros acadêmicos acessíveis aos inte-

ressados, contribuindo para a formação de acervos pessoais. Os livros divulgam e alimentam 

as pesquisas, por isso a importância do incentivo à sua aquisição - os descontos oferecidos 

para os livros universitários são de, no mínimo, 50%. 
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8.

A Feira do Livro de setembro permanece como o único grande evento dedicado à promoção 

do livro e da leitura em Curitiba, e sua programação variada, com diferentes expressões artís-

ticas graças à parceria com o SESC/PR, contribuiu, nesses quatro anos, para atrair e cativar o 

público. 

Reforçando seu caráter extensionista, a Editora mantém participação anual também em im-

portantes eventos nacionais: Bienais do Livro do Rio de Janeiro e de São Paulo, Festa do Livro 

da USP, entre outros. Além disso, graças à intermedição da ABEU nossos livros viajam para 

eventos em todo o Brasil e também para o exterior. Em 2016 a Editora enviou livros para sa-

las de leitura em seis países (Paraguai, Nicarágua, Angola, Moçambique, Itália e Israel), como 

parte de um programa do Ministério das Relações Exteriores. Além disso, uma política de 

doações e cortesias leva a nossa marca para muitas bibliotecas e instituições do país.

Estoque

É  um grande desafio administrar o estoque da  Editora - é preciso equilibrar a necessidade 

de aumento dos títulos com o ritmo de saída de tudo o que já foi publicado, o que exige ava-

liação constante do espaço disponível e dos materiais que estão a exigir maior divulgação e 

circulação. 
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9.
Prêmios

Nos últimos quatro anos, em especial, a  Editora ganhou reconhecimento pela qualidade de 

suas edições, o que repercute a seriedade do trabalho desenvolvido e o acerto das escolhas 

feitas pelas gestões anteriores. Recebemos um prêmio da APCA - Associação Paulista dos 

Críticos de Arte e três prêmios Jabuti consecutivos (2014, 2015 e 2016), que nos impelem a um 

zelo ainda maior pela qualidade nas escolhas e processos editoriais, em prol da projeção do 

nome da UFPR no cenário nacional.

        

Editora UFPR na premiação do Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, em 2014 e 2015.
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COORDENADORIA DE EXTENSÃO (COEX) 
Iara Thielen

A Coordenadoria de Extensão (COEX) é responsável pelo gerenciamento das atividades de 
Extensão Universitária realizadas na Universidade Federal do Paraná – UFPR, por intermédio 
do Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária - SIGEU. A COEX coordena, 
orienta, supervisiona e certifica as atividades aprovadas pelo Comitê Assessor de Extensão - 
CAEX.

O Comitê Assessor de Extensão (CAEX) é a instância que congrega representantes dos 
três segmentos da comunidade (servidores docentes e técnico-administrativos e discentes). 
A Extensão na UFPR atua em articulação com as diretrizes do Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Universidades Públicas (FORPROEX). O Comitê Assessor de Extensão (CAEX) 
orienta a Política de Extensão da UFPR, estabelece critérios e indicadores de avaliação 
e de distribuição de bolsas Extensão, referenda e homologa as propostas e relatórios de 
Cursos, Programas e Projetos, e orienta as decisões em relação à Extensão na UFPR. O CAEX 
representa todos os segmentos da comunidade interna, é presidido pelo Pró-Reitor de 
Extensão e Cultura e pelo Coordenador de Extensão, que atua como vice-presidente, e é 
composto por um representante de cada um dos dezesseis setores ou campus avançado, por 
um representante dos servidores técnico-administrativos e dois representantes de discentes. 
Essa composição plural do CAEX fortalece decisões integradas e o respeito aos diferentes 
pontos de vista, aos diferentes referenciais, permitindo conhecer, acolher e intercambiar 
experiências, conhecimentos e metodologias de áreas diferentes, construindo a Extensão da 
UFPR.

O Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária (SIGEU) proporciona o controle, 
por parte dos Comitês Setoriais (CSEX) e do Comitê Assessor (CAEX), do fluxo de propostas, 
de relatórios de eventos, cursos, projetos, programas e prestação de serviço extensionista. 
Informações atualizadas, abrangendo detalhadamente as atividades, membros da equipe, 
parcerias, financiadores e demais dados gerenciais podem ser extraídos de relatórios 
específicos.

A Extensão está integrada a diversas atividades acadêmicas e administrativas da UFPR: 

a) Progressão Funcional para os docentes – a Extensão certifica a participação nas atividades 
indicando a dedicação para coordenação e orientação de alunos em Programas ou Projetos 

1.
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de Extensão, além de atividades administrativas relacionadas com a Extensão, como a 
participação em diversos comitês; 

b) Gestão universitária – a Extensão fornece indicadores para alocação de vagas docentes na 
UFPR, participa da análise de propostas para concessão de recursos advindos do Fundo de 
Desenvolvimento Acadêmico (FDA) e integra outras comissões que demandam a participação 
das atividades-fim da universidade; 

c) Comitês de Ética – a Extensão participa de comitês para a integração das discussões éticas 
que envolvem seres humanos e animais em Programas e Projetos, permitindo fortalecer a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

d) Certificados para estudantes de graduação – a COEX certifica a participação de alunos 
(como bolsistas ou voluntários) nas diversas atividades extensionistas que integram Atividades 
Complementares em currículos da graduação.

O fortalecimento das relações institucionais da Extensão na UFPR está articulado com 
as discussões regionais e nacionais, pela participação em diversos eventos organizados pelo 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas (FORPROEX) e da Regional 
Sul (FORPROEX-SUL), além de outras atividades organizadas por universidades públicas. O 
principal evento regional é o Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), 
sediado a cada ano em uma das universidades integrantes do Fórum. Além de organizar 
anualmente a delegação que participará do SEURS, e de participar do Congresso Brasileiro 
de Extensão Universitária, em 2014 a UFPR sediou o 32º SEURS, demarcando importantes 
discussões sobre o processo de creditação da extensão na UFPR. 

O diálogo nacional e internacional da Extensão na UFPR tem sido fortalecido pela integração 
com universidades latino-americanas, pela participação no Comitê Permanente de Extensão 
Universitária da Associação Universitária Grupo Montevidéu (AUGM), além do intercâmbio de 
experiências a partir de Programas ou Projetos específicos. 

O Programa Solo na Escola/UFPR está incluído na “Plataforma Boas Práticas para o 
Desenvolvimento Sustentável” da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO/ONU). Cada um dos Programas e Projetos desenvolvidos no âmbito da 
UFPR dialoga com diversas entidades parceiras nos diferentes níveis (nacional e internacional; 
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municipal, estadual e federal; público e privado).

Algumas das principais ações desenvolvidas pela COEX nos últimos anos devem ser detalhadas 
por se constituírem em atividades que demandam maior tempo, mais conhecimento e um 
cronograma de trabalho específico.

Aperfeiçoamento no Gerenciamento de Processos e Ações da COEX diz respeito ao 
cotidiano da COEX e objetiva desenvolver com prestatividade, eficiência e transparência as 
ações previstas nas funções da COEX e do CAEX, avaliando, propondo e orientando decisões, 
procedimentos, recursos e instrumentos que contribuam para a melhoria do gerenciamento 
da extensão na UFPR, visando subsidiar o trabalho dos coordenadores das ações e permitir a 
integração entre os diversos níveis envolvidos com as rotinas da Extensão, como os Comitês 
Setoriais, o CAEX e a COEX. As atividades focalizam as rotinas que envolvem o SIGEU, o 
acompanhamento de propostas e relatórios de atividades extensionistas, a certificação em 
tempo hábil e o atendimento a estudantes e professores. Subcomissões reformulam atividades 
específicas no âmbito do CAEX, cuja participação é fundamental no aperfeiçoamento dos 
sistemas pelas contribuições dos diversos setores e pelo contato contínuo com as rotinas e os 
problemas delas decorrentes.

A análise de ações e procedimentos para subsidiar as melhorias tem foco no fortalecimento 
da indissociabilidade em todos os encaminhamentos com recomendações e reflexões sobre 
Ética, Ensino, Pesquisa e Extensão, que indicam a importância da delimitação de ações 
de Programas e Projetos de Extensão, planejando sua forma de atuação considerando as 
limitações, o alcance das propostas e, principalmente, a centralidade das ações na formação 
dos estudantes como vocação da universidade, tendo como diretriz a atuação em estreita 
vinculação com as Políticas Públicas, sem, contudo, substituí-las. Decorre daí a importância 
de orientar os coordenadores das ações para a legislação em cada área de atuação e para 
os limites em financiamento, recursos, planejamento da finalização das ações em conjunto 
com a comunidade ou grupo junto aos quais as atividades são realizadas, entre outras 
especificidades dos Programas e Projetos. 

Os coordenadores de Programas e Projetos e os Comitês Setoriais têm sido orientados para 
o registro de atividades de pesquisa que estejam associadas aos Programas e Projetos de 
Extensão, buscando viabilizar publicações que abordem ações integradas e, ao mesmo 
tempo, ressaltando a importância da aprovação dos projetos em Comitês de Ética. 
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Todas as modificações em procedimentos e normas fortalecem as atividades extensionistas, 
nos diversos âmbitos. Roteiros para propostas e avaliação de Programas e Projetos estão 
disponibilizados no site da PROEC, no link da COEX, que reune as informações e normativas 
para cada ação extensionista.

Como exemplo, as orientações relativas a Programas de Extensão estão na página e 
discriminam opções: fluxograma para submissão de novas propostas, elaboração de propostas, 
fichas de avaliação, resoluções, instruções normativas e links de interesse.
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O Sistema de Gerenciamento da Extensão – SIGEU 2.0

 
O SIGEU 2.0 entrou em funcionamento em setembro de 2016, a partir das reformulações 
sugeridas pelo CAEX e pela COEX; novos parâmetros para a avaliação de propostas e 
relatórios foram implementados; houve modificação no registro e tramitação dos processos; 
roteiros para elaboração de Programas e de Projetos de Extensão estão disponibilizados 
aos coordenadores no site da PROEC/COEX; há vídeos atualizados, de curta duração, para 
orientar os coordenadores para a elaboração de Relatórios, disponibilizados na página inicial 
do SIGEU e no site da PROEC/COEX.da Extensão 

 
 

Os certificados de Programas, Projetos e Cursos são disponibilizados aos coordenadores 
das ações dentro do ano de avaliação dos Relatórios, no mês subsequente à aprovação do 
Relatório pelo CAEX. O SIGEU 2.0 permite anexar os certificados facilitando ao coordenador 
o acesso e a entrega diretamente aos participantes e integrantes da equipe.

As alterações implementadas no SIGEU 2.0 permitem que o fluxo de pareceres possa ser 
acompanhado pelos próprios coordenadores de ações identificando quais são as demandas 
e prazos para adequações ou relatórios. Ao mesmo tempo, os membros do CAEX e dos 
Comitês Setoriais são mais autônomos em suas decisões e orientações aos coordenadores. 
Na avaliação do CAEX e da COEX, o SIGEU 2.0. facilitou os procedimentos.

2.
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Revista Extensão em Foco

 
A Revista Extensão em Foco tem como objetivo divulgar ações extensionistas, fomentando a 
reflexão sobre fundamentos e práticas que possam consolidar a socialização de conhecimentos 
advindos das atividades extensionistas. A divulgação dessas atividades permite fundamentar 
reflexões importantes sobre novos tópicos a serem integrados às disciplinas e pode fomentar 
a criação de disciplinas. A publicação de artigos integra a formação de estudantes tornando-
os capazes de transformar as ações em textos científicos. A formação para Extensão envolve 
também a orientação aos docentes e discentes para ampliar e socializar as experiências e a 
fundamentação das ações extensionistas. O incentivo à publicação favorece o aprimoramento 
da qualificação da equipe extensionista, provendo orientação e formação mais abrangente.

No biênio 2015-2016 uma equipe de Palotina é responsável pela Revista Extensão em Foco. 
A experiência de compartilhar o Comitê Editorial com um Setor da UFPR tem se mostrado 
importante por assegurar o diálogo e a integração de todas as atividades da COEX, e, ao 
mesmo tempo, é o reconhecimento da expressiva contribuição extensionista daquele setor 

3.
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Programa Docente Sênior Extensão – PDSE

O objetivo do PDSE é possibilitar ao docente aposentado pela UFPR, por tempo de serviço ou 
idade, a atuação como membro da equipe de Programa ou Projeto de Extensão. A integração 
de docentes aposentados incrementa as ações formativas, pela orientação aos estudantes, 
voltada para uma formação ampla e integrada que articula as dimensões presentes nas 
atividades extensionistas e, ao mesmo tempo, incentiva a formação dos alunos para a 
fundamentação teórica das ações, para a redação de textos e apresentação de trabalhos em 
eventos, fortalecendo o espírito crítico e o diálogo entre a experiência e a ciência. O PDSE 
permite a ampliação da formação dos estudantes a partir da experiência anterior do docente, 
integrando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.  

A experiência da COEX com o PDSE foi reduzida, pois apenas dois docentes foram integrados 
em 2015 e 2016: um deles como parte da equipe do Projeto Solo na Escola, do qual foi 
coordenador anteriormente e outro, como coordenador de proposta nova no CENACID. 
As diferentes formas de inserção permitiram identificar a necessidade de reformulação na 
Resolução e nos Editais.

A integração de docentes aposentados demanda definições não previstas anteriormente, 
que devem ser incorporadas à sugestão de normativas a serem discutidas pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR.

Encontra-se em revisão por uma Comissão do CAEX, a Resolução 72/11 e Normas específicas 
para o Programa DSE. 

4.
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Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS)

A participação da UFPR no SEURS possibilita o desenvolvimento de um espaço de 
aprendizagem e de intercâmbio de conhecimentos e metodologias entre extensionistas 
das universidades públicas da região sul, promovendo a integração dos participantes e das 
universidades junto à comunidade. Ao mesmo tempo, divulga os trabalhos extensionistas 
desenvolvidos na UFPR.

A participação anual da UFPR no SEURS demanda preparo específico para organizar 
a delegação, incentivando, definindo critérios, selecionando Programas e Projetos, 
acompanhando e avaliando a participação no evento. A participação no SEURS promove a 
formação de estudantes pelo intercâmbio de experiências e em relação à apresentação de 
trabalhos, desde o planejamento, o treinamento, até a execução; ao mesmo tempo incentiva 
a formação cidadã, pelo papel de representação da Instituição de Ensino Superior (IES) que 
cada estudante assume ao compor a delegação. A participação no SEURS permite que a 
pesquisa possa ser incentivada a partir das demandas das comunidades onde os Programas 
e Projetos atuam; também permite o aprimoramento na linguagem e redação científica 
para a composição dos trabalhos apresentados; permite a publicação de resumos ou textos 
completos em anais. A participação no SEURS divulga os trabalhos extensionistas realizados 
pelas Universidades Públicas da Região Sul do Brasil e fortalece a integração e a participação 
da comunidade universitária, fomentando novos trabalhos ou parcerias entre as IES.

Para compor a Delegação da UFPR, a COEX desenvolve diversas atividades: elaboração 
de Chamada Interna para participação no SEURS; seleção de propostas; articulação com 
a Universidade organizadora do SEURS; orientações aos integrantes da Delegação, em 
relação à apresentação dos trabalhos, formalização de inscrições e demais procedimentos; 
acompanhamento da Delegação; avaliação da participação da UFPR no evento.

5.
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Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão (SIEPE) e Encontro de Extensão e 
Cultura (ENEC)

A COEX é membro permanente da Comissão organizadora da SIEPE anualmente, na qual 
o Encontro de Extensão e Cultura está integrado. O objetivo da Comissão é fortalecer a 
indissociabilidade entre as funções básicas da universidade, planejando todas as atividades e 
detalhamentos, desde a definição de tema até a avaliação do evento e emissão de certificados. 
Há o trabalho específico que focaliza a organização da apresentação de trabalhos relativos 
a todos os Programas e Projetos de Extensão em desenvolvimento durante o ano. A gestão 
conjunta da SIEPE pelas três pró-reitorias fim, envolve aspectos acadêmico-científicos, 
logísticos e financeiros, e a COEX tem como principal função organizar as apresentações de 
ações de extensão e cultura orientando os participantes.

A SIEPE é um evento que congrega ações de ensino, pesquisa e extensão, fortalece a integração 
entre as unidades responsáveis pela formação dos estudantes (PROGRAD, PRPPG, PROEC) e 
permite compartilhar experiências em diferentes âmbitos (setores, áreas de conhecimento, 
metodologias, avaliação, parcerias, financiamento). A realização conjunta da SIEPE pelas três 
pró-reitorias favorece a consolidação do princípio constitucional da indissociabilidade para 
além do evento, pois a comunidade que vivencia a integração durante a SIEPE modifica a 
percepção isolada das funções básicas da universidade, permitindo ampliar a concepção de 
formação, se não incorporando as demais dimensões, ao menos sensibilizando a comunidade 
acadêmica em direção à articulação de saberes. 

A organização da SIEPE envolve diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano: elaboração 
de Edital conjunto; definição de locais de realização da SIEPE; planejamento e execução de 
sistema de inscrições, de sistema de avaliação, de treinamento de avaliadores; planejamento 
e organização das Bancas compostas por pessoas dos três segmentos da comunidade 
da UFPR, da distribuição de trabalhos, de material gráfico e de divulgação; planejamento 
e treinamento de monitores da SIEPE (bolsistas e voluntários); definição de palestras e 
convidados; contratação de serviços; planejamento de controle de frequência; emissão de 
certificados; avaliação do evento e elaboração de Relatório; divulgação de todas as ações no 
site da SIEPE - www.siepe.ufpr.br. Além dessas atividades específicas, membros da COEX, 
coordenadores e diretores da PROEC participam em palestras e mesas redondas.

Atualmente a SIEPE está definida no calendário acadêmico da UFPR como dias não letivos 
favorecendo a participação de todos os estudantes e docentes e é realizada durante a primeira 
semana de outubro em Curitiba, Palotina e Jandaia do Sul.

6.
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A constituição de Bancas Avaliadoras com a participação de alunos de Mestrado e Doutorado, 
servidores técnico-adminstrativos, alunos extensionistas e docentes fomenta a integração 
entre diferentes saberes, além de propiciar 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. A delimitação temporal da realização da SIEPE em uma 
única semana, mesmo que em cidades diferentes, aprimorou a distribuição dos trabalhos 
e consolidou a concentração das atividades com definição no calendário anual da UFPR, 
permitindo a participação dos alunos nas demais atividades durante a semana.  
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Creditação da Extensão na UFPR

 
A Creditação da Extensão é exigência curricular, definida pelo Plano Nacional de Educação 
(PNE) de 2014, com o objetivo de viabilizar ações para atender à Estratégia 12.7 ampliando 
a oferta e o alcance de Programas e Projetos de extensão nos cursos de graduação. O PNE 
define a participação de estudantes de graduação em 10% da carga horária do currículo. Isso 
significa que em um currículo com três mil horas o aluno deverá concluir 300 horas nessas 
atividades. Portanto, creditar a Extensão significa atribuir créditos curriculares para essas 
atividades, ampliando o diálogo e a relação transformadora entre universidade e sociedade. 

Para a implantação da creditação da Extensão na UFPR a participação conjunta das duas pró-
reitorias (PROEC e PROGRAD) em todo o processo estabeleceu as bases para o fortalecimento 
da indissociabilidade. Foi designada uma Comissão, no âmbito do CEPE, para apresentar 
proposta de resolução contemplando a creditação. 

Foi realizado um Diagnóstico da curricularização em duas vertentes principais: a) 
mapeamento de iniciativas em instituições públicas de Ensino Superior; b) mapeamento das 
forças impulsoras e restritivas internas para implantação da curricularização da extensão aos 
currículos dos cursos na UFPR. O resultado desse diagnóstico foi amplamente discutido em 
Seminário realizado em setembro de 2016 e permitiu identificar as necessidades de fomento 
da extensão e dimensionar as possibilidades para atender às demandas dos currículos de 
forma progressiva. Foi identificada também a necessidade de realizar atividades específicas 
para apresentar a cada coordenação e à comunidade universitária os fundamentos teóricos, 
marcos legais e avanços nos conceitos envolvidos no processo de creditação, dos limites e 
possibilidades e, principalmente, envolver a comunidade no processo de transformação dos 
currículos a partir da inserção da Extensão, da forma ora em discussão.

Na UFPR estão sendo indicadas inúmeras alternativas para a creditação, reportadas por 
variados integrantes de Programas e Projetos de Extensão, que descortinam possibilidades 
criativas e múltiplas para dar conta dessa tarefa indelegável. O que se pretende com uma 
política de creditação é tornar não apenas a formação integrada, mas, sobretudo, tornar o 
exercício docente uma atividade integrada e integradora que reafirme a importância social 
dessa tarefa.

Para além da profissionalização ou transmissão de informações e técnicas, trata-se, sobretudo, 
da comunidade acadêmica desenvolver a capacidade de compreender e transformar a 
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realidade. Daí a necessidade de criar condições para que isso possa acontecer, de acordo 
com as necessidades de cada curso. É preciso tratar de forma especial cada um dos cursos de 
graduação e compreender os aspectos que favorecem a inserção da Extensão no currículo, 
as dificuldades, a estrutura do curso, as competências docentes, as disponibilidades, os 
empecilhos e a vontade de transformar. A compreensão das particularidades de cada caso 
pode contribuir para tornar a política da creditação uma tarefa empreendida coletivamente, 
com a disposição para aprender e mudar.

Os coordenadores de cursos de graduação destacam a relevância da atuação em Programas 
e Projetos de Extensão para a formação dos alunos, indicando que há um cenário favorável à 
creditação, pois o exercício da cidadania sensibiliza para os aspectos sociais e amplia a formação 
pelo desenvolvimento de habilidades que favorecem o pensamento crítico contextualizado 
com a realidade social. Os coordenadores indicam que o exercício das atividades de extensão 
permite romper com a visão fragmentada nos processos de produção e socialização do 
conhecimento, contribuindo para a exploração de recursos pessoais, técnicos e profissionais 
para a elaboração de ações e atividades numa perspectiva interdisciplinar e contribui para a 
inserção dos estudantes em diferentes cenários de prática, além de propiciar o conhecimento 
sobre as políticas a eles associadas. Foi enfatizada a possibilidade de absorver e desenvolver 
novas tecnologias, estimulando a atuação crítica e criativa na identificação e resolução de 
problemas, indicando que essa atuação considera aspectos políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais, com visão ética e humanista, em atendimento às demandas da 
sociedade. Os coordenadores também destacam a importância da interface com outras 
áreas de conhecimento, ampliando a visão da realidade e permitindo o desenvolvimento de 
habilidades para o trabalho em equipe. É relevante registrar que os coordenadores indicam 
o envolvimento com atividades de extensão como motivo para redução na evasão.

O site da PROEC disponibiliza um link específico para as atividades relacionadas ao processo 
de creditação na UFPR e apresenta um texto de discussão que aborda os fundamentos e as 
concepções da curricularização da Extensão no âmbito da UFPR.

64



Cultura
 COORDENADORIA DE 

65



67 Coordenadoria de Cultura 
Ronaldo Corrêa / Eliana Mendes

68 Grupos Artísticos da UFPR 
Giliane Batista

71 Espaços Cênicos da UFPR 
Rosana Soldi Briski da Silva

73 Espaços Expositivos da UFPR 
Lidiane do Nascimento

75 Festival de Inverno da UFPR 
Patrícia Salles / Ronaldo Corrêa

77 TOM caderno de ensaios da UFPR 
Patrícia Salles / Ronaldo Corrêa

80 Plano Institucional de Cultura 
Ronaldo Corrêa

SUMÁRIO

05

66



Coordenadoria de Cultura 
Ronaldo Corrêa / Eliana Mendes

A Coordenadoria de Cultura (COC), unidade administrativa vinculada à PROEC, tem por 
propósito formular, executar e avaliar as atividades e ações para a cultura na UFPR. A COC 
pretende construir uma gestão pública para a cultura pautada pela diversidade das ma-
nifestações culturais, os direitos humanos e a cidadania cultural como acesso à educação 
plena.

Esse entendimento decorre do diálogo com o Plano Nacional de Cultura - PNC (lei 
n°12.345/2010), do Plano Nacional de Educação – PNE (lei n°13.005/2014) e do Plano Nacional 
de Extensão Universitária (FORPROEX, 2001) que têm por princípio a consolidação dos di-
reitos estabelecidos na constituição de 1988, de igualdade, liberdade e livre expressão artís-
tica, científica e política.

Para isso, a COC realiza suas atividades por meio da interação dialógica com os diferentes 
segmentos da comunidade universitária (técnicos e técnicas, docentes e estudantes de di-
versas áreas) permeando a prática administrativa com a postura propositiva de ações e pro-
jetos de inclusão social e de produção de conhecimento.

Entre essas ações planejadas para atender às políticas citadas, destacam-se os Grupos Artís-
ticos da UFPR, o Festival de Inverno e o TOM Caderno de Ensaios. Ações planejadas a partir 
das metas para a democratização dos bens e conteúdos culturais propostos nas políticas 
públicas de âmbito nacional.

Completa as ações da COC a garantia de circulação dos bens e conteúdos culturais e artís-
ticos nos espaços cênicos, como o Teatro da Reitoria e o Teatro Universitário Experimental 
(TEUNI); e os espaços expositivos, como o Museu de Arte da UFPR. Nos últimos dois anos, e 
após restauro e reabilitação arquitetônica, a Capela da Reitoria integra os espaços de circu-
lação e reflexão sobre a cultura. 

A COC consolidou a circulação digital de conteúdos, pensando na ideia de acesso à comu-
nicação por parte das comunidades internas e externas, para isso, nos últimos três anos, fo-
ram desenvolvidas as páginas UFPR-arte e cultura www.facebook.com/UFPRArteECultura e 
o TOM caderno de ensaios, esse distribuído em plataforma digital www.issuu.com/tom_ufpr

1.
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2. Grupos Artísticos da UFPR 
Giliane Batista 

Mostrando a diversidade de gêneros, da pesquisa de repertório e da produção envolvida em 
suas apresentações, os Grupos Artísticos da UFPR realizam espetáculos de teatro, música 
popular brasileira, coro erudito, música orquestrada e dança moderna em diversos espaços 
culturais, dentro e fora da UFPR. São apresentações gratuitas, resultado de pesquisas, práti-
cas e ensaios, que circulam entre os mais variados públicos. A participação nos Grupos Ar-
tísticos é gratuita e aberta a toda comunidade.

O Coro da UFPR foi fundado em 17 de outubro de 
1958 pelo Maestro Mario Garau, tendo a direção as-
sumida pelo Maestro Alvaro Nadolny em 1988, com 
uma alteração na dinâmica do grupo nas formas de 
ensaio, instituindo aulas aos cantores e um processo 
de musicalização constante que envolve treinamento 
para o canto. Nesses 58 anos de existência, passaram 
pelo grupo cerca de 6.000 pessoas que participaram 
de aproximadamente 650 apresentações e eventos, 
desde gravações de músicas até encontros nacionais 
de Coros Universitários.

Na atual gestão da Reitoria da UFPR, de 2013 a 2016, o Coro realizou mais de 50 apresenta-
ções, alcançando um público de 12.000 pessoas, reafirmando a qualidade do trabalho de-
senvolvido e o interesse geral por suas apresentações.

O Madrigal da UFPR é um grupo formado por 21 can-
tores oriundos do Coro da UFPR que, a partir de 2010, 
se reuniu com a finalidade de aprimoramento no 
estudo da técnica de canto erudito. Para isto, o grupo 
alterou sua metodologia de trabalho, baseando-se 
na autonomia artística de seus integrantes, e foco no 
aperfeiçoamento de habilidades individuais que per-
mitam a apresentação de um repertório selecionado 
a cada ano. Desde sua criação, o Madrigal realiza in-
tervenções em alguns concertos do Coro e em even-
tos da UFPR. Nos últimos 4 anos o Madrigal 
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desenvolveu 70 apresentações, com um público de quase 11.000 pessoas, o Madrigal se 
mostra como um grupo cada vez mais consistente, com perspectiva de longevidade tal 
qual o grupo que o originou, o Coro da UFPR.

A Orquestra Filarmônica da UFPR representa hoje a 
convergência de grandes esforços envidados ao lon-
go de 50 anos por várias personalidades. A partir de 
2002, depois de um período de transição, a Orquestra 
Filarmônica Juvenil da UFPR, sob a direção artística 
de Harry Crowl, passou a ser um grupo musical mo-
derno voltado para a pesquisa de repertório contem-
porâneo, e que pudesse servir também à comunida-
de que usufrui dos concertos e àqueles que criam e 
pesquisam a música de nossa época. Em 2007, a Or-
questra adotou a sua denominação atual de Orques-
tra Filarmônica da UFPR. Em 2009, o Maestro Márcio 
Steuernagel assumiu o cargo de regente titular da 
orquestra e iniciou uma nova fase, consolidando a or-
questra e expandindo para atividades mais ambicio-
sas, como as “Bienais - Música Hoje”. 

De 2013 a 2016, a Orquestra Filarmônica da UFPR realizou mais de 50 apresentações, seja 
em sua formação completa ou em grupos menores, como quartetos ou duos de instrumen-
tistas, com um público de cerca de 11.000 pessoas nesse período.

Criada no ano de 1981, a Téssera Companhia de 
Dança da UFPR desenvolve uma linguagem estética 
diferenciada e fundamenta o seu trabalho no ensino 
e pesquisa em dança moderna. A técnica de dança 
formativa é estruturada a partir dos conceitos da dan-
ça moderna de origem germânica. As pesquisas co-
reográficas utilizam-se da estética simbolista, eviden-
ciando a releitura dos conceitos de Espaço, Tempo, 
Forma e Movimento, e o gesto significativo. O elenco 
desenvolve diariamente suas atividades divididas en-
tre aulas de preparação técnica, ensaios para a manu-
tenção de repertório, ensaios para a criação de novas 
coreografias e laboratórios de improvisação e 
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composição coreográfica, sob a orientação dos diretores e coreógrafos. 

Em quase 30 apresentações em 4 anos, a Téssera teve seu trabalho apreciado por quase 
11.000 pessoas, um público expressivo e bastante significativo que prestigiou as apresenta-
ções da Companhia.

O Grupo de MPB da UFPR completou 20 anos em 
2014. Nesse tempo, o Grupo se manteve fiel ao mo-
tivo de sua formação: a música popular brasileira. 
Seu principal diferencial artístico é o fato de que os 
espetáculos produzidos são sempre resultado de 
pesquisas, além de ser configurado como um coro 
cênico. Isto quer dizer que os movimentos corporais 
dos cantores, os textos e os jogos teatrais aliam-se ao 
canto para sensibilizar as plateias. Em seus quase 40 
espetáculos oficiais já produzidos - e muita pesquisa 
feita – foram homenageados compositores, letristas, 
poetas, escritores e estilos musicais. 

Com cerca de 30 apresentações nos últimos 4 anos, o grupo atingiu mais de 9.000 pessoas 
com seus espetáculos, levando a Música Popular Brasileira ao alcance de todos.

A Companhia de Teatro Palavração da UFPR foi fun-
dada em 1995, tendo o seu trabalho gerado a criação 
do TEUNI - Teatro Experimental da UFPR, em 1998. 
Experimentando criações artísticas ao longo de sua 
história, a Companhia Palavração desenvolveu seu 
próprio método de trabalho: razão orgânica.  A Com-
panhia sempre oportuniza a seus integrantes o es-
paço para pesquisas de criação dentro das Artes Cê-
nicas, apresentando os resultados dos trabalhos em 
temporadas abertas ao público e buscando levar seu 
trabalho a outros palcos do país. Nessas temporadas, 
na atual gestão da UFPR, a Companhia já se apresen-
tou mais de 70 vezes, para cerca de 4.500 pessoas.
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Totalizando cerca de 300 apresentações para um público de mais de 58.000 pessoas na 
atual gestão da UFPR (2013-2016), os Grupos Artísticos da UFPR cada vez mais mostram a 
importância e expressividade do trabalho que desenvolvem e o valor do fomento às ativi-
dades culturais dentro da Universidade. E não são apenas as apresentações que expressam 
esse valor.  Os grupos desenvolvem uma série de atividades até chegar ao “produto final” do 
espetáculo em si; são pesquisas de repertório e de produção desenvolvidos pelos dirigentes 
de cada grupo, sempre em sintonia com o trabalho dos bolsistas das mais diversas áreas 
que atuam nos mesmos. Os grupos se adaptam às mais diferentes demandas e demons-
tram sua versatilidade e flexibilidade formando grupos menores, como duetos, trios e quar-
tetos, que por vezes realizam pequenas apresentações, mostrando o trabalho desenvolvido 
em eventos de menor porte ou em apresentações de curta duração. 

Os grupos artísticos da UFPR também se encaixam no conceito de articulação entre as uni-
dades da PROEC. Seja com apresentações culturais na Feira do Livro realizada pela Editora 
UFPR ou no Projeto de Extensão Festival de Inverno da UFPR, os grupos estão constante-
mente envolvidos não apenas na criação de suas temporadas artísticas, como também em 
outros eventos da Pró-Reitoria. 

Ao fim da atual gestão, alguns grupos passam por um processo de renovação, que acontece 
com o passar dos anos. Com a aposentadoria de alguns dos dirigentes, certamente haverá 
uma renovação nas atividades dos grupos artísticos da Universidade; novas orientações, no-
vos direcionamentos e novos modos de pensar prometem levar a arte e a cultura desenvol-
vidas dentro da Universidade a um público cada vez maior e divulgar a música, a dança e as 
artes cênicas da UFPR para toda a comunidade.

Espaços Cênicos da UFPR 
Rosana Soldi Briski da Silva

A UFPR dispõe de diversos espaços culturais, nos quais são apresentados trabalhos de gru-
pos artísticos da própria universidade ou da comunidade externa, possibilitando assim, uma 
integração entre os artistas e a circulação das atividades produzidas. 



1-Teatro da Reitoria

O Teatro da Reitoria da UFPR foi inaugurado em 17 
de outubro de 1958 durante a realização da Semana 
de Cultura. Na ocasião, apresentou-se a Orquestra de 
Câmera da Rádio do MEC, sob a regência do Maestro 
Alceo Bochino; o pianista Arnaldo Rabelo; a Orquestra 
Estudantil, sob a regência do Maestro Gedeão Martins 
e o Coral da Universidade Federal do Paraná, sob a re-
gência do Maestro Mário Garau.

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 ser palco de atividades oficiais, formaturas, assembleias, congressos, simpósios, 
aulas inaugurais com uma pauta eminentemente cultural, tanto com os coletivos artísticos 
da Universidade quanto com grupos e companhias privados.

2-Teuni – Teatro Experimental da UFPR

O Teatro Experimental da UFPR – Teuni, por sua vez, 
foi criado segundo a concepção de teatro Black-Box, 
para abrigar exposições convencionais e não-conven-
cionais, peças teatrais, espetáculos de dança, recitais 
de poesia, workshops, shows de rock ou concertos de 
música erudita, além de cinema e vídeo. Localizado 
no Prédio Histórico da UFPR, na Praça Santos Andra-
de, esse espaço cênico tem capacidade para receber 
85 pessoas, dispostas em uma plateia móvel que 
pode ser adaptada a distintas montagens artísticas. 

Foi idealizado por Hugo Mengarelli, professor de cinema e teatro da UFPR, Carlos Kur, ceno-
técnico e pelo  
arquiteto Sérgio Izidoro, ambos do Centro Cultural Teatro Guaíra; conta com um espaço de 
múltiplas possibilidades para desenvolvimento de eventos artísticos ou científicos.
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3-Capela da Reitoria

A Capela da Reitoria tem em seu projeto estabelecer 
o diálogo com os diversos grupos culturais e religio-
sos, propondo a ampliação do debate sobre a reli-
giosidade, entendendo-a não somente como tema/
objeto de pesquisa, mas como prática cultural. Atual-
mente é utilizada por grupos religiosos formados por 
alunos, técnicos e professores da UFPR, assim como a 
comunidade externa. 

No ano de sua reinauguração, Agosto/2014, foram realizadas atividades que promoveram 
a articulação entre a comunidade interna e externa, como: debates, palestras, recitais, can-
tatas, mesas redondas, exposições, oficinas de oração e missas. De 2014 a 2016, foram rea-
lizados 26 eventos externos e 5 eventos da PROEC até o 1º Semestre e 2 previstos para 2º 
Semestre, que fomentaram o debate sobre a pluralidade de manifestações culturais que 
constituem o espaço acadêmico como espaço social.

Uma das atividades relevantes foi a exposição “Sagrado” do Museu de Arqueologia e Etnolo-
gia da UFPR - MAE, realizada no Saguão da Capela da Reitoria, problematizando a diversi-
dade religiosa. A ação buscou dialogar com o Programa Nacional de Direitos Humanos, que 
trata da “garantia da igualdade na diversidade”. Com objetivo de fomentar o debate sobre a 
pluralidade de manifestações culturais que constituem o espaço acadêmico como espaço 
social. A exposição trouxe um eixo catalizador desse processo com uma série de fotografias 
de diferentes momentos do cotidiano de várias práticas religiosas. A curadoria das imagens 
busca mostrar esse contexto como práticas culturais, demonstrando múltiplas compreen-
sões do que é o “Sagrado” para as diferentes crenças.

Espaços Expositivos da UFPR - Museu de Arte da UFPR 
Lidiane do Nascimento 

O Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná (MusA) é uma unidade museológica 
vinculada a COC-PROEC, com  a finalidade de ser um museu-escola e um museu-laborató-
rio, assim como um centro de pesquisa e referência no campo da museologia e das artes. 
As ações propostas pela unidade no que se refere à guarda, preservação, pesquisa e comu-



nicação de seu acervo facilitam e aperfeiçoam a fruição do público visitante e de pesquisa-
dores externos e também da comunidade acadêmica da UFPR. 

O MusA recebeu no período de 2013 a 2016, exposi-
ções que foram aprovadas pelo Conselho Deliberati-
vo, de forma a acolher produções artísticas das mais 
diversas, tendo como foco a qualidade de conteúdo 
disponibilizado para a comunidade universitária e à 
comunidade externa. Além das exposições, realizou-
-se eventos e atividades, que viabilizaram à comuni-
dade diálogos com curadores, artistas e profissionais 
ligados às artes.

Nesse período ampliaram-se as atividades propostas, refletindo no aumento do público 
frequentador do museu. No ano de 2015 a partir do mês de abril foi retomada a sistema-
tização da documentação museológica do acervo, realizando um inventário das obras de 
arte acondicionadas na reserva técnica (RT) do museu. Com as 113 obras da Reserva Técnica 
inventariadas, o Livro de Registro (Livro de Tombo) do MusA foi criado. O Livro de Tombo é 
o documento que legaliza todo o acervo da instituição. O término do preenchimento do 
livro de tombo das obras se deu em novembro de 2015, a partir daí a catalogação do acervo 
pôde ser iniciada; sendo concluída em 2016. 

Numa análise comparativa com períodos e exposições anteriores, uma exposição sobre o 
seu acervo despertou o interesse do público. A exposição propiciou ainda a apresentação 
no “3º Seminário de Políticas de Acervos” realizado na Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) em parceria com o Museu Victor Meirelles e o IBRAM realizado em Flo-
rianópolis no ano de 2016. Uma segunda-edição da exposição foi realizada, como atividade 
paralela, no 26º Festival de Inverno da UFPR em Antonina, e possibilitou a realização de di-
versas ações educativas: oficina de gravura, exibição de documentário sobre o artista Iberê 
Camargo e visitas mediadas na exposição. 

No ano de 2016 o MusA teve diversas conquistas com base nas ações que vêm realizando 
nos últimos anos, a partir de 2017 uma das salas expositivas será dedicada à exposições do 
acervo. Serão implementados projetos de extensão que visam fortalecer as ações do museu 
como uma instituição que dialoga com o seu público e que promove ações e atividades vi-
sando a democratização da arte.
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Festival de Inverno da UFPR 
Patrícia Salles / Ronaldo Corrêa

 
O Festival de Inverno da UFPR completou em 2016, 
26 edições ininterruptas. E durante todo este tempo, 
mesmo mantendo a essência do evento, definida em 
1991, pelos incentivadores da ideia de fazer um evento 
multicultural com o propósito de buscar formas alter-
nativas de socializar o conhecimento artístico em am-
bientes diferentes do acadêmico formal, não há como 
negar que diante das adversidades e das mudanças 
impostas pelo processo de formalização e execução 
das atividades, a equipe da Coordenadoria de Cultura, 
a cada ano, realiza um novo Festival, como se fosse o 
primeiro.

Na gestão 2013-2016, algumas ações foram imprescindíveis para defender a manutenção e 
ampliação das políticas públicas de valorização e democratização de bens culturais, como 
é o caso do Festival de Inverno da UFPR.  Para isso, o evento que acontecia em uma semana 
foi transformado em um programa de extensão universitária com três projetos vinculados 
que tratam dos temas da memória, formação e registro. Ao propor o Festival de Inverno 
como um programa de extensão pretendeu-se valorizar o diálogo da UFPR com o território 
do Litoral do Paraná, sendo estratégico para o desenvolvimento de uma reflexão sobre as 
praticas e ações para a cultura e a arte.

Nessa nova chave, houve uma preocupação por parte da Universidade em estreitar a rela-
ção com a comunidade de Antonina. Foram realizadas várias reuniões com representantes 
de diferentes segmentos da sociedade antoninense (Prefeitura e suas Secretarias, Associa-
ções de Bairro, Associação Comercial e Grupos Artísticos e Culturais da região) com o intuito 
de conhecer suas reais necessidades na área cultural e identificar de que maneira poderiam 
colaborar na realização do evento, gerando debates construtivos na busca do interesse cole-
tivo.

A partir destes encontros foi possível garantir o maior envolvimento da população local na 
definição e organização das oficinas, a descentralização do evento – oficinas, espetáculos e 
atividades paralelas foram realizadas em áreas mais distantes do centro da cidade, e ainda, 



firmar o propósito de valorizar a produção artística local com maior participação na progra-
mação de espetáculos, consolidando o Festival de Inverno da UFPR como um espaço de-
mocrático de exercício de cidadania.

Entendendo também que o Festival de Inverno não pode ser algo pontual, e sim, um con-
junto de ações que valorizem e gerem resultados a longo prazo para a comunidade de 
Antonina, a Coordenadoria de Cultura da UFPR em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação de Antonina e a Secretaria Estadual de Educação promoveu uma série de ofici-
nas formativas com os professores das escolas municipais e estaduais. 

Os encontros tiveram início em fevereiro de 2014 e aconteceram todos na cidade de Antoni-
na, contemplando os temas da memória, patrimônio e história, respeitando a área de inte-
resse de cada professor.  Desta forma, as oficinas dividiram-se em: Lazer e Cidade, Narrativas 
e Memória, Construção de Instrumentos Musicais e Musicalização, Contação de Histórias e 
Como Aplicar o Rolling Play Game em Sala de Aula.

Todo este processo de formação, realizado entre servidores e docentes extensionistas da 
UFPR e professores das redes municipais e estaduais de ensino de Antonina gerou uma 
produção de textos e registros fotográficos importantes para documentar e divulgar as ati-
vidades formativas, proporcionando maior visibilidades das ações realizadas tanto para a 
comunidade de Antonina quanto para a comunidade acadêmica. Além da documentação, 
estes registros são indicadores para o planejamento futuro que possibilitam tomadas de 
decisão a respeito das atividades desenvolvidas no evento.

Outra iniciativa bem-vinda na forma de planejar e realizar o Festival de Inverno nesta gestão 
foi abrir espaço para a participação de estudantes da UFPR, especialmente dos cursos de 
Design, Comunicação e Produção Cênica. Ainda que cada grupo tenha atuado na sua área 
de interesse, participando das fases de pré-produção, produção e pós-produção do evento, 
esta experiência possibilitou maior integração e troca de conhecimento entre os estudan-
tes. A Coordenadoria de Cultura se transformou num espaço alternativo de aprendizagem, 
de prática e reflexão crítica, com foco na articulação entre ensino, pesquisa e extensão uni-
versitária.
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6.
TOM caderno de ensaios da UFPR 
Patrícia Salles / Ronaldo Corrêa

Em 2010, o Ministério da Cultura – Minc instituiu o Plano Nacional de Cultura (Lei n° 
12.343/2010), que entre suas metas, propõe a difusão e circulação das produções artísticas e 
culturais nos diferentes meios de comunicação, com o objetivo de beneficiar grupos, comu-
nidades ou coletivos com ações de comunicação para Cultura. 

Alinhada a este propósito, a equipe da Coordenadoria de Cultura, unidade vinculada à Pró-
-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC desenvolve o Projeto de Extensão intitulado “Labo-
ratório de práticas de comunicação e difusão para a Cultura” que tem como resultado dois 
canais de comunicação destinados à promoção e valorização dos temas da cultura e da 
arte: o UFPR Arte e Cultura e o TOM Caderno de Ensaios.

Criado em 2014, o UFPR Arte e Cultura www.facebook.com/UFPRArteECultura  consiste em 
um perfil de rede social que, além de representar a Coordenadoria de Cultura da UFPR, pre-
tende ser uma instância de diálogo entre a comunidade externa, a comunidade acadêmica 
e a Universidade, onde se espera informar e, de forma colaborativa, discutir as práticas cul-
turais no espaço da UFPR. 

Desde a sua primeira publicação, em outubro de 2014, até agosto de 2016, a página obteve 
um total de 2.041 curtidas, sendo 68% Mulheres e 32% Homens. Em relação à faixa etária, 
em ambos os gêneros, a maior concentração está na faixa dos adultos com idade entre 18 e 
24 anos (31% Mulheres e 12% Homens).

FAIXA ETÁRIA

 



Quanto à origem das pessoas que curtem a página UFPR Arte e Cultura, o maior número 
é de Curitiba – PR, com 1.410 seguidores, depois vem São Paulo – SP e São José dos Pinhais 
– PR com 36. No que se refere ao idioma, o Português lidera com 1.747, seguido do Inglês 
(EUA) com 168, Inglês (Reino Unido) com 30, e Francês (França) com 24.

O TOM Caderno de Ensaios (ISSN 2448-136X)  
www.issuu.com/tom_ufpr> é uma publicação digital, 
disponível na plataforma aberta e também na página 
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, de periodicida-
de semestral, que aborda a articulação entre cultura 
e arte a partir da perspectiva definida pelos organi-
zadores e curadores de cada edição, com o propósito 
de fazer circular as diferentes vozes que constituem 
a pluralidade cultural brasileira de modo a ampliar o 
direito à liberdade de expressão cultural e à comuni-
cação. 

No âmbito da UFPR, o caderno de ensaios tem como objetivo retratar a produção cultural 
do Estado do Paraná, atentando para as diversidades regionais e suas especificidades em 
articulação crítica com a produção nacional, sempre com foco no respeito à diversidade 
cultural e à cidadania plena.

O projeto editorial é desenvolvido especialmente para cada volume pela equipe de realiza-
ção do TOM Caderno de Ensaios. Espera-se assim, estabelecer uma atmosfera gráfica única 
para cada edição. Por seções foram estabelecidas as seguintes categorias: história, ensaio 
visual, ensaios, entrevistas e notas dissonantes.  

Na primeira edição do TOM Caderno de Ensaios, lançada em agosto de 2015, os Festivais de 
Cultura foram o eixo para articular as diferentes visões sobre a diversidade cultural.  Assim, 
os Festivais atuaram como mediações entre as práticas culturais e artísticas e o acesso aos 
direitos culturais. Importante registrar que propor os Festivais de Cultura como tema de 
abertura foi também uma homenagem ao Festival de Inverno da UFPR em Antonina, que, 
naquele ano, completou vinte e cinco anos de existência. 

Mesmo com uma única edição publicada, em outubro de 2015, o TOM Caderno de Ensaios 
foi apresentado no 2° Congresso de Extensão da Associação de Universidades do Grupo de 
Montevideu – AUGM realizado no Campus de Barão Geraldo da Universidade Estadual de 
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Campinas – UNICAMP. A participação no evento permitiu divulgar uma ação para comuni-
cação sobre arte e cultura desenvolvida pela equipe da Coordenadoria de Cultura a diferen-
tes atores, reforçando os valores e diretrizes adotados nas ações de extensão propostas pela 
UFPR.

Para o segundo número do TOM, foi convidada como curadora a coreógrafa, pesquisadora 
do movimento e do cinema, Cristiane Wosniak. O convite partiu do interesse de discutir 
o movimento, a performance e o corpo para além da dança, ou melhor, perguntamo-nos 
para além da dança como o corpo, a performance e o movimento são problematizados e 
quais caminhos são vislumbrados. 

A terceira edição do TOM teve por tema ‘Territórios, Deslocamentos, Hibridismos” de cura-
doria de Cristiane Souza, pesquisadora e professora no Curso Superior de Tecnologia em 
Produção Cênica (SEPT-UFPR). É na arte - pensada como veículo e força motriz - que a cura-
dora, autores e autoras dispõem o exercício reflexivo de produzir, mesmo que rompidos, os 
corpos, os espaços e as vozes. Questões como a intolerância racial e étnica, sexual e de gê-
nero são eixos que permitiram reunir textos e imagens, errâncias e declarações.

E com o objetivo de ampliar o envolvimento dos diversos setores da Universidade, a cura-
doria do Tom 4 é uma parceria entre os organizadores do caderno e uma comissão vincula 
à Seção de Comunicação do Setor Litoral da UFPR. Sendo assim, a próxima publicação tem 
como tema o litoral paranaense e suas nuances culturais, ambientais, políticas e econômi-
cas. Os autores convidados foram provocados a expressar seus olhares sobre a diversidade 
de territórios que compõem os municípios da região, especialmente sobre regiões em que 
contrastes expõem, ao mesmo tempo, a história e a atualidade. 

Ambos os projetos apresentados acima contam a participação dos alunos da graduação de 
diferentes áreas, propiciando um espaço formativo para troca de conhecimento entre os 
próprios alunos e com a equipe da Coordenadoria de Cultura. É um laboratório, dentro do 
setor administrativo da Universidade, onde é possível colocar em prática a teoria apresenta-
da em sala de aula, fazer experiências e obter resultados, atendendo assim mais uma meta 
do Plano Nacional de Cultura que defende a importância de “formar pessoas em comunica-
ção por meio do uso de tecnologias voltadas à produção de informação em novas mídias e 
em suportes analógicos impressos e digitais”(PNC, 2010).
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Plano Institucional de Cultura 
Ronaldo Corrêa

O Plano Institucional de Cultura (PIC-UFPR) é uma política institucional, de duração pluria-
nual (10 anos), formulada, executada e fiscalizada pela comunidade universitária e a socie-
dade civil, em consonância com o Plano Nacional de Cultura (lei n°12.343/2010). 

O PIC-UFPR tem por objetivo servir de documento norteador para a formulação de políti-
cas para a arte e cultura no âmbito da UFPR, assim como um balizador para a tomada de 
decisão a respeito dos temas, valores e premissas que guiam a ideia de cultura em espaço 
universitário.  

O Plano tem por premissa promover a igualdade por meio da educação e da cidadania 
cultural, garantindo o reconhecimento da diversidade cultural e a valorização das culturas 
e suas expressões, de forma a fortalecer e dar condições para a consolidação da cidadania 
plena e os direitos culturais, por meio de ações e projetos que reconheçam e preservem a 
diversidade cultural presente na UFPR. 

Ademais de servir como fundamento o PIC-UFPR estabelece as estratégias de acompa-
nhamento e fiscalização das ações e projetos para arte e cultura, a partir do debate e da 
institucionalização de um observatório de políticas culturais e/ou um fórum permanente de 
cultura. 

Entendendo que as políticas para a cultura são uma estratégia para a construção da cida-
dania cultural e um caminho para a educação plena e os direitos humanos, o Plano se con-
verte em uma ferramenta de garantia dos direitos estabelecidos na Constituição de 1988. 

No ano de 2016 foi estruturado o documento base que servirá de guia para a realização do 
processo de consulta à comunidade acadêmica e para a consolidação dos valores, metas e 
objetivos do plano. O documento base segue as orientações do PNC e pretende garantir a 
construção coletiva, participativa e democrática do Plano Institucional de Cultura da UFPR.

7.
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1. Coordenadoria de Políticas Sociais: Mudanças a Vista 

 
A ideia de uma coordenadoria voltada para pensar e articular uma política institucional 
focada nas temáticas sociais esteve há muito tempo presente na história da UFPR. Em 1994, 
advinda de uma antiga Coordenadoria de Eventos, foi criada a Coordenadoria de Apoio à 
Cidadania, posteriormente rebatizada como Apoio aos Movimentos Sociais e em um terceiro 
momento como Coordenadoria de Desenvolvimento Social - CDS. Em 2010, a Coordenadoria 
de Desenvolvimento Social foi extinta, após seis anos de existência. (Reflexões UFPR 100 anos 
– 1912-2012).

De 1994 a 2010, houve a construção de importantes programas e ações como Escola que Protege 
e edição de cursos pré-vestibulares para egressos de escola pública e para afrodescendentes 
e também a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), que perdura até hoje.

Em 2014, retoma-se a ideia de uma política institucional focada nas temáticas sociais, 
privilegiando a construção de ações voltadas à garantia de direitos e em consonância com as 
políticas públicas, com a criação da Coordenação de Políticas Sociais (CPS). 

Para pensar a Coordenação de Políticas Sociais, fez-se necessário olhar para fora da comunidade 
acadêmica e refletir sobre os últimos anos de conquistas de políticas públicas referentes 
a algumas áreas, fruto da luta política e da organização da sociedade civil e movimentos 
sociais. Alguns marcos normativos, algumas políticas foram se estruturando, e a pergunta 
norteadora era: qual o papel da Universidade diante desse panorama ?

Durante os últimos anos o desenvolvimento da extensão foi articulado com as políticas 
públicas federais, vide a estruturação do programa PROEXT do MEC que financiou programas/
projetos de extensão que fortaleciam a garantia de direitos e o diálogo com a sociedade civil 
e movimentos sociais. 

Soma-se a essa realidade, o fato da Universidade ser reflexo micropolítico da sociedade e 
que por isso traz para si também os conflitos existentes, nas quais as demandas atravessam 
transversalmente nossas rotinas, seja nos espaços administrativos ou de ensino, pesquisa e 
extensão.  Foi instigador analisar em quais áreas a Universidade tem um papel de referencia 
na sociedade paranaense, quais temáticas no campo da extensão têm contribuído para a 
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promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Incorpora-se então diretrizes estipuladas em políticas públicas: Plano Nacional de Direitos 
Humanos 3, Plano Nacional de Enfrentamento à Violência LGBT, políticas referentes a 
violências e discriminações quanto à mulher e negros/as, políticas sobre drogas e álcool, 
políticas de associativismo e cooperativismo, entre outras. 

Abre-se mais um canal de dialogo junto aos movimentos sociais e entidades da sociedade 
civil para a apresentação de suas demandas e elaboração de programas/projetos de extensão 
em parceria. 

Propõe-se um repensar nossas praticas e discursos como docentes, técnicos-administrativos 
e estudantes no cotidiano acadêmico, por meio de encontros, conversas, campanhas, cursos 
entre outros. 

Reconhece-se uma prática extensionista com especificidades metodológicas e operacionais 
que desafiam a própria Universidade sobre o fortalecimento e ampliação desses programas/
projetos de extensão. 

A Coordenadoria de Políticas Sociais - CPS tem por objetivo articular, coordenar e apoiar 
ações institucionais de extensão que tenham sua origem em demandas sociais, coadunadas 
com políticas públicas e de acordo aos com os objetivos institucionais da UFPR.

Para o alcance desses objetivos as ações desenvolvidas pela CPS têm caráter dialógico em 
relação ao público externo à UFPR, como movimentos sociais, grupos, associações e sociedade 
civil em geral, bem como na interação com o público interno da comunidade acadêmica, ou 
seja, docentes, técnicos administrativos e estudantes.

A proposição de novos direitos e de novas políticas sociais deve ser fruto da parceria entre 
conhecimento acadêmico e popular, entre as práticas de ensino, pesquisa e extensão e as 
ações sociais da sociedade civil. O papel da Universidade deve ser pensado no contexto de 
afirmação de direitos e do reconhecimento dos sujeitos desses direitos como interlocutores 
para a construção de um pensamento crítico.
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2.

Por essa razão, é imprescindível pensar a ação institucional extensionista em conjunto com 
os movimentos sociais, estabelecendo o diálogo e a atitude cidadã em nossa comunidade 
acadêmica.

Extensão e Movimentos Sociais: quem somos nós? 

Como ação estruturante da CPS e como ponto de partida para se pensar o norte e direção 
das demais ações vinculadas à coordenação, elaborou-se uma pesquisa junto aos programas/ 
projetos de extensão existentes sobre o a sua relação com movimentos sociais e entidades 
da sociedade civil.

Foi elaborado um questionário que pudesse explicitar quem, como, com quem e em quais 
áreas temáticas e territórios tem sido desenvolvidas ações extensionistas na Universidade. De 
323 programas e projetos registrados no sistema do SIGEU em 2014, tivemos a resposta de 
134 coordenadores. As porcentagens indicadas a seguir serão em referência a este universo 
de respostas. 

As temáticas afins mais recorrentes em programas/projetos que estão vinculados a 
movimentos sociais e entidades da sociedade civil, abordam ações da educação e saúde, 
principalmente diante do caráter dessas ações de extensão que em sua maioria se constituem 
na forma de atendimento a determinados públicos-alvo da sociedade em geral. Em segundo 
lugar se destacam aqueles vinculados a cultura e meio ambiente. 

O alcance das ações extensionistas extrapola a dimensão dos municípios no nos quais atuam, 
e acabam por ter impacto regional. 

No tocante às parcerias, 61 projetos/programas  trabalham com Comunidades (bairros, 
tradicionais, indígenas, entre outras),    58 com Entidades da Sociedade Civil (organizações 
não governamentais, associações, cooperativas) e 24 trabalham com movimentos sociais. 
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O detalhamento sobre os tipos de entidades parceiras, seja em razão de sua organização e/ou 
temática de trabalho indica que comunidades tradicionais e associações de bairro são os tipos 
de parceiros mais comuns nos programas/projetos. Num segundo grupo temos entidades 
que trabalham com temáticas afins aos direitos das mulheres, cooperativas, entidades de 
ensino (professores e estudantes) e entidades culturais. 

Verifica-se que as ações junto a movimentos sociais e entidades da sociedade civil avançam 
com a expansão da Universidade para outros territórios, para além da Região Metropolitana 
de Curitiba. Identifica-se também uma concentração alta de programas/projetos no Vale do 
Ribeira e no Litoral do Paraná. 

O conjunto de programas/projetos investigados indica que ainda são residuais as ações 
junto a movimentos sociais e entidades da sociedade civil, comparativamente. Também 
fica explícito que há uma confusão entre o que seria a sociedade civil, considerada como 
sociedade organizada ou como público alvo de ações, serviços ou atendimento. Isso se deve 
em razão de um dos princípios extensionistas basilares ser a transformação social. 
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3.
POLITICAS DE GÊNERO E ENFRENTAMENTO DA TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA: o 
que isso tem a ver conosco? 

Nos últimos anos tem sido cada vez mais sistemáticas denúncias de todo tipo de violência 
dentro das Universidades, como estupro, discriminação em razão de identidade de gênero 
e orientação sexual, e racismo. E atualmente os movimentos sociais ligados às demandas 
por esses direitos dentro e fora da Universidade têm denunciado e monitorado o espaço 
acadêmico por compreender que este é apenas reflexo e continuidade das relações de poder 
inscritos na sociedade. 

Curso sobre Violência e Gênero

Umas das primeiras iniciativas da CPS no tocante ao tema de Gênero foi atender a 
uma demanda do movimento social feminista a “Marcha das Vadias” que enfatizou 
a importância de planejar e executar um curso sobre violência e gênero voltado 
a mulheres professoras, técnicas-administrativas e estudantes. Diante desse 
pedido a CPS articulou parcerias com grupos de pesquisa, pesquisadoras que 
trabalhassem com temas correlatos, como DCE – UFPR, Marcha das Vadias Curitiba, 
Projeto Identidade e Gênero, Núcleo de Práticas Jurídicas, 
LABIN-CGS - Laboratório de Investigações Corpo, Gênero e Subjetividade em Educação e 
Departamento de Terapia Ocupacional.

O Curso Violência e Gênero foi realizado no segundo semestre de 2013, proporcionando à 
comunidade acadêmica reflexões que impulsionaram o fortalecimento no enfrentamento 
à violência contra a mulher em todos os seus âmbitos e faces. Foram abordados os temas: 
Sociedade e Gênero, História e Gênero, Violência, Trabalho, Educação; Corpo, Subjetividade; 
Estado e Politicas de Enfrentamento a Violência, Lei Maria da Penha. Houve participação de 
mais de 80 mulheres dos mais variados cursos e unidades da UFPR. Por fim observou-se o 
déficit desses tipos de atividades para a comunidade interna da Universidade, principalmente 
em campus mais afastado de Curitiba, como Litoral. Porém, muitas das participantes 
compartilharam em seus espaços as discussões realizadas de forma a multiplicar o 
conhecimento sobre esta temática. 
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Fórum das Violências

Ao final do primeiro semestre de 2015 em razão de um caso de lesbofobia acontecido no 
Centro Politecnico, a Coordenação de Políticas Sociais foi instada pela Reitoria a organizar 
uma discussão mais ampla com coletivos de estudantes e com grupos de pesquisa ligados 
a temáticas como mulher, LGBT e negros/as para pensar ações de enfrentamento a todas as 
formas de violência e discriminação dentro do ambiente universitário. 

Esta iniciativa foi nomeada Fórum das Violências e se constitui como um espaço plural 
e horizontal, formado por membros de coletivos estudantis, representantes de centros 
acadêmicos e do Diretório Central de Estudantes, membros de Núcleos de Pesquisa e de 
Programas/Projetos de Extensão e representantes de movimentos sociais e entidades da 
sociedade civil. No âmbito deste Fórum delineou-se apontamentos e sugestões sobre a 
proposta da Reitoria do canal de denúncias “Conte Conosco” e outras iniciativas como rever 
regimentos internos sobre apuração de atos de violência e discriminação contra mulheres, 
gays, lésbicas, trans, negros e negras. 

Com a finalidade de (re)pensar as ações institucionais de enfrentamento às violências no 
âmbito da UFPR compatível com os parâmetros nacionais e internacionais foi realizado no 
primeiro semestre de 2016, o seminário “Violências na UFPR: o que fazer?”, que tinha como 
objetivo qualificar as ações institucionais de enfrentamento às violências (contra a mulher, 
LGBTfobia, racismo e xenofobia). Para o atingimento deste objetivo foram convidados/as 
profissionais para compartilhar experiências de outras instituições de ensino e de outros 
órgãos. Estiveram presentes no seminário representantes da Comissão de Estudos de Violência 
e Gênero da OAB/PR que abordaram os parâmetros da política nacional de enfretamento à 
violência contra mulher, bem como questões importantes quanto ao acolhimento de casos 
de violência nos âmbitos estadual e municipal da rede de proteção. No campo de iniciativas 
universitárias, a UFPB criou uma unidade responsável para pensar a diversidade sexual no 
âmbito acadêmico. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCAR) apresentou o trabalho desenvolvido destacando ações semelhantes às 
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desenvolvidas no âmbito da UFPR. Ao final a CPS sistematizou as diversas ações que foram 
sugeridas nos debates com coletivos de estudantes/grupos da UFPR estabelecendo duas 
ações até o final do ano: campanha de sensibilização sobre o machismo e a construção de 
uma pré-proposta de um pacto de convivência com parâmetros de respeito às dimensões de 
gênero, orientação sexual e raça. 

A campanha foi desenhada em razão do quadro de violência e machismo contra as 
mulheres (numa perspectiva interseccional e cisgênera) que permanece presente em nossa 
sociedade e mais especificamente em nossa Universidade. Consideramos a necessidade de 
enfrentamento e ampliação dos debates sobre o tema nos vários ambientes acadêmicos.

Assim foi idealizada a Campanha “O Machismo nosso de cada dia”, promovida pela 
Coordenação de Políticas Sociais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR em parceria 
com o projeto de extensão “Mulheres pelas Mulheres” do Setor de Ciências Jurídicas. 
Ressaltamos que esta ação se insere na mesma lógica adotada por diversas Universidades 
Estaduais e Federais como USP, UNB, UFGRS, entre outras.

 
A campanha é realizada por meio das redes sociais e nas páginas oficiais da UFPR e da 
PROEC. Em determinados períodos foi publicada uma chamada para um assunto específico 
sobre questões relacionadas às mulheres (discentes, docentes e técnicas administrativas) na 
UFPR. Cada chamada foi publicada com um link que disponibilizou material de apoio para 
aprofundamento do tema. Com o objetivo de criar uma cultura de garantia de direitos das 
mulheres dentro da UFPR e de fortalecimento delas nos espaços acadêmicos, esta campanha 
se desenvolveu até o final do ano.
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As temáticas apontadas para a reflexão focalizam: machismo, gênero, feminismo na 
universidade, a questão negra e as mulheres e por final, a violência contra mulheres. 

Drogas e subjetividades: a UFPR como referência 

Os problemas decorrentes do uso de drogas lícitas e ilícitas têm aumentado nas últimas 
décadas de maneira alarmante em todo o Brasil e se relacionam tanto a danos aos usuários 
quanto à sociedade. Segundo o Relatório Anual sobre Drogas da ONU de 2014, o consumo 
e o tráfico de cocaína no Brasil crescem devido a fatores como sua localização geográfica 
e por ser um país com uma grande população urbana. Acrescenta-se a este cenário, como 
agravante, o grande número de pessoas em contextos de vulnerabilidade, ou seja, contextos 
que reduzem o acesso às informações e reduzem a capacidade de elaborá-las e incorporá-las 
na prática. 

O contexto de vulnerabilidade tem assim uma relação positiva com o uso prejudicial e/ou 
problemático de drogas e a exposição ao tráfico. Os riscos e danos decorrentes deste problema 
devem ser enfrentados por intermédio de políticas públicas que favoreçam o fortalecimento 
de fatores de proteção individuais e coletivos que de forma ampla se relacionam à saúde e à 
inserção social, dos usuários e seus familiares.

Desta forma, a prevenção, o tratamento e a reinserção social constituem estratégias para o 
enfrentamento dos problemas decorrentes do uso dessas substâncias. Existe uma grande 
demanda pela formação continuada de profissionais para essa tarefa.

Diante da complexidade da temática das drogas, o Ministério da Justiça, por meio da 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) tem incentivado estratégias de 
capacitação e intervenção, visando atingir um público abrangente, como forma de garantir 
a eficácia e a efetividade das ações de prevenção, tratamento, reinserção social, redução de 
danos e repressão ao tráfico de drogas. 

Em 9 de dezembro de 2012 foi criado na Universidade Federal do Paraná (UFPR) o Núcleo 
Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição (NIED) com o objetivo de catalisar as ações 
em ensino, pesquisa e extensão voltadas para a temática de drogas. Fazem parte do NIED 
professores, técnicos administrativos e alunos dos diferentes Setores da UFPR; profissionais 
de diferentes áreas de diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais; profissionais 
de instituições privadas e cidadãos da comunidade local. Desde sua criação, os integrantes 
do NIED já expressavam o interesse de criar o CRR sediado na UFPR.
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O Centro Regional de Referência (CRR) foi criado em 2015 dentro do formato de Núcleo 
Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão para atender principalmente a demandas 
do município de Curitiba uma vez que o interesse pela sua criação foi inicialmente dos 
representantes da Secretaria Municipal de Saúde e da Diretoria de Políticas sobre Drogas da 
Secretaria Municipal de Defesa Social de Curitiba. A coordenadora e vice coordenadora deste 
projeto fazem parte do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (CONESD) e  
do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMPED), participando mensalmente das 
reuniões dos conselheiros nas quais são levantadas as demandas dos diversos setores.

O objetivo do CRR é oferecer, como atividade de extensão universitária presencial, processos 
formativos para capacitação permanente 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.

A implantação de um CRR na UFPR propiciou condições técnicas para o desenvolvimento 
de intervenções urgentes no campo da Saúde Pública, da Assistência e Justiça Social, da 
Segurança Pública, da Pedagogia Social e da Educação voltadas para o atendimento amplo 
dos envolvidos na prevenção e no cuidado dos problemas relacionados ao uso de drogas, 
seja na formação inicial e permanente para prevenção e intervenção, seja na formação de 
pesquisadores na temática das políticas sobre drogas e suas interfaces com outras políticas. 

O desenvolvimento de pesquisas na área fornece subsídios para políticas públicas voltadas 
para o enfrentamento do uso prejudicial de substâncias psicoativas bem como constroi de 
forma dialógica com trabalhadores e gestores, os conteúdos e métodos de aprendizagem 
relacionados ao tema.

Diversos órgãos que já integravam o NIED da UFPR fizeram parte da proposta de criação do 
CRR (Diretoria de Política sobre Drogas da Secretaria Municipal de Defesa Social de Curitiba, 
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de 
Saúde de Curitiba, Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, Ordem dos Advogados do Brasil 
secção Paraná, Ministério Publico do Paraná, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC) e Juizados Especiais de Curitiba, Foro Central, ambos do Poder Judiciário 
Estadual do Paraná, Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná, SESI/FIEP e AMAAS 
(Associação de Moradores e Comerciantes do entorno da UFPR)).

Durante todo o período de implantação do CRR e de oferta dos cursos, foram desenvolvidas 
pesquisas relacionadas ao tema de drogas de abuso, tanto direcionadas à melhoria da 
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formação dos diferentes profissionais quanto às crenças, atitudes e habilidades em lidar 
com os usuários de drogas, como relacionadas aos próprios usuários de drogas (p.ex. dados 
epidemiológicos, padrão de uso de cada tipo de droga, fatores predisponentes e protetores 
ao uso, preditores de uso, eficácia de intervenções).

As atividades de ensino do CRR nos processos formativos são presenciais dirigidas aos 
profissionais atuantes nas diferentes áreas, de forma interdisciplinar. As aulas são por 
intermédio de exposições, seminários, participação de palestrantes e convidados além 
das supervisões locais. O público alvo é indicado pelos gestores do município de Curitiba 
e gestores estaduais, de acordo com as necessidades de formação das redes locais. São 
oferecidos 4 (quatro) processos formativos: 1. Políticas sobre Drogas e Saúde Mental, marcos 
legais, diretrizes e conceitos fundamentais. 2. Atenção em saúde mental, álcool e outras 
drogas em situações de Crises/Urgências e Emergências. 3. Dispositivos Terapêuticos em 
Saúde Mental, álcool e outras drogas. 4. Atuação em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas 
com Populações Vulneráveis: inserção social, saúde, moradia, cultura. Outros resultados que 
envolvem a integração com a ensino-pesquisa podem ser destacados: 1. pesquisas qualitativas 
e quantitativas desenvolvendo teses, dissertações, monografias e atividades de iniciação 
científica; 2. diferentes atividades de ensino vinculadas ao CRR, como disciplinas regulares 
na graduação e pós-graduação, atividades formativas de iniciação científica, programa de 
voluntariado acadêmico, monitoria, entre outras; 3. atividades interdisciplinares de extensão 
vinculadas ao CRR de forma dialógica com trabalhadores e gestores e que respondam às 
políticas públicas sobre o tema. As atividades do CRR estão disponibilizadas no link: http://
www.proec.ufpr.br/links/politicas_sociais/crr.html 

Os temas do Ciclo de Debates foram amplamente debatidos junto aos integrantes do NIED. 
Esses eventos têm se revelado como muito promissores pois estabelecem um diálogo direto 
com usuários e familiares, profissionais de diversas áreas, estudantes e interessados pelo tema 
de modo geral. 
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4.
INCUBADORA: ATRAVESSANDO AS FRONTEIRAS DE EXTENSÃO, PESQUISA E ENSINO

 
Em 1998, surge a ITCP com o objetivo de aprofundar no plano teórico as questões decorrentes 
da extensão universitária permitiu a ampliação e qualificação de estudos comprometidos 
com a afirmação da cidadania em movimentos sociais, sindicatos, associações de moradores 
e outras formas de organizações coletivas. Por meio da economia solidária, do cooperativismo 
e de outras formas de autogestão, essas organizações, em parceria com a ITCP/UFPR, buscam 
a constituição de espaços de reflexão e articulação que permitam a superação dos problemas 
decorrentes da exclusão social, precarização das relações de trabalho e escassez da renda.

Atualmente, a ITCP/UFPR trabalha com o objetivo de oferecer apoio e orientação 
técnica e científica, no processo de consolidação e organização de grupos populares e 
empreendimentos cooperativos ou associativos de pequeno porte, envolvendo o trabalho 
de técnicos, professores orientadores e alunos bolsistas em nível de graduação, mestrado e 
doutorado. Como consequência desse panorama, a proposta metodológica de atuação da 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP/UFPR permanece amparada nos 
eixos do ensino, da pesquisa e da extensão universitária.

As ações pautam-se por projetos e atividades que valorizam aspectos humanísticos e 
apontam para a formação cidadã. Os fundamentos conceituais da ITCP são balizados pelas 
necessidades de mudanças do e no processo de formação de profissionais-cidadãos. A ITCP 
tem como filosofia da ação para a transformação do aluno em cidadão e seu compromisso 
com um desenvolvimento social em prol de uma sociedade justa, solidária, harmônica, 
democrática e includente. Destacam-se aqui os princípios: FORMATIVO, desenvolvimento do 
pensamento crítico; MEDIADOR, formando profissionais-cidadãos, do “saber-fazer” ao “saber-
ser e o FOMENTADOR, a avaliação como construção da qualidade social

Nesse último período os dois grandes projetos de inserção 

a) Planejamento e execução do Programa de Aquisição de Alimentos com a APROTUNAS 
e parcerias – Associações e Poder Público de Tunas do Paraná, Cerro  Azul, Bocaiuva do Sul, 
EMATER, Quilombolas;

Desde 2008, trabalhamos neste projeto  a intervenção e organização de produtores rurais 
familiares no município de Tunas do Paraná e arredores, localizados no Vale do Ribeira. 
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Pautadas pela Economia Solidária, Desenvolvimento Local e Tecnologias Sociais, procuramos 
investigar a dinâmica do microssistema “família e comunidade” nas dimensões humanas, 
econômicas, ambientais e sociais. Os resultados da incubação se efetivam a partir da 
apropriação das tecnologias, associadas à autogestão da Associação dos Produtores Rurais 
– APROTUNAS cujas demandas passam a ser gradativamente resolvidas pelos agricultores.

Como consequência, os agricultores alcançam o sentimento de pertencimento à comunidade, 
pois são responsáveis pelo fornecimento de alimentos para as escolas e organizações sociais. 
Tornam-se ativos no processo de auxílio aos próximos de convívio e adquirem valores de 
cidadania. Subjetivamente, observa-se a qualidade técnica, do serviço das cooperativas aos 
cooperados, a organização do grupo, a participação política da associação e a sua inserção 
no debate local e regional, fundamental para a autogestão de empreendimentos solidários.

b) Projeto de Economia Solidária e Turismo no litoral do Paraná, em Guaraqueçaba onde 
a  riqueza cultural que abrange a indígena, a quilombola e a caiçara está sempre presente.

Entretanto, a população local enfrentava dificuldades para sua emancipação 
social.   As  pesquisas e relatórios técnicos realizados indicaram que o Turismo de Base 
Comunitária era a alternativa ideal para a região, já que esta   visava o desenvolvimento e 
protagonismo local. Na fase de diagnóstico foram identificados dezoito iniciativas na região 
do litoral norte, das quais, em comum acordo entre a equipe e as comunidades, três estão 
sendo incubadas e duas em processo de negociação.

A Cooperativa de Artesãos Arte Nossa é um dos exemplos da eficiência do projeto, pois 
foram trabalhados a organização, o fortalecimento da sua autogestão e as estrategias de 
comercialização que beneficiou  uma  das aldeias  indígenas locais. Assim, a partir de diálogos 
com gestores do Parque Nacional do Superagui foram identificas importantes demandas na 
Barra do Superagui.

O processo de   mobilização surgiu após o diálogo com gestores do Parque Nacional do 
Superagui onde  foram identificas importantes demandas e abriu portas para a sensibilização e 
a integração da comunidade para juntos, comunidade e Incubadora, solucionar  os  problemas 
sociais e ambientais da região, como o lixo e as drogas.

As escolas municipais e estaduais locais apresentaram-se como elementos centrais do 
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processo, pois permitiram o maior diálogo entre comunidade e a   ITCP na busca para a 
solução dos problemas encontrados. Vale lembrar que estas permitiram maior interação 
como as crianças e os jovens estes sempre tão participativos, permeáveis e receptivos a novas 
ideias e soluções, características que os tornam multiplicadores locais, já que transmitiram 
tais ideias aos demais membros da comunidade.

Acompanhando a diretriz de Internacionalização da Instituição a ITCP da UFPR tem participado 
Ativamente das atividades do Comitê Acadêmico de Processos Cooperativos da Associação 
das universidades do Grupo Montevideo, derivando deste um conjunto de atividades de 
intercambio de conhecimento bem como o recém Convênio com a Universidade Nacional 
de Quilmes – Argentina assinado entre a UFPR e essa Universidade tendo como principal 
interesse a troca de Experiências sobre o processo de Incubação de empreendimentos 
associativos e cooperativos, bem como a extensão universitária. Além deste espaço, a ITCP se 
relaciona com universidades do Chile, Paraguai..

E por ultimo, a ITCP teve papel fundamental e estratégico na criação da Rede Paranaense de 
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares – RIU-PR, com a finalidade de aproximar 
as incubadoras do estado do Paraná. Universidades participantes ITCP/UFPR, TRILHAS/PUC, 
IESOL-UEPG, INDIOS/UNIOESTE, TECSOL-UTFPR, CEFURIA. 
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5.
CAPELA DA REITORIA: QUAL O LUGAR DA RELIGIÃO NUMA INSTITUIÇÃO LAICA  
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A reinauguração da capela da UFPR a consolida como um espaço de convivência capaz de 

envolver as pessoas da universidade e de seu entorno, além de reafirmar a sua importância 

como um local de reflexão religiosa e construção de relações mais fraternas entre as pessoas. 

Este espaço dentro da universidade tem muito a contribuir no debate sobre tolerância 

religiosa, em especial nesse momento em que vemos tantos conflitos relacionados a isto. 

Nesse sentido a reinauguração permite aproximar mais as pessoas da universidade, seja por 

meio de um conjunto de atividades de discussão sobre as pesquisas desenvolvidas na UFPR 

sobre religião e demais saberes, seja com atividades culturais. 
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De forma a garantir a diversidade religiosa, a Capela da Reitoria reabriu oficialmente suas 

portas para todas as religiões, manifestações e crenças na noite do dia 28 de outubro de 2014. 

Realizou-se uma  cerimônia interreligiosa, com representantes das igrejas Católica, Ortodoxa, 

Batista e Luterana, do islamismo, espiritismo, de terreiros de Umbanda e Candomblé.

A Universidade é laica, mas é justo que ofereçamos a oportunidade e o espaço para todos 

que desejem, de alguma maneira, praticar sua fé. A Capela da Reitoria deve servir também 

à cultura, às manifestações artísticas e outras atividades que reúnam pessoas no objetivo 

comum de praticar e pensar a espiritualização e a fraternidade. 

Na linha dos debates acadêmicos, nos aproximamos da diversidade religiosa a partir da 

Antropologia, da Psicologia, da Geografia e da Educação. No campo das artes, tivemos a 

presença, do Madrigal da UFPR, de pequenos duos oriundos da orquestra da UFPR. 

Além dessas atividades foi realizada a exposição “Sagrado”, organizada pelo Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE), em torno do tema da diversidade religiosa. 
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