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1 Mensagem do dirigente máximo
Ao ultimarmos três anos e três meses frente à gestão da Universidade Tecnológica, submetemos

Houve progresso no Times Higher Education: South America

ao nosso Conselho Universitário, às comunidades acadêmicas e regionais dos nossos 13 câmpus

(em 2018 - posição 31 para em 2019 - posição 23). Também

e reitoria, aos órgãos de fiscalização e controle e ao conjunto da sociedade, este Relatório de

deve-se ressaltar a ascensão no RUF (em 2018 - posição 55

Gestão 2019.

para em 2019 posição - 47).

Como obrigação legal, memória e recurso de divulgação institucional, o Relatório cumpre três objeti-

No contexto da pesquisa e pós-graduação, iniciamos mais sete

vos maiores: primeiro, como instrumento de prestação de contas, aclarando a destinação de todo re-

novos programas de pós-graduação (PPGs) stricto sensu, sen-

curso do tesouro repassado pelo governo federal e dos recursos próprios que a Universidade levan-

do: dois mestrados acadêmicos (PPG Engenharia Química no

tou em diferentes fontes de financiamento, ambos em cumprimento aos seus princípios, finalidades

Câmpus Apucarana e PPG Recursos Naturais e Sustentabilida-

e objetivos, materializados pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022; segundo,

de no Câmpus Santa Helena); um mestrado profissional (PPG

como registro e referencial temporal dos mais impactantes avanços e conquistas nas diferentes

Tecnologia e Biociências no Câmpus Toledo); dois doutorados

áreas de atuação da Universidade; e, terceiro, como etapa essencial do planejamento estratégico,

acadêmicos (PPG Sustentabilidade Ambiental e Urbana no

por permitir avaliar os resultados alcançados, buscar a correção de rotas e, se necessário, efetuar o

Câmpus Curitiba e PPG Desenvolvimento Regional no Câmpus

redirecionamento e/ou a realocação de recursos com vistas ao alcance das metas e planos institu-

Pato Branco); e dois doutorados profissionais (PPG Formação Científica, Educacional e Tecnológica

cionais.

e PPG Planejamento e PPG Governança Pública, ambos no Câmpus Curitiba). Também foram esta-

Luiz Alberto Pilatti
Reitor

belecidas as normas para criação e funcionamento de PPGs stricto sensu multicâmpus na UTFPR.

Isto posto, é imperativo registrar que o ano de 2019 impôs significativos desafios às instituições

Atualmente são sete PPGs multicâmpus, distribuídos em oito câmpus da UTFPR.

federais de ensino superior, notadamente em razão do contingenciamento, pelo governo federal,
de recursos destinados ao custeio e ao investimento. Na UTFPR, no período de vigência dessa

Como três importantes ações estruturantes da pesquisa e pós-graduação, destacamos: (i) a im-

restrição orçamentária, embora tenha exigido o diferimento de ações em execução, todos os com-

plementação da integração entre o Sistema Acadêmico Stricto Sensu e o Repositório Institucional

promissos financeiros foram cumpridos de maneira que não provocaram a interrupção das nossas

(Riut), automatizando o envio de metadados e teses/dissertações para depósito no Riut (esta é

atividades fins.

uma iniciativa única no mundo); (ii) a aprovação da Política de Licenciamento Aberto de Teses e
Dissertações da UTFPR, de forma pioneira no país e alinhada às universidades estrangeiras bem

No âmbito da internacionalização, inauguramos o Shinshu University Satellite Office (SUSO), mar-

posicionadas nos sistemas de ranqueamento; e (iii) após a aprovação, em 2018, do Regulamento

co fundamental no processo de colaboração com esta importante universidade do Japão; presta-

dos Laboratórios Multiusuários (LabMult), em 2019, foi instituído o comitê gestor e cadastrados os

mos o apoio financeiro para 20 estudantes na iniciativa de mobilidade internacional; assinamos o

LabMult da UTFPR, com os respectivos regulamentos internos. Desde então, foram lançados editais

acordo de intercâmbio de estudantes e pesquisadores e realizamos o Fórum de Jovens Cientistas

específicos para aquisição de equipamentos e manutenção destes laboratórios. Ao final de 2019, o

para a comunidade da UTFPR, tendo como painelistas pesquisadores da Universidade Politécnica

Comitê registrava 10 LabMult na instituição.

de São Petersburgo. Ainda, foram assinados 24 novos documentos, entre acordos de cooperação
ou memorandos de entendimentos, com universidades de 15 diferentes países. Também, cabe

Na área das relações empresariais e comunitárias, destacamos a elaboração da Política de Inovação

mencionar que a UTFPR continuou a figurar nos principais rankings mundiais de universidades.

da UTFPR; o atendimento de um milhão de pessoas por intermédio de ações de extensão; a parti-
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cipação em feiras/eventos com apresentação dos projetos selecionados através do edital Projeto

Na gestão de pessoas, destacamos o desenvolvimento profissional dos servidores com a realização

Destaque; a coordenação da ação estadual no Programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa;

de 81 cursos de capacitação, abrangendo 2.300 participantes; a criação do Subsistema Integrado à

o apoio à entrada em operação das usinas fotovoltaicas nos câmpus Pato Branco e Curitiba, como

Saúde do Servidor (SIASS) UTFPR; a digitalização completa de dados funcionais, garantindo segu-

parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) 2017 com a Companhia Paranaense de Energia

rança e confiabilidade; e o aperfeiçoamento do processo de ingresso de novos servidores, tanto em

(Copel); o novo recorde anual de submissões de propriedade intelectual (foram 141 em 2019, totali-

concurso público quanto em processos seletivos simplificados.

zando mais de 500 depósitos pela UTFPR) e o apoio à criação do Centro de Inovação.

Na área da tecnologia de informação, elencamos grandes projetos institucionais como: Projeto Se-

Na gestão da avaliação institucional, merecem destaque o recredenciamento da UTFPR em Edu-

gurança de Rede; infraestrutura tecnológica para área acadêmica e administrativa; rede sem fio;

cação a Distância (EAD) com a nota máxima exarada pelo Ministério da Educação (MEC); a revisão

Projeto Nuvem Computacional para Docentes; alta disponibilidade de sistemas e serviços. Adi-

do instrumento e aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional; os 11 cursos avaliados pelo MEC,

cionalmente, foram desenvolvidas e disponibilizadas diversas melhorias nos sistemas, tais como:

sendo seis cursos com notas 5 e cinco cursos com notas 4; a nova Carta de Serviços aos Usuários

assinatura eletrônica de documentos no módulo de Diário de Classe; integração do Sistema de

do Serviço Público; e a pesquisa de satisfação ao usuário do Serviço Público.

Patrimônio ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI); novos relatórios analíticos de gestão; e a
implementação da integração entre o Sistema Acadêmico Stricto Sensu e o Repositório Institucional

No planejamento e administração, foi implantado o Almoxarifado Virtual na UTFPR (primeira univer-

(Riut), anteriormente mencionada.

sidade federal a ter esse sistema de disponibilização de itens); foi investido em acessibilidade em
todos os câmpus; o orçamento foi otimizado (por meio de revisão de contratos, com ações desen-

Na área da comunicação institucional, foram desenvolvidas ações com vistas ao fortalecimento da

volvidas em todos os câmpus); e foi implantada a Política de Sustentabilidade, reforçando o trabalho

marca e da identidade da UTFPR, além da disponibilização das informações institucionais e da inte-

da Comissão do Plano de Logística Sustentável.

ração com a sociedade por meio das mais acessadas plataformas de rede social.

Na graduação, a UTFPR é a instituição pública que oferta o maior número de vagas de engenharia no

Do exposto, coligada a uma leitura pormenorizada deste Relatório, resta cristalino que a UTFPR con-

Brasil e o maior número de vagas no Sul do país e que tem o quarto maior número de alunos equiva-

quistou relevantes indicadores em todas as suas áreas de atuação, fortalecendo sua importância e

lentes entre as universidades federais do Brasil. Ainda inserida nestas relevantes conquistas, nossa

respeitabilidade junto à sociedade. Igualmente, os avanços alcançados evidenciam o protagonismo

instituição foi recentemente classificada pelo MEC, dentre as 63 universidades federais, como a de-

e a contínua busca da nossa comunidade acadêmica no formar com excelência, no pesquisar para

tentora dos melhores indicadores em: (i) qualidade - avaliada pelos melhores resultados na forma-

desvelar conhecimentos e no estender os saberes produzidos em prol do desenvolvimento do nosso

ção de nível de graduação e pós-graduação e (ii) eficiência - avaliada pela relação custo-estudante.

país, sem se apartar dos caros princípios que regem a administração pública.

Como metas alcançadas do PDI na graduação, destacamos o Programa de Desenvolvimento Pro-

Por fim, destaca-se que o documento contempla os principais resultados obtidos no exercício de

fissional Docente; a formação continuada de servidores por meio de oficinas de projetos de curso e

2019, obedecendo o planejamento estratégico estabelecido pelas áreas de atuação, estando regis-

de projetos de disciplinas; e a realização do Fórum de Coordenadores e de Áreas voltados para os

trados de forma integrada aos macro-objetivos do PDI 2018-2022 e apresentados segundo a estru-

marcos regulatórios: Diretrizes, Regulamentos, Conselho de Graduação e Educação Profissional e

tura definida em normativos estabelecidos pelo órgão de controle.

Colegiados de Curso.

9

Relatório de Gestão 2019

2 Visão geral organizacional e ambiente externo
2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES
O mapa estratégico, representado na figura a seguir, ilustra a missão e a visão da UTFPR, as

A UTFPR, quando da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período

quais norteiam os alicerces e os processos principais, alinhados para o alcance dos resultados

2018-2022, reafirmou sua missão, sua visão e seus valores – componentes permanentes e referen-

institucionais.

ciais na definição de suas políticas, planos e ações.
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Os valores, importantes direcionadores das ações institucionais, estão detalhados a seguir.

• Ética: contar com estudantes e servidores eticamente responsáveis, inseridos em um contexto de busca do conhecimento e de dedicação à
verdade científica e à imparcialidade.
• Tecnologia e humanismo: considerar a tecnologia como algo inerente à sociedade e que os aspectos humanos são parte integrante do problema e da
solução de todo desenvolvimento tecnológico.
• Desenvolvimento humano: formar o cidadão crítico, ético e autônomo.
• Interação com o entorno: desenvolver sua missão de modo responsável,
solidário e cooperativo com a sociedade, governos e organizações.
• Empreendedorismo
Valores

e

Inovação:

efetuar

a

mudança

por

meio

de

atitude empreendedora.
• Excelência: promover a melhoria contínua das atividades acadêmicas, de
gestão e da relação com a sociedade.
• Sustentabilidade: assegurar que todas as ações se observem sustentáveis nas dimensões sociais, ambientais e econômicas.
• Diversidade e inclusão: promover a educação tecnológica, respeitando e valorizando a diversidade e o potencial de todas as pessoas.
• Democracia e transparência: valorizar a participação democrática e a transparência em todas as instâncias da UTFPR, como compromissos voltados ao
fortalecimento dos processos de participação das comunidades universitária e externa na concepção, decisão, implementação e avaliação das ações
da Universidade.
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2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A UTFPR está organizada conforme uma estrutura de funcionamento matricial (figura abaixo), sendo

tura, bem como as atribuições de seus dirigentes, está registrado no Estatuto e no Regimento Geral,

visualizada verticalmente de forma individual, contemplando o ensino, a pesquisa, a extensão e a

ambos da UTFPR. A figura abaixo ilustra o organograma da UTFPR.

gestão. O detalhamento das competências de cada uma das unidades representadas nesta estru-
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2.3 EQUIPE DIRETIVA
Cargo

Servidor

Cargo

Servidor

Reitor

Luiz Alberto Pilatti

Diretora de Gestão de Pessoas

Silvana Weinhardt de Oliveira Madalosso Vieira

Vice-Reitora

Vanessa Ishikawa Rasoto

Diretora de Gestão de Tecnologia da Informação

Rosane Beatriz Zanetti Putz

Chefe de Gabinete

Isaura Alberton de Lima

Diretor-Geral do Câmpus Apucarana

Marcelo Ferreira da Silva

Assessor de Desenvolvimento Acadêmico

Paulo André de Camargo Beltrão

Diretor-Geral do Câmpus Campo Mourão

Heron Oliveira dos Santos Lima

Assessor de Desenvolvimento Institucional

Vilson Ongaratto

Diretor-Geral do Câmpus Cornélio Procópio

Márcio Jacometti

Assessor de Educação Aberta

Carlos Eduardo Cantarelli

Diretor-Geral do Câmpus Curitiba

Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho

Assessor de Relações Internacionais

Mauricio Alves Mendes

Diretor-Geral do Câmpus Dois Vizinhos

Everton Ricardi Lozano da Silva

Assessor para Assuntos Estudantis

Carlos Henrique Mariano

Diretor-Geral do Câmpus Francisco Beltrão

Alexandre da Trindade Alfaro

Chefe da Procuradoria Jurídica

Leslie de Oliveira Bocchino

Diretora-Geral do Câmpus Guarapuava

Ana Lucia Ferreira

Chefe da Auditoria Interna

Sadi Daronch

Diretor-Geral do Câmpus Londrina

Sidney Alves Lourenco

Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional

Luis Mauricio Martins de Resende

Diretor-Geral do Câmpus Medianeira

Flávio Feix Pauli

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Christian Luiz da Silva

Diretor-Geral do Câmpus Pato Branco

Idemir Citadin

Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Sandroney Fochesatto

Diretor-Geral do Câmpus Ponta Grossa

Antonio Augusto de Paula Xavier

Pró-Reitor de Relações Empresariais e Comunitárias

Douglas Paulo Bertrand Renaux

Diretor-Geral do Câmpus Santa Helena

Carlos Alberto Mucelin

Diretora de Gestão da Avaliação Institucional

Hilda Alberton de Carvalho

Diretor-Geral do Câmpus Toledo

Rodolfo Eduardo Vertuan

Diretora de Gestão da Comunicação

Mariângela de Oliveira Gomes Setti

Quadro 1 – Equipe diretiva
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2.4 AMBIENTE EXTERNO
O sistema educacional do ensino superior é responsável pelo atendimento de formação nos níveis

A escolha do estudante por uma instituição de ensino leva em conta fatores como gratuidade

de graduação – por meio dos cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e bacharelados, na

(própria do sistema público); disponibilidade de bolsa, como o Programa Universidade para Todos;

pós-graduação lato e stricto sensu, além de outras instâncias em cursos não regulares, ofertados

financiamento, a exemplo do Fundo de Financiamento Estudantil; qualidade do ensino ofertado –

sob a forma de extensão universitária. Importante ressaltar que a atuação das instituições, nota-

inerente à reputação da instituição formadora; além da disponibilidade de cursos de seu interesse

damente as universitárias, também se estende à área da pesquisa, da inovação e do desenvolvi-

na localidade em que reside.

mento científico e tecnológico.

Nesse sentido, é importante frisar que um dos maiores desafios de uma universidade pública está

O atendimento formativo de graduação, destinada aos estudantes oriundos do ensino médio, e de

na adoção de estratégias para não somente atrair estudantes de diversos estados, que ingressam

pós-graduação, aos egressos dos cursos de graduação, é provido tanto pela rede privada de ensi-

por meio do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) como também para garantir sua permanência até

no, quanto pela rede pública, nas esferas municipal, estadual e federal, em instituições de ensino

a conclusão no curso matriculado.

superior (IES).
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2.5 MODELO DE NEGÓCIOS
O modelo de negócio da instituição, detalhado na figura abaixo, apresenta os recursos e os resultados que são produzidos pelas áreas de negócio e estão alicerçados aos valores institucionais e
macroprocessos finalísticos.

Discentes

Cursos/Programas
99
3.069

678
89

848

Bolsas

Especialização

Formação Docente

Bolsas

Mestrado

Programas

Doutorado

Publicações

Servidores

Empresas Incubadas

Auxílio Estudantil

Custeio
Investimento

Grupos

Patentes

Bolsa Permanência

Área construída

Pessoal

Acordos Internacionais
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O mapa de contexto (figura abaixo) exibe a interação que ocorre entre o ambiente externo e o
ambiente interno da Universidade. Retrata, também, a interdependência dos macroprocessos finalísticos e dos macroprocessos de apoio e gestão, necessários para a geração e a entrega de
resultados para a sociedade. Os macroprocessos finalísticos estão diretamente relacionados a
ações de ensino, pesquisa e extensão e mantêm-se alinhados à missão institucional.
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3 Governança, estratégia e alocação de recursos
A compreensão da estrutura de governança na UTFPR envolve as questões deliberativas, executivas

O capítulo 5 detalha os resultados obtidos no exercício e o desempenho institucional no período, de

e de monitoramento e controle, com vistas à definição de objetivos, de planejamento, de desenvol-

acordo com cada macroprocesso selecionado no planejamento estratégico anual.

vimento e de efetivação de mecanismos de relacionamento entre as partes interessadas, isto é, a
instituição e a sociedade, de forma abrangente.
Para definição do planejamento da UTFPR no exercício em pauta, foram selecionados macro-objetivos estratégicos registrados no PDI para o período 2018-2022, associados aos macroprocessos finalísticos institucionais: formação acadêmica, formação profissional, internacionalização, produção
científica, empreendedorismo, inovação e integração com a sociedade.
Com o intuito de organizar o planejamento da gestão, foram priorizados 58 macro-objetivos do PDI
(equivalente a 61,7% das metas registradas para o período 2018-2022), definidos como sendo essenciais para o alcance dos indicadores definidos na Decisão TCU nº 408/2002 e nos acórdãos TCU
nº 1.043/2006 e nº 2.167/2006 – Plenário do TCU, do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e
Administração (Forplad) das instituições federais de ensino superior (Ifes) e da própria instituição.
A partir do plano inicial, ficou sob a responsabilidade das áreas envolvidas realizar as ações necessárias para o pleno atendimento às demandas, bem como para o fortalecimento dos indicadores.

3.1 PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Para cada eixo avaliativo do PDI 2018-2022 (Planejamento e avaliação, Desenvolvimento institucional, Políticas acadêmicas, Políticas de gestão e Infraestrutura) foram priorizados pela gestão 58

3.2 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

macro-objetivos, detalhados na figura a seguir. Os primeiros eixos têm relação direta com o ensino, a
pesquisa e a extensão. Os demais são aqueles que, por meio de ações transversais, permeiam todas
as áreas da administração, servindo de suporte ao atingimento dos macroprocessos finalísticos.

Conforme indicado no referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da admi-

Ressalta-se que coube às áreas envolvidas definir, liderar, desencadear e monitorar a implementa-

nistração (figura a seguir), elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) (2014), a governança

ção de ações necessárias para a realização de cada macro-objetivo e para o cumprimento das me-

envolve diversos atores/estruturas administrativas, entre os quais destacam-se as instâncias:

tas estabelecidas pela alta administração. Frisa-se que, para cada macro-objetivo, diversas ações

a. internas: associadas à alta administração e aos setores;

foram executadas de modo a atingir, de forma satisfatória, o planejamento estratégico anteriormente

b. externas: órgãos reguladores/fiscalizadores e sociedade.

elaborado.
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Na UTFPR, a governança está institucionalizada da seguinte forma:

cial supracitado, implementando estruturas que, de forma permanente, contribuem com o planejamento de ações estratégicas e para o alcance de indicadores voltados ao desempenho institucional.

a. estrutura deliberativa: Conselho Universitário (Couni), Conselho de Graduação e Educação Profissional (Cogep), Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (COPPG), Conselho de Relações Em-

3.3 PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

presariais e Comunitárias (Coemp) e Conselho de Planejamento e Administração (Coplad);
b. estrutura executiva: reitoria, chefia de gabinete, pró-reitorias, diretorias de gestão e diretorias-

A UTFPR utiliza mecanismos para facilitar a interação com a sociedade, entre os quais estão: Ouvi-

-gerais de câmpus;

doria, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Carta de Serviços, Fale com o Reitor/Diretor, Portal da

c. estrutura de monitoramento, consulta e controle: Audin, Ouvidoria, Acesso à Informação, Comis-

Transparência, Comunicação e Imprensa, audiências e consultas públicas, colegiados deliberativos

são de Ética, Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e fóruns consultivos.

e fóruns consultivos.

Com isso, verifica-se que a governança estabelecida na UTFPR está alinhada ao disposto no referen-

Mais detalhes podem ser obtidos no portal institucional.
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3.3.1 Ouvidoria
A comunidade conta com 13 ouvidorias de câmpus (que respondem ao diretor de câmpus) e uma
ouvidoria-geral (que responde ao reitor).
Em 2019, foram realizados 656 atendimentos, com um tempo médio de resposta de 24,78 dias, sendo que, dentre os atendimentos, quatro pedidos foram de simplificação de serviço e 21 de elogios.
Outros indicadores podem ser visualizados no Painel Resolveu, que é uma ferramenta que reúne
informações sobre manifestações de ouvidoria que a administração pública recebe diariamente
pelo sistema e-Ouv.

3.3.2 Serviço de Informação ao Cidadão
Em 2019 foram fornecidas 1.544 respostas a 233 pedidos formulados de um total de 169 solicitantes. Os relatórios estatísticos e indicadores podem ser obtidas na página do Sistema Eletrônico do
Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).

3.3.3 Carta de Serviços
A plataforma da Carta de Serviços permite ao usuário filtrar os serviços de acordo com o seu perfil –
aluno, servidor e usuário externo. Também é possível identificar os contatos dos responsáveis pelos
serviços e como e em qual prazo estes são prestados bem como permitir que o usuário manifeste a
sua satisfação ou insatisfação quanto aos serviços prestados pela Universidade e indicar melhorias
para os processos de trabalho por meio do Simplifique, do governo federal.
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4 Riscos, oportunidades e perspectivas
Para uma gestão eficiente dos recursos públicos, cabe à alta administração definir, estruturar,

Cabe registrar que, mesmo antes da aprovação da mencionada política, é prática institucional que

orientar, monitorar e aperfeiçoar os controles internos, responsabilizando-se pelos possíveis pre-

os gestores da Universidade (Reitoria e câmpus), periodicamente, desenvolvam ações para prevenir

juízos que possam ocorrer durante algum imprevisto, devendo apurar os danos causados e seus

problemas e, assim, proteger a administração das adversidades ocasionadas em face de um risco

responsáveis.

não mapeado. Sempre que identificada qualquer anomalia, o gestor da área atua de forma a corrigir
o processo e ajustar os procedimentos necessários, mitigando os riscos e otimizando o uso de re-

Impulsionada pela implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no ano de 2017, a

cursos públicos. Também é prática institucional a adoção de medidas de apuração de ocorrências e

mudança de paradigma da cultura de tramitação de processos em papel para o formato digital

de medidas corretivas, como a instauração de processos de sindicância para verificar os indícios de

promoveu significativas mudanças na UTFPR. Com isso, houve a necessidade de efetuar a padro-

problemas, identificar os responsáveis e corrigir eventuais falhas detectadas.

nização nos diferentes câmpus, estimulando os setores (e servidores) a reorganizarem suas ativi-

Com isso, há o entendimento institucional de que as medidas de controle adotadas em cada

dades e procedimentos, promovendo, desta forma, a promoção da cultura da gestão por processos

esfera (ensino, pesquisa, extensão e gestão) atendem ao desenvolvimento institucional, da mes-

e de mitigação de riscos.

ma forma que os processos de transparência e de disponibilização de informações atendem à

Assim, de forma integrada ao gerenciamento dos processos, a UTFPR vem se apropriando da expe-

sociedade, por meio de publicações periódicas no portal institucional das atividades implemen-

riência das diferentes áreas para realizar o mapeamento e otimização de suas atividades, favorecen-

tadas e projetos realizados.

do, desta forma, maior embasamento para implantar a gestão de riscos na instituição. Frisa-se que

Cabe destacar que, visando mitigar o impacto dos riscos causados nas atividades executadas,

os patrocinadores dos processos são incentivados a definir os procedimentos e disponibilizá-los

estrategicamente a instituição integrou a gestão de riscos à gestão por processos, subsidiando

para a comunidade interna, por meio da Base de Conhecimento do SEI, promovendo a padronização

os gestores na tomada de decisão. Nessa direção, a gestão por processos passa a analisar o

e uma visão sistêmica e integrada dos processos da Universidade.

processo completo, ponta a ponta, promovendo entregas de valor à sociedade, orquestrando o de-

Adicionalmente, por meio da Portaria UTFPR nº 1.384/2018, foi instituído o Comitê de Governan-

senvolvimento das atividades de forma transversal e integrada, visando ao alcance dos objetivos

ça, Riscos e Controles (CGRC) e o Subcomitê, responsáveis por elaborar a proposta da Política de

institucionais. Ressalta-se que a UTFPR está empenhada em proteger seus negócios, buscando

Governança, Integridade, Riscos e Controles da UTFPR. Em 2019, a referida política foi apreciada e

manter em pleno funcionamento suas principais atividades, definidas como elo estratégico ao

aprovada pelo CGRC e posteriormente pelo Couni, culminando na Deliberação nº 30/2019. Para o

bom funcionamento institucional.

ano de 2020, o comitê definirá a metodologia de trabalho e os riscos que, estrategicamente, reque-

A mudança de cultura organizacional em direção à gestão por processos de forma sistemática e

rem atendimento especial visando sua mitigação. O trabalho pode ser acompanhado na página do

gradativa continua a ocorrer na UTFPR. Os processos de negócio são mapeados de ponta a ponta,

comitê no portal institucional.

apresentando a comunicação tanto entre as áreas participantes da execução do processo como a

Entretanto, independentemente da existência de metodologia padronizada para gerenciar os riscos

comunicação entre eles. Como exemplo, pode-se visualizar a figura a seguir que mostra o processo

antes de sua ocorrência, os gestores indicam a realização de ações periódicas para mitigação dos

de participação em capacitação externa. Durante a modelagem do processo são identificados as

problemas à medida que eles ocorrem.

atividades, os participantes, o fluxo de execução, os artefatos utilizados e os procedimentos operacionais que são detalhados na base de conhecimento.
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É fundamental ressaltar a relevância da atuação do Escritório de Processos (Eproc) que, de forma

sugeridos pontos de controles nas atividades realizadas durante a execução de determinada ativi-

sistemática, vem interagindo com as áreas e, gradativamente, fomenta a gestão por processos na

dade, como forma de estimular a gestão de risco durante o gerenciamento do processo. O Quadro 2

instituição. Quando da realização do mapeamento dos processos de negócios junto às áreas, são

registra os riscos existentes e as potenciais ações desencadeadas para mitigá-los.

Riscos

Ações

Falta de padronização na execução do processo

Construção de bases de conhecimento no SEI com detalhamento das atividades e procedimentos que
devem ser realizados por cada ator do processo

Processo ponta a ponta desconhecido pelos participantes

Modelagem do processo ponta a ponta, possibilitando melhor clareza e definição de responsáveis pelas
atividades relacionadas ao processo com homologação da áreas e publicização para os participantes

Instrução processual com documentação insuficiente

Elaboração de documentos modelos para a padronização dos processos e
conferência do processo e envolvimento registrado da área participante

Documentos do mesmo processo armazenados em diferentes plataformas e meios

Reestruturação de processos com tramitação integral pelo SEI

Inconsistência ou falta de regulamentação interna sobre procedimentos

Sugestões para propostas de regulamentação interna a partir do processo mapeado para normatização
pela área competente

Ruptura no fluxo de processos transversais

Modelagem e disponibilização do processo transversal homologado em conjunto com as áreas

Pouco conhecimento dos participantes sobre a legislação que trata sobre o processo e/ou
sua execução

Inclusão de referência e conteúdo de base legal pertinente nas bases de conhecimento

Inconsistências ou ausência de publicação no Boletim de Serviço Eletrônico

Padrões, melhores práticas e procedimentos para publicações de documentos no Boletim de Serviço
Eletrônico

Emissão de documento que não é de competência da área

Delimitação para criação de tipos de processos no SEI e documentos por área diretamente interessada

Dificuldade de localizar informação e a garantia de disponibilidade do documento a qualquer
momento de forma despersonalizada

Organização do processo documental no SEI

Resistência organizacional

Disseminação da cultura da gestão por processos no atendimento às áreas

Invalidação de processos por erro na condução processual

Criação de checklist e revisão

Risco de gestão por falta de visão sistêmica

Criação de planilhas de controle e acompanhamento para possibilitar visão sistêmica dos temas ou
objetos monitorados

Desconhecimento de tramitação ou fluxo de processos

Tornar explícito para os interessados a área em que o processo inicia, as áreas pelas quais o processo
tramita e área em que o processo é finalizado e entrega seu resultado

Ruptura ou duplicação de dados ou falta de integração em processos informatizados

Especificação de melhoria e solicitação para adequação dos sistemas corporativos atuando como
facilitador entre a área de negócio e a área de TI para implementação de soluções tecnológicas e
integração entre sistemas

Quadro 2 - Exemplo de riscos identificados e ações realizadas durante a modelagem de processos
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O mapeamento do processo, a identificação de riscos para inserção de pontos de controle, o com-

objetivo de prevenção de riscos. Como resultado dessa ação, o comitê que responde pelo sistema,

partilhamento de experiências entre as áreas, bem como a padronização dos procedimentos nas

em conjunto com o responsável pela LAI, registrou em ata a situação ocorrida e como ação para

bases de conhecimento, são ações que proporcionam a contínua otimização das tarefas executadas

mitigação do risco, solicitou ao reitor a designação de comissão com a responsabilidade de elabo-

nas áreas.

rar diretrizes para processo eletrônico, assinatura digital e documentos nato-digitais. Destaca-se que
a referida comissão está estudando o assunto e finalizará os trabalhos no ano de 2020.

Nesse sentido, no ano de 2019, o Eproc realizou 94 mapeamentos de processos e mais de 2.000
atendimentos às áreas, sensibilizando para a gestão de riscos, padronização de procedimentos e

Outro exemplo de ação realizada pela UTFPR, em relação ao processo eletrônico, foi a possibilidade

orientação para o uso adequado das ferramentas, sempre considerando o processo ponta a ponta.

de cadastro do discente como usuário externo no SEI a partir das informações disponíveis nos sistemas corporativos. Essa ação, além de proporcionar maior agilidade ao processo, permitiu a desburo-

Registra-se, também, que algumas áreas de negócios estão informando os riscos de forma integra-

cratização do processo e menor risco institucional, visto que utiliza dados obtidos no sistema interno.

da aos processos, como é possível verificar na área de tecnologia da informação (TI) - com o objetivo
de garantir a disponibilidade de produtos e serviços para atendimento da comunidade da UTFPR - e

No exercício, também foram realizadas ações para mitigação de riscos no processo relacionado ao

na área de planejamento e administração, que, ao implantar diretrizes para o planejamento de com-

registro de bolsas discentes. O Eproc, em conjunto com a DIRGTI e as áreas de negócio, realizaram

pras e contratações, identificou e classificou os principais riscos inerentes ao processo (conforme

o levantamento das fragilidades, mapearam e definiram o processo, com o objetivo de desenvolver

será detalhado na seção 4.1).

um sistema para melhor controle do pagamento de bolsas aos discentes. Futuramente, esse sistema
deverá abarcar as bolsas pagas aos servidores da instituição e auxiliar a área de Gestão de Pessoas
no controle do ‘abate teto’.

4.1 DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS PELA
UTFPR E DA RESPOSTA A CADA UM DELES

A título de exemplo, no Quadro 3 são apresentados alguns riscos referentes à elaboração do Plano
Geral de Contratação (PGC), identificados pela equipe responsável da área de planejamento e administração, em 2019. A partir da identificação do risco, ocorreu a classificação do nível medido pelo

Cada área de negócio está engajada em identificar os riscos mais relevantes em seus processos e

impacto e probabilidade de ocorrência.

estabelecer ações preventivas e de contingência, atribuindo as respectivas responsabilidades para
executar as ações de mitigação. Esse cuidado também está presente nas atividades desenvolvidas
por comissões e comitês que atuam na UTFPR.
As instituições estão tornando seus processos cada vez mais digitais e utilizam a tecnologia de informação e comunicação para gerar e disponibilizar informações aos interessados. Apesar de existirem
normativos legais que regulamentam essa matéria, ainda são frequentes as dúvidas em como proceder em algumas situações em relação ao processo eletrônico. Um exemplo, que ocorreu na UTFPR
no ano de 2019, foi a solicitação de um cidadão via Lei de Acesso à Informação (LAI), para ter acesso
a um documento que havia sido cancelado em um determinado sistema. Para responder a essa
demanda, o comitê responsável por esse sistema precisou realizar alguns estudos e consultar outras
áreas para embasar sua resposta. No entanto, essa demanda fez com que o comitê percebesse uma
fragilidade no processo eletrônico e identificou oportunidades de melhoria nesses processos com o
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Descrição

Probabilidade

Impacto

Ação preventiva

Ação de contingência

Estimativa de preços incompatível com a realidade
de mercado

Risco alto

Risco alto

Aperfeiçoamento das especificações técnicas do
serviço/bem e a utilização da IN Proplad no 02/2017
para a pesquisa de preços

Verificar se houve pesquisa de preço recente junto
ao mercado e se a pesquisa se orientou por critérios
aceitáveis; realizar nova(s) pesquisa(s) de preço,
documentando os erros encontrados na(s) anterior(es),
a fim de realização de nova licitação no caso de sessão
deserta ou relançamento do edital e/ou pedidos de
impugnação e/ou esclarecimentos sobre o assunto
com base em novo(s) orçamento(s)

Estimativa de quantidade abaixo da demanda real

Risco médio

Risco alto

Análise do histórico de aquisição/consumo do
serviço/bem exercícios anteriores

Atualização no sistema PGC informando a real
necessidade da instituição

Risco alto

Risco médio

Elaboração minuciosa do planejamento da
contratação, elaboração do edital, atas e demais
anexos

Revisão dos documentos para republicação

Informações incompletas da descrição

Risco médio

Risco alto

Levantamento das especificações com as partes
interessadas

Aperfeiçoamento dos documentos utilizados nas
especificações técnicas

Catmat/Catser indicado diferente da descrição do
bem/serviço

Risco baixo

Risco alto

Levantamento das especificações junto ao Catmat/
Catserv do Siasg

Solicitação de novo cadastro junto ao Siasg

Pesquisa de preços estimados tendo como base
objeto divergente do item solicitado

Risco médio

Risco alto

Análise da descrição técnica e do preço pesquisado

Refazer a pesquisa de preço conforme IN Proplad no 2

Questionamento e impugnação do edital

Quadro 3 – Riscos referentes ao Plano Geral de Contratação
Nota: Catmat: Catálogo de materiais; Catserv: Catálogo de serviços; Siasg: Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais; PGC: Plano Geral de Contratação; Proplad: Pró-Reitoria de Planejamento e Administração.
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5 Resultados e desempenho da gestão
Esta seção trata dos resultados alcançados pela UTFPR em 2019, detalhando o planejamento elabo-

Seguindo essa premissa, o Couni aprovou o Regulamento do Conselho de Graduação e Educação

rado estrategicamente pela gestão da Universidade, tendo como base o Plano de Desenvolvimento

Profissional - Cogep, pela deliberação Couni nº 35, de 17 de dezembro de 2018. Essa nova composi-

Institucional (PDI 2018-2022).

ção do Cogep contribuiu para que, em 2019, fossem aprovadas as seguintes resoluções:

Para melhor compreensão dos resultados obtidos, vinculados aos 58 macro-objetivos seleciona-

a. Regulamento do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente da UTFPR - Resolução nº

dos como sendo estratégicos no exercício, o detalhamento será realizado de acordo com os eixos

32/2019;

avaliativos estabelecidos no PDI da UTFPR, a saber: Planejamento e avaliação, Desenvolvimento

b. Regulamenta a criação e a oferta de unidades curriculares na modalidade semipresencial e

institucional, Políticas acadêmicas, Políticas de gestão e Infraestrutura.

na modalidade não presencial em cursos de graduação presenciais da UTFPR - Resolução nº

Coube às áreas, de forma integrada, definirem e desencadearem as ações necessárias para ob-

39/2019;

tenção dos resultados almejados, em consonância aos objetivos estratégicos institucionais. Des-

c. Regulamenta as sessões públicas de colação de grau dos cursos de graduação - Resolução nº

taca-se que este capítulo registra os objetivos estratégicos identificados, bem como as ações

41/2019;

desenvolvidas e suas principais repercussões junto à comunidade universitária da UTFPR.

d. Estabelece procedimentos, competências e responsabilidades para as ações de internacionali-

Cada seção a seguir representa um eixo avaliativo existente no PDI da UTFPR. Assim, de modo a

zação nos cursos de graduação presenciais da UTFPR - Resolução nº 54/2019;

facilitar a rastreabilidade de informações, foi mantida a numeração original de cada macro-objetivo
conforme apontado no documento original (PDI 2018-2022).

e. Regulamento da Comissão para Formação de Professores para a Educação Básica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Resolução nº 55/2019;

Ressalta-se que neste Relatório de Gestão, conforme disposto na Decisão Normativa TCU nº
178/2019, são registrados os resultados mais relevantes da instituição. Informações complementa-

f. Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da Universidade

res, que refletem as ações em cada câmpus, estão disponíveis em arquivos externos sendo acessa-

Tecnológica Federal do Paraná - Resolução nº 81/2019;

dos por meio de links, registrados nas palavras sublinhadas.

g. Trata do Regulamento dos Colegiados de Curso de Graduação da Universidade Tecnológica Fe-

5.1 EIXO 1 - Planejamento e avaliação institucional

deral do Paraná - Resolução nº 103/2019;
h. Regulamento da Escolha de Coordenadores de Curso dos Cursos de Graduação da UTFPR - Re-

1.1 Aprimorar as políticas e procedimentos, visando fortalecer o ensino, a
pesquisa, a extensão e a gestão

solução nº 145/2019;
i. Política Institucional para a Formação Inicial e Continuada de Professores para a Educação Básica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Resolução nº 149/2019.

Considerando as alterações nas normativas da educação brasileira, oriundas do Ministério da
Educação (MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE) e Capes, e seguindo o PDI 2018-2022 da

Dentre as ações voltadas à extensão na UTFPR, o Conselho de Relações Empresariais e Comunitá-

UTFPR, a instituição discutiu com a comunidade interna o Projeto Pedagógico Institucional (PPI)

rias aprovou 13 programas de extensão no exercício. Adicionalmente, por meio da Instrução Norma-

da UTFPR, o qual foi aprovado pela deliberação Couni nº 14, de 28 de junho de 2019, com vigência

tiva Prorec nº 1, de 29 de março de 2019, foram estabelecidos os procedimentos para homologação

nos próximos 20 anos, e que tem como meta principal a inserção da instituição no cenário mundial.
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e registro de projetos de extensão. Por fim, a Universidade elaborou e disponibilizou para a comuni-

tados de forma online. Outrossim, esta comissão também é responsável por definir as atribuições e

dade o Manual do Sistema de Acompanhamento de Projetos, voltado para o usuário coordenador/

os procedimentos das secretarias que atendem os cursos de graduação e as secretarias que dão su-

proponente de projeto, com o objetivo de facilitar a elaboração e formalização junto à universidade.

porte aos programas de pós-graduação.
Nesta perspectiva de otimização e considerando a sua especificidade de estrutura multicâmpus, a

1.5 Definir diretrizes básicas para padronizar processos e desburocratizar
procedimentos na Universidade, adequando os sistemas informatizados

UTFPR, no âmbito da graduação, descentralizou as categorias de acesso ao Sistema Acadêmico,
tornando distintos os 21 níveis de acesso para as Secretarias de Gestão Acadêmica (Segea) em
cada câmpus, além dos perfis destinados aos coordenadores de cursos e aos docentes, dando maior

Em consonância com o novo Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a UTFPR vem fazendo uso da

autonomia ao câmpus.

tecnologia para inovar e trazer maior eficiência e eficácia em seus processos de gestão. Para isso,

Prezando pela preservação e segurança da informação, a UTFPR instituiu a Comissão de Elaboração

cada vez mais a gestão por processos tem sido adotada na instituição como meio para impulsionar

da Política de Preservação Digital por meio da Portaria do Reitor nº 2021, de 20 de novembro de

a entrega de melhores resultados à sociedade.

2019, com a intenção de garantir a confidencialidade, disponibilidade e integridade dos documentos

Como exemplo de iniciativa para alinhamento institucional, desburocratização e padronização de

institucionais.

processos, pode-se citar a parceria do Escritório de Processos (Eproc) e da DIRGTI que, atuando

No âmbito da pós-graduação, pode-se destacar implementações no Sistema Acadêmico Stricto

com todas as áreas da estrutura universitária, têm buscado a adequação e o desenvolvimento de

Sensu, como adequações para os programas de pós-graduação multicâmpus (serão expostos no

sistemas informatizados mais eficientes para a gestão da Universidade.

macro-objetivo 2.8). Outro desenvolvimento diz respeito aos filtros de seleção de dados disponibili-

Cabe ao Eproc, junto com as áreas de negócio, definir, mapear e modelar os processos, identificando

zados à PROPPG, às DIRPPGs e coordenações de programas, permitindo, em tempo real, a visualiza-

necessidades de informatização tanto em sistemas externos (a exemplo do SEI), como nos sistemas

ção dos estudantes especiais, dos estudantes regulares por ano de ingresso e do número de defesas,

internos desenvolvidos e mantidos pela DIRGTI. É importante ressaltar que modelar os processos

o que torna o Sistema Acadêmico, integrado aos Relatórios Analíticos de Gestão, uma ferramenta

facilita a informatização, evitando retrabalho e ruptura nas atividades.

que facilita a organização de diagnósticos e a gestão do PPG, com vistas, inclusive, ao preenchimento de dados na Plataforma Sucupira da Capes.

De modo a contribuir com a padronização de processos e consequente desburocratização, são organizadas pelas áreas de negócio e EPROC as bases de conhecimento no SEI e, a partir desse trabalho,

Adicionalmente, destaca-se a integração do Sistema Acadêmico Stricto Sensu com o Repositório

sempre que possível, são implementadas melhorias nos sistemas corporativos com integração de

Institucional da UTFPR (RIUT), permitindo o envio de versões finais de teses e dissertações, com

sistemas externos.

os respectivos metadados, o que garante o depósito de 100% de toda a produção acadêmica dos
PPGs no repositório, com impactos positivos na visibilidade, citação e reputação destas produções

Neste sentido, a Universidade, no seu processo de amadurecimento dos cursos ofertados à comuni-

da Universidade.

dade, tem prezado pela consolidação tanto dos cursos de graduação quanto nos de pós-graduação

1.6 Aprimorar a política de capacitação e desenvolvimento de servidores

stricto sensu. Este fato tem demandado a necessidade de um planejamento tendo em vista a otimização dos recursos humanos e de sistemas informatizados para a gestão destes cursos.

A Política de Capacitação dos Servidores da UTFPR, aprovada por meio da Deliberação nº 38, de 17

Deste modo, PROPPG e Prograd, em um esforço conjunto, instituíram a Comissão de Implantação

de dezembro de 2018, e publicada em 08 de julho de 2019, estabelece diretrizes para as iniciativas

da Secretaria Acadêmica Online para os cursos de graduação e pós-graduação da UTFPR, Portaria

de capacitação realizadas no âmbito da UTFPR. Em seus dois eixos, qualificação e aperfeiçoamento/

do Reitor nº 853, de 07 de maio de 2019, com o intuito de implementar protocolos digitais, em que

desenvolvimento, foram previstas quatro linhas de ação: iniciação ao serviço público, gestão, geral e

todos os processos de requerimentos que envolvem a vida acadêmica dos estudantes sejam trami-

inter-relacional entre ambientes e específica.
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1.7 Ampliar fontes de apoio a estudantes da UTFPR em mobilidade internacional

Em 2019, foram alocados R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do orçamento para a implementação
do Plano Anual de Capacitação (PAC). Deste total, foram executados R$ 354.120,35, envolvendo
3.703 servidores, dos quais 3.152 pertencentes ao quadro docente e 551 do quadro técnico-admi-

Em 2019, houve a participação de 365 estudantes (46 recebidos e 319 enviados) nos diversos

nistrativo.

programas de mobilidade da UTFPR, destacando que deste total, 207 estiveram vinculados ao
Programa de Dupla-Diplomação.

No aspecto das licenças para capacitação, as principais inovações atingem a limitação em 2% nas
licenças simultâneas em relação ao quadro de pessoal e o parcelamento de até 6 períodos de 15 dias

Também no ano de 2019, pela primeira vez, a UTFPR implementou o Edital de Mobilidade Internacio-

de licença (anteriormente os períodos estavam limitados ao mínimo de 30 dias).

nal - Inclusão Social. Para concorrer no edital, o estudante deveria ser participante do Programa de
Auxílio Estudantil da UTFPR. O referido edital tem por objetivo viabilizar a mobilidade internacional

Os afastamentos na modalidade de pós-graduação, no país e no exterior, no decorrer de 2019, apre-

para uma das instituições parceiras da UTFPR durante o período de um semestre letivo, de estudan-

sentaram os seguintes indicadores: 325 servidores afastados integralmente (38 técnicos-adminis-

tes em condições socioeconômicas menos favoráveis. Neste edital, 20 estudantes foram contem-

trativos e 287 docentes). Estes números são inferiores (31,43% menor) aos registrados em 2018 em

plados com uma bolsa de R$ 15.000,00 cada (dividido em duas parcelas) totalizando o aporte de

relação ao quantitativo total (em 2018 foram 474 afastamentos integrais).

R$ 300.000,00. Para o ano de 2020 tem-se a intenção de lançar um edital conjunto Prograd-Dirinter

Com a publicação do Decreto nº 9.991/2019, que definiu ações de desenvolvimento de pessoal, co-

visando apoiar estudantes na modalidade inclusão social que estejam participando do Programa de

locando especial normatização sob a licença para capacitação e o afastamento para pós-graduação

Dupla-Diplomação.

stricto sensu, houve a necessidade de a UTFPR estabelecer sua regulamentação interna para prover

No âmbito da mobilidade internacional, merece destaque a contrapartida institucional para que es-

a licença capacitação aos servidores. Assim, por meio da Resolução no 45/2019 COPPG, foi revisto o

tudantes da UTFPR pudessem participar da Missão Sakura, na Universidade de Shinshu, Japão, em

Regulamento de Afastamento de Servidores da UTFPR para cursar pós-graduação stricto sensu ou

julho de 2019.

realizar estágio de pós-doutorado, cujos aspectos normativos e operacionais foram regulamentados
pelas instruções normativas conjuntas PROPPG-Dirgep nº 01/2019 (afastamentos docentes); nº

Adicionalmente, ressalta-se que a Prograd em 2019 publicou editais de apoio à mobilidade interna-

02/2019 (afastamentos pós-doutorado) e nº 03/2019 (afastamentos TAEs).

cional discente, referente ao Programa de apoio à Dupla Diplomação da UTFPR, o Programa de Dupla
Diplomação em engenharia UTFPR & INSA Lyon (França) e o Programa Brafitec/Capes. Dos 207 dis-

Adicionalmente, na formação de servidores da UTFPR, destacam-se o Programa de Desenvolvimen-

centes em dupla diplomação, o Edital de apoio à Dupla Diplomação da UTFPR contemplou 195 estu-

to de Pessoal Docente (PDPD) e as ações de formação continuada de servidores, propostos pelo

dantes, com auxílio financeiro de R$ 1.000,00 cada, totalizando um investimento de R$ 195.000,00. O

Depeduc em parceria com os Depeds dos câmpus. Tais marcos normativos propiciaram a execução

Programa de Dupla Diplomação em engenharia UTFPR & INSA Lyon contemplou 12 estudantes (sem

em 2019 do Plano de Desenvolvimento Profissional Docente Inicial – (PD)² e a oferta de oficinas de
design de disciplinas para todos os 72 cursos de bacharelados da UTFPR. As oficinas contaram com

apoio financeiro) e no edital do Programa BRAFITEC/Capes não houve contemplados.

a participação de 1.235 servidores da UTFPR, entre docentes e técnicos-administrativos em educa-

Para melhorar a atratividade da UTFPR, foram produzidos materiais destinados especificamente a

ção dos 13 câmpus e com um investimento de R$ 152.100,00, previsto no PAC.

estudantes estrangeiros:

Importante ressaltar que diversas ações dos Depeds dos câmpus foram realizadas em 2019, sendo

i. Para cada câmpus, foi produzido material contendo as principais facilidades e características

fundamentais para complementar tais formações.

dos câmpus;

Em 2020, o empenho feito em 2019 destinado às oficinas servirá para contemplar todos os cursos de

ii. Para os estudantes PEC-G foi produzida uma cartilha, em francês, num primeiro momento, com

tecnologias e licenciatura em atividade na instituição.

recomendações para os que desejam estudar na UTFPR.
Com isto, espera-se que mais estudantes de outros países venham participar dos processos de
mobilidade da UTFPR.
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1.11 Aprimorar o processo de avaliação do clima organizacional

5.2 EIXO 2 - Desenvolvimento institucional

Em 2019, o instrumento de Pesquisa do Clima Organizacional foi revisto pela Diretoria de Avaliação

2.1 Promover a criação de Centros de Pesquisa e Inovação (CEPI) para
fortalecer a interação com o setor produtivo, por meio de grupos de
laboratórios afins

e equipe de assessores de avaliação. Na oportunidade, estes realizaram análises no instrumento
utilizado para aferir a avaliação, propondo melhorias. No mês de março de 2019, o novo instrumento de avaliação foi validado pela equipe de gestão da UTFPR (composto por membros da Reitoria,
pró-reitores e diretores de gestão, bem como diretorias dos 13 câmpus) e também foi validado pela

Por meio do Edital nº 02/2019 - Apoio ao Centro de Inovação da UTFPR, a UTFPR efetuou a seleção

Comissão Própria de Avaliação (CPA).

de proposta para implantação de uma sede do Centro de Inovação da UTFPR na cidade de Curitiba,
com apoio orçamentário que totalizou R$ 310.000,00.

Nas versões anteriores, o instrumento era composto por 10 dimensões. Na nova versão, trouxe 11
dimensões sendo que uma totalmente nova, em 4 houve alteração de nomenclatura e em todas as

2.2 Promover ações de articulação e integração da Universidade com a
formação inicial e continuada de professores para a educação básica, assim
como com as áreas de atuação profissional dos cursos de graduação

dimensões, houve atualização dos indicadores (dimensões: estilo de liderança, comunicação e informação, normas e procedimentos, filosofia de gestão, reconhecimento, infraestrutura, identificação
com a instituição, integração interdepartamental/intersetorial, relacionamento com a chefia imediata, política de qualificação e capacitação, integração intradepartamental/ intrasetorial).

O engajamento da UTFPR nas questões da formação docente em consonância com os anseios da

Em conjunto com a DIRGTI, foi desenvolvido um sistema para a aplicação do novo questionário, le-

educação pública no Estado do Paraná já se fazia presente no âmbito universitário mesmo antes

vando em conta o cálculo estatístico para confiabilidade e questões abertas que permitiram análise

da existência da Comissão para Formação de Professores, instituída no final de 2017, por meio de

qualitativa. A aplicação ocorreu no período de 10 de junho a 10 de julho de 2019. Responderam a

diferentes instâncias, dentre as quais se destaca o Fórum Estadual de Apoio à Formação Docente –

pesquisa 43,87% dos servidores da UTFPR.

Fepad, mantido pela Secretaria Estadual de Educação (Seed-PR).

1.14 Revisar os documentos institucionais, garantindo mecanismos de
participação da comunidade interna

Nesse fórum a UTFPR possui representatividade por meio da participação de integrantes da Pro-

Item registrado no macro-objetivo 1.1.

das possibilidades de diálogo entre universidade e rede de educação básica.

grad, ocupando três vagas institucionais em colaboração com a Seed. Nesse fórum, a discussão de
questões que concernem à educação básica pública também se constituiu motor para a ampliação

A participação nesse fórum, associada à participação de representantes da Seed na Comissão para
Formação de Professores da Educação Básica na UTFPR, conforme definido na Portaria do Reitor nº
1522/2019, tem possibilitado o estabelecimento de ações conjuntas e compartilhamento de demandas de formação no âmbito da formação inicial e continuada de professores.
Em 2019, com o apoio da Seed, a UTFPR realizou o Seminário Institucional de PIBID e Residência Pedagógica, no dia 31 de outubro de 2019, envolvendo licenciandos e docentes das licenciaturas envolvidos nos programas, bem como 40 professores da rede estadual de educação básica. O seminário
aconteceu com transmissão simultânea por videoconferência para todos os câmpus, oportunizando
a realização de rodas de conversa em cada câmpus envolvido nos programas.
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a. 289 cotas de bolsas de Pibic: 85 CNPq, 117 Fundação Araucária e 87 recursos próprios da UTFPR;

Dentre as estratégias a serem ampliadas, a política institucional para a formação de professores da
educação básica na UTFPR prevê um conjunto de ações de pesquisa e extensão na formação inicial

b. 72 bolsas Pibiti: 43 CNPq e 29 Fundação Araucária;

e continuada de professores, tais como:

c. 61 cotas de Pibic Ações Afirmativas: 8 CNPq e 53 Fundação Araucária.

a. Promover a organização e a manutenção de grupos de estudos, pesquisa e extensão na esfera

Para prover a troca de experiências e a apresentação dos trabalhos em desenvolvimento, foi realiza-

da formação inicial e continuada de professores da educação básica;

do o XXIV Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR (Sicite), que ocorreu juntamente

b. Promover ações, em parceria com as redes públicas de educação básica, que possibilitem a arti-

com o IX Seminário de Extensão e Inovação da UTFPR (SEI), no Câmpus Pato Branco, nos dias 11 a

culação entre as pesquisas desenvolvidas na UTFPR, no âmbito dos cursos de pós-graduação e
graduação, no sentido de atender as demandas dessas redes quanto às ações necessárias para

13 de novembro de 2019. O evento contou com mais de 1.200 estudantes de todos os câmpus da

a transformação da realidade educacional, não limitadas assim a fins diagnósticos;

UTFPR, participando do SEI e do Sicite. Ao longo dos três dias de evento, foram apresentados 1.260
trabalhos, assim divididos: 287 apresentações orais e 692 pôsteres digitais no Sicite; 81 apresen-

c. Construir, formalizar e institucionalizar, em parceria com as redes públicas de educação básica,

tações orais e 200 pôsteres digitais no SEI. Os dois seminários fizeram parte da programação da

planos de desenvolvimento estratégico destinados à formação inicial e continuada de profes-

Inventum – Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade de Pato Branco.

sores, em concordância com a legislação, em distintos âmbitos e esferas (Resolução Cogep nº
149/2019, p. 9).

Os Programas de Educação Tutorial (PET) da UTFPR, 14 no total e distribuídos em oito câmpus,

As diretrizes estabelecidas na política também decorreram das discussões possibilitadas pelo Fó-

são compostos por estudantes de graduação com tutoria de docentes, orientados pelo princípio da

rum das Licenciaturas – ForLic. Em 2019, o fórum teve como temática central de discussão a dimen-

indissociabilidade entre a pesquisa, ensino e extensão e educação tutorial. Os grupos, ao desenvol-

são tecnológica nas licenciaturas. Em sua 5ª edição, o fórum aconteceu em 07 de junho de 2019,

verem ações articuladas de ensino, pesquisa e extensão, permitem aos participantes desenvolver a

com momentos presenciais de estudo e discussão online.

capacidade de trabalho em equipe, facilitar a compreensão das características e dinâmicas individuais, bem como a percepção da responsabilidade coletiva e do compromisso social. Este desen-

2.3 Estabelecer políticas e estratégias para integração entre graduação, pósgraduação, pesquisa e extensão

volvimento terá uma interação dinâmica com o projeto pedagógico do curso, em processo de mútuo
aperfeiçoamento.
Acreditando no potencial dos grupos PET em contribuir para a melhorias dos cursos de graduação, a Pro-

O Programa Institucional de Iniciação Científica (Pibic) e o Programa Institucional de Iniciação em

grad investiu em 2019 o montante de R$ 23.700,00 no apoio à participação de 79 estudantes “petianos”

Desenvolvimento Tecnológico (Pibiti) objetivam a formação de talentos e profissionais que tenham

no XXII Encontro Regional dos Grupos PET do Sul. Importa ressaltar que em comparação ao ano de 2018,

vocação, habilidades e competências para exercer posições de destaque e liderança no setor produ-

houve uma redução no investimento, devido às contenções orçamentárias ocorridas em 2019.

tivo, bem como ocupar posições em institutos e laboratórios de pesquisa.

Adicionalmente, em cooperação entre a Prograd e a Prorec, foi lançado o Edital nº 02/2019 - Prograd/

O fato de a maioria dos docentes orientadores destes programas institucionais estar vinculada aos

Prorec - Apoio à execução de trabalhos de conclusão de curso – TCC. Na pontuação das propostas,

programas de pós-graduação da UTFPR proporciona um impacto positivo nos indicadores de in-

o edital considerou como fundamental a vinculação com o setor produtivo primário, secundário ou

tegração da graduação com a pós-graduação, que é um dos quesitos observados pela Capes na

terciário associados com as áreas dos cursos de graduação da UTFPR (denominado no edital de

avaliação dos programas.

setor produtivo relevante). O objetivo foi incentivar o desenvolvimento de projetos que contribuam

No ano de 2019, a UTFPR dispôs de:

para a solução, ainda que parcial, de problemas reais encontrados na sociedade. No exercício, foram
distribuídas 156 bolsas, totalizando R$ 156.000,00.
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2.4 Fortalecer as atividades artísticas, culturais e esportivas na UTFPR

des em diferentes regiões do país para executar o Programa Movimento Empreendedor Revolucioná-

Em 2019, a UTFPR apoiou, com o montante de R$ 209.260,00, projetos de diferentes modalidades,

(MCTIC) em parceria com a IBM.

oriundos dos 13 câmpus, por meio de projetos específicos, sendo:

2.7 Apoiar os projetos-destaque desenvolvidos por servidores e discentes

rio (Programa Mover), uma iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações

a. atividades artísticas e culturais: foram repassados R$ 10.000,00 para cada câmpus, totalizando

A visibilidade de projetos tecnológicos de excelência executados pela UTFPR é fundamental para di-

R$ 144.260,00;

vulgação das competências dos professores e estudantes nas diferentes áreas de ensino, pesquisa,
inovação e extensão, dominadas pelos 13 câmpus da Universidade.

b. atividades esportivas: foram repassados R$ 5.000,00 para cada câmpus, totalizando R$
65.000,00;

Assim, estratégias de divulgação junto à comunidade externa contribuem para estimular novos pro-

Tais ações contribuem para uma melhor qualidade de vida dos participantes, proporcionando mo-

jetos em parceria com os diferentes setores produtivos da economia, atrair potenciais estudantes e

mentos de lazer e confraternização e intensificando uma vivência agradável na Universidade.

apresentar à comunidade os resultados dos recursos públicos investidos na UTFPR, uma instituição
de ensino, pesquisa, extensão e inovação de excelência.

2.5 Consolidar o empreendedorismo

O Edital nº 04/2018 Prorec - Apoio a Projetos Destaque da UTFPR, executado ao longo de 2019,

Formalmente, a UTFPR possui, desde 1997, o Programa de Empreendedorismo e Inovação (Pro-

promoveu o apoio a 30 projetos selecionados por comitê avaliador, totalizando o montante de R$

em), que objetiva contribuir, por meio de diversas ações, na difusão da cultura empreendedora no

144.000,00.

âmbito institucional. Professores, pesquisadores, estudantes e ex-estudantes empreendedores da

Como exemplo, três dos projetos-destaque representaram a UTFPR em um estande da Feira SC

instituição são motivados a desenvolver suas boas ideias a partir da estrutura da Universidade e em

Expo Defense, em outubro de 2019. Foram apresentados o projeto de Aero Design do Câmpus Ponta

ambientes privilegiados.

Grossa, representado pelo professor Marcelo Vasconcelos de Carvalho, o projeto do Drone Anfíbio,

Em 2019, associados ao Proem, foram realizados 261 eventos, atendendo 11.215 participantes. Nos

do Câmpus Toledo, representado pelo estudante Gelson Rocha e o projeto do Foguete Experimental,

hotéis tecnológicos dos câmpus, foram realizados 81 projetos empresariais, com um total de 205

do Câmpus Francisco Beltrão, representado pelo estudante Wanderson da Cruz Walber.

participantes. O número de empresas incubadas nas incubadoras dos câmpus foi de 34 empresas e

Na graduação, a Prograd publicou o Edital nº 28/2019 – Prograd de apoio a projetos nas áreas das

foram registradas 31 empresas juniores, com 69 integrantes no total.

engenharias destinados a competições nacionais e internacionais. Esse edital contou com o aporte
financeiro de R$ 184.000,00, favorecendo o desenvolvimento de 46 projetos, distribuídos em nove

Em 2019, o programa de apoio ao PROEM distribuiu 18 bolsas Proem. Adicionalmente, foram distri-

câmpus. Cada projeto recebeu um apoio financeiro no valor de R$ 4.000,00, destinado a aquisição

buídas 17 bolsas de apoio aos projetos hospedados - Bolsa HT.

e manutenção de máquinas e equipamentos, além de peças e acessórios para o desenvolvimento

Em 2019 as incubadoras tecnológicas dos câmpus de Curitiba e Medianeira receberam certificado

do projeto.

da metodologia CERNE I, que tem por objetivo oferecer uma plataforma de soluções, de forma a

2.8 Fomentar a expansão, consolidação e internacionalização dos cursos de
graduação e dos programas de pós-graduação

ampliar a capacidade da incubadora em gerar, sistematicamente, empreendimentos inovadores bem
sucedidos. O Câmpus Pato Branco iniciou o processo de implantação do CERNE II, por meio do qual
foram implementadas as práticas indicadas na metodologia e realizada uma pré-auditoria.

Em 2019, ocorreram seis missões internacionais à UTFPR. Merece destaque a missão da Universidade de Shinshu (fevereiro de 2019), que visou entrevistar estudantes da UTFPR para participação no

Adicionalmente, registra-se que em 2019 a UTFPR foi selecionada como uma das cinco universida-
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Programa Sakura, com todas as despesas pagas pelo programa. Também proporcionou excelente

O quadro de servidores da UTFPR apresenta um total de 2.746 docentes. Destes, 1.946 são douto-

repercussão a vinda da delegação da Universidade de Pedro, o Grande - a Universidade Politécnica

res, dos quais 858 estão credenciados nos PPGs da instituição, um aumento de cerca de 10% sobre

de São Petersburgo (SPBPU), da Rússia, de 18 a 20 de novembro de 2019.

2018, o que é um indicativo das políticas de inclusão dos demais docentes doutores nos PPGs, como
ações que incluem editais de fomento à pesquisa (descritos no macro-objetivo 3.11) e à expansão

A internacionalização dos cursos de graduação da UTFPR está em plena expansão, visto o cres-

dos PPGs da UTFPR, por meio de estudo e dimensionamento de propostas de novos PPGs, bem

cimento de aproximadamente 42% no número de estudantes em dupla diplomação (DD) em 2019,

como do amadurecimento da metodologia dos concursos públicos da UTFPR (conforme descrito

relativo a 2018, que passou de 145 para 207 estudantes nesta situação, como registrado no macro-

no item 2.12).

-objetivo 1.7.

Mesmo para aqueles docentes que não encontram na UTFPR áreas relacionadas aos interesses de

Em relação aos servidores, a Prograd publicou o Edital nº 13/2019 para apoio ao desenvolvimento de

pesquisa nos PPGs da instituição, há o acordo de mobilidade docente para atuação em pesquisa e

projetos inovadores de caráter internacional no ensino na graduação, o qual contemplou 20 servido-

pós-graduação das IES parceiras no Estado do Paraná, para que o docente continue ativo em sua

res, sendo 17 docentes e 3 técnicos-administrativos em educação, com um aporte financeiro de R$

comunidade de pesquisadores, sem prejuízo às suas atividades regulares na UTFPR, mas contri-

10.000,00 para cada projeto, totalizando um investimento de R$ 200.000,00.

buindo para o incremento nos indicadores de pesquisa e pós-graduação da instituição, com retorno

Em relação ao processo de consolidação do ensino na pós-graduação stricto sensu, em 2019,

de resultados à sociedade.

foram ofertados pela UTFPR 49 cursos de mestrado (12 na modalidade profissional e 37 na aca-

Para obter informações adicionais sobre a pós-graduação, clique sobre o tema de interesse:

dêmica), 9 polos de Mestrados Profissionais em Rede Nacional, 12 cursos de doutorado (dos quais
2 na modalidade profissional), alocados em 61 PPGs. Ao final de 2019, havia um total de 3.151

a. estudantes matriculados (doutorado e mestrado) e defesas realizadas;

estudantes de mestrado e 669 estudantes de doutorado matriculados na UTFPR. Destes progra-

b. lato sensu.

mas, cinco são multicâmpus, através de política fomentada pela PROPPG, com a publicação da
Instrução Normativa nº 03/2019 – PROPPG que estabelece normas para criação e funcionamento

A UTFPR também aloca bolsas de mestrado e doutorado, com recursos próprios, além daquelas

de programas de pós-graduação sricto sensu multicâmpus na UTFPR.

CNPq, Capes e FA, em seus PPGs.

As iniciativas para consolidação e incremento dos indicadores dos PPGs incluem ações de interna-

Em busca constante para novos recursos e bolsas como fomento às atuações dos PPGs, a PROPPG

cionalização e, em continuidade às ações de 2018, quando foram executados dois editais de mis-

promoveu a submissão de propostas contempladas a outras linhas de fomento em bolsas, como o

sões internacionais. Em 2019, a PROPPG publicou o Edital Escola de Altos Estudos, por meio do qual

Edital do Doutorado Acadêmico para Inovação, do CNPq, além de outras parcerias, que trouxeram

missões internacionais de pesquisadores de reconhecida excelência e inserção internacional vêm

mais 14 bolsas de doutorado para a instituição.

à UTFPR desenvolver um período de atividades nos PPGs da universidade, ministrando disciplinas

Este conjunto de ações produz resultados como aumento de discentes, de docentes credenciados e

concentradas, participando de reuniões de grupos de pesquisa e outras atividades cotidianas dos

de defesas de mestrado e de doutorado nos PPGs, com destaque para os novos cursos de mestrado

PPGs, como forma de fomentar o interesse e a cultura da internacionalização entre os docentes e

aprovados pela Capes (Câmpus Apucarana, Campo Mourão, Santa Helena e Toledo) e doutorado

discentes dos PPGs. Estas missões continuam ao longo do ano de 2020.

(Câmpus Curitiba e Câmpus Pato Branco) e a contribuição para a UTFPR figurar, desde 2018, no

Dentro do escopo de promover a excelência e a troca de experiências, ao longo de 2019, doze profes-

ranking internacional THE. Para o ciclo de avaliação de propostas de novos cursos stricto sensu, a

sores visitantes, nacionais ou estrangeiros, todos com trajetórias de excelência, estavam alocados

UTFPR encerrou 2019 com 6 propostas submetidas à Capes, das quais, duas já foram aprovadas no

nos PPGs da UTFPR, compartilhando os seus saberes em grupos de pesquisa, coorientações e ofer-

início de 2020, nos Câmpus Cornélio Procópio (Doutorado em Bioinformática em associação com a

ta de disciplinas nestes PPGs.

UFPR) e Campo Mourão (Mestrado em Ciência da Computação).
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Adicionalmente, foi criado o Comitê Gestor de Riscos da UTFPR, que como ação inicial, elaborou

Outras ações importantes que merecem destaque são:

a Política de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos da UTFPR, aprovada por meio da

i. Envio de cinco professores de Matemática dos câmpus Curitiba, Guarapuava, Londrina, Pato

Deliberação nº 30/2019-Couni. Na sequência, o comitê desenvolverá a metodologia de trabalho para

Branco e Ponta Grossa, em uma missão de prospecção de potenciais acordos de dupla diploma-

realizar a gestão de risco na Universidade, bem como definirá os processos que, inicialmente, serão

ção com o INSA Lyon (França), que culminou com a ida de 12 estudantes de graduação em DD da
UTFPR para o INSA em agosto de 2019. Além disso, o professor Guy Athanaze do INSA visitou os

estruturados sob a égide da referida metodologia. A gestão de risco na Universidade e os detalhes

câmpus supracitados como colaborador eventual para proferir palestras e participar de reuniões

sobre a constituição do comitê estão disponíveis no Portal Institucional.

com gestores, docentes e discentes da UTFPR;

O Eproc, assim como o Comitê Gestor de Riscos compõem juntamente com outras áreas a Unidade

ii. A participação do pró-reitor de Graduação e Educação Profissional, juntamente com o reitor, no

de Gestão da Integridade (UGI), que atua com o objetivo de tratar as questões relacionadas à inte-

evento da associação de universidades lusófonas que ocorreu em junho de 2019 no Instituto

gridade de forma colaborativa, integrativa e sinérgica, possibilitando antecipar situações de riscos à

Politécnico de Bragança (IPB), visando ao planejamento das cooperações entre o IPB e a UTFPR,

integridade e de corrigir rumos.

que atualmente conta com 210 estudantes da UTFPR em DD com o IPB;

2.10 Implantar a Política de Comunicação da UTFPR

iii. A participação do pró-reitor de Graduação e Educação Profissional no Curso Enhancing Higher

Education (EHE) na KTH Suécia em novembro de 2019, com o objetivo de trazer à UTFPR novas

A Política de Comunicação da UTFPR, aprovada pelo Conselho Universitário em 2017, mostra-se um

perspectivas para possíveis reformulações de PPCs e corroborar com a formação continuada de

documento dinâmico e que ganha vida à medida que as campanhas e projetos de comunicação são

servidores e com as oficinas de design de curso e disciplina.

desenvolvidos com base em suas diretrizes e valores.

Importa ressaltar que em 2018 foram investidos aproximadamente R$ 650.000,00 em internaciona-

A ampla divulgação das iniciativas institucionais e das pesquisas realizadas, constitui ação concreta

lização através dos programas institucionais da Prograd, mas, devido às contenções orçamentárias,

que parte de diretrizes do documento como, por exemplo, “Dar transparência às ações para prestar

em 2019 foram investidos R$ 401.000,00, mesmo com um aumento de estudantes em DD e projetos

contas à sociedade” e “Tornar as informações acessíveis a todos os públicos”.

de internacionalização da graduação.

Nesse sentido, a UTFPR qualificou e aumentou a sua presença nas redes sociais. O objetivo é estrei-

2.9 Institucionalizar o escritório de processos e gestão de riscos

tar o relacionamento com todos os públicos de interesse da instituição. As pautas trabalhadas pelos

O Escritório de Processos (Eproc) foi instituído na UTFPR, vinculado à Assessoria de Planejamento

cada uma das redes sociais.

redatores do setor são compartilhadas e publicadas conforme a dinâmica, estética e linguagem de

e Finanças e tem a finalidade de apoiar as áreas da instituição, visando a adoção de uma gestão

“Ouvir os públicos para identificar demandas da comunidade universitária e monitorar suas neces-

baseada em processos. Tem como uma de suas responsabilidades coordenar as iniciativas de BPM

sidades de comunicação” é mais uma diretriz da Política de Comunicação que se consolidou ao

(Business Process Management), ou seja, gerenciamento de processos de negócios. Sobre BPM as

longo de 2019, a partir do atendimento de usuários por mensagens privadas nas redes sociais. São

principais atividades são: (i) promover a melhoria contínua dos processos de negócios; (ii) definir e

respondidas, por exemplo, dúvidas e pedidos de esclarecimento de estudantes, futuros estudantes,

manter métodos e ferramentas de apoio para as iniciativas de BPM; e (iii) compartilhar e disseminar

servidores e pessoas da comunidade externa. Cada resposta é previamente checada junto aos seto-

conhecimentos e resultados bem-sucedidos relacionados a processos.

res responsáveis – o que proporciona maior transparência das ações da Universidade.

Além disso, o Eproc também é responsável pelo gerenciamento do SEI-UTFPR (Sistema Eletrônico
de Informações), pelo auxílio na desburocratização de processos e pelo apoio às áreas na gestão
de riscos.
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2.12 Aperfeiçoar o fluxo e os procedimentos para realização de concursos
públicos e processos seletivos

Como forma de avaliar o impacto no primeiro exercício completo desta instrução normativa, a rela-

Como contribuição para a consolidação dos cursos de graduação, dos PPGs e dos indicadores de

datos mais afeitos ao planejamento institucional da Universidade.

ção candidato/vaga dos concursos, já sob o novo regime, é de 17,9, o que torna os certames mais
seletivos e, por conta da apresentação e defesa do memorial, com potencial para selecionar candi-

pesquisa da universidade, é relevante destacar as alterações realizadas nos processos de seleção de

Outro indicativo de êxito é a ausência, neste período, de interposições de caráter judicial, como con-

docentes para composição dos quadros da UTFPR.

sequência da clareza dos editais, refletindo o mesmo caráter da política de contratação de docentes

Fruto do trabalho da Comissão para Elaboração de Normas de Concurso Público para o cargo de

da UTFPR.

professor do magistério federal, designada pela Portaria do Reitor nº 1061/2017, foram desenvol-

2.14 Promover o intercâmbio de servidores com organizações internacionais

vidos estudos que culminaram na elaboração da IN Conjunta Dirgep-Prograd-PROPPG no 01/2019,
publicada em 30 de maio de 2019.

No exercício houve o fomento institucional para o desenvolvimento de ações que incentivam a inter-

A referida IN trouxe um novo modelo de edital de concurso público para a carreira docente, bem

nacionalização, com a disponibilização de edital para apoio à internacionalização - Programa Escola

como a revisão das formas de avaliação, das pontuações atribuídas aos títulos apresentados e dos

de Altos Estudos da UTFPR, contemplando 33 missões com aporte total de R$ 359.310,94.

requisitos para investidura no cargo.

Adicionalmente, ressalta-se que foram fomentadas e organizadas na UTFPR 18 missões internacio-

Dentre os diferenciais implementados no novo processo de contratação, destaca-se a adição da

nais com o objetivo de fortalecer a inserção da UTFPR no cenário internacional.

defesa de memorial científico-acadêmico e apresentação da proposta de trabalho na instituição,

2.16 Intensificar o investimento (financeiro e/ou de pessoal) em tecnologia
da informação para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão

similar ao que ocorre em outras universidades brasileiras mais bem posicionadas nos rankings internacionais.
Neste processo, o candidato deve demonstrar quais as contribuições que a sua eventual contratação
agregará à UTFPR, permitindo à banca examinadora deliberar e arguir sobre subsídios da carreira

Em 2019, foram realizados grandes projetos institucionais com investimentos importantes em TI,

acadêmica do candidato, cuja proposta está sob exame.

sendo: Projeto Segurança de Rede – implantação de Firewall, Infraestrutura tecnológica para área

Outra melhoria implementada no processo diz respeito aos requisitos de formação do candidato

acadêmica e administrativa e nova solução de Rede sem Fio, contemplando os 13 câmpus.

(graduação e pós-graduação em nível de doutorado) que, a partir de agora, estão alinhados ao des-

Outro investimento a ser destacado é a contratação de serviços de desenvolvimento de siste-

critivo das grandes áreas e áreas de avaliação da Capes.

mas informatizados por meio de empresa terceirizada que, em 2019, participou dos seguintes pro-

Esta mudança facilita a aderência do perfil dos candidatos aos cursos de graduação e PPGs ofer-

jetos: Sistema de Acompanhamento de Projetos (SAP) com o desenvolvimento do Módulo de Cursos

tados na UTFPR, bem como permite tornar o processo mais atrativo para a comunidade nacional e

de Extensão no sistema e relatório parametrizado; análise e projeto do Sistema de Acompanhamento

internacional.

de Bolsas (SAB), análise e projeto do Sistema de Auxílio Estudantil (SAE) e modernização de páginas

Outra melhoria implementada no exercício foi o mapeamento do processo e a organização da base

para o Portal do Aluno. Isso se tornou possível a partir do projeto de interoperabilidade entre siste-

de conhecimento no SEI-UTFPR para solicitação de concurso e processo seletivo, abertura de con-

mas que define a arquitetura de comunicação e integração dos sistemas ou atividades desenvolvi-

curso e processo seletivo e da autorização de chamamento e nomeação.

das pela empresa contratada, com controle e supervisão da DIRGTI quanto ao acesso à informação.
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Esse trabalho conjunto com a empresa resultou, em 2019, nos projetos ou atividades com OS (or-

Tal identidade foi trabalhada com bastante intensidade nas redes sociais. Isso, no entanto, não ex-

dens de serviços) já finalizadas:

clui um importante ator no processo de comunicação moderna: a imprensa. O relacionamento com
veículos e jornalistas foi um fator preponderante no exercício, servindo como elemento essencial no

1. Sistema SAP (Sistema de Acompanhamento de Projetos) - Implantação em 2018. Em 2019 fo-

fortalecimento da identidade institucional.

ram desenvolvidos o Módulo de Cursos de Extensão no sistema e relatório parametrizado;
2. Análise e projeto do SAB - Sistema de Acompanhamento de Bolsas;

5.3 EIXO 3 - Políticas acadêmicas

3. Análise e projeto do SAE - Sistema de Auxílio Estudantil;

3.1 Promover ações para o fortalecimento da extensão

4. Modernização de páginas para o Portal do Aluno.

No ano de 2019, as ações de fortalecimento da extensão estão baseadas em três eixos principais:

2.17 Ampliar e/ou aprimorar as funcionalidades nos sistemas institucionais

a. aperfeiçoamento do registro e homologação dos projetos de extensão, dando continuidade à
Ampliar e aprimorar os sistemas corporativos da UTFPR é uma demanda permanente da DIRGTI. As

avaliação e classificação dos projetos de extensão, por meio de critérios de aferição da quali-

demandas de desenvolvimento de sistemas institucionais são organizadas pela Diretoria de Gestão

dade;

de Tecnologia da Informação, em consonância com as prioridades estabelecidas pelo Comitê de

b. continuidade do processo de curricularização da extensão, em atendimento à Resolução Cogep

Gestão de TI, o qual tem a finalidade de auxiliar a Instituição na tomada de decisões relacionadas à

nº 69/2018;

tecnologia da informação.

c. Fomento à extensão por meio de bolsas externas e internas da UTFPR.

As demandas de manutenções evolutivas dos sistemas já existentes são desenvolvidas adotando

No Edital Prorec no 01/2019 – Extensão, foram disponibilizadas 71 bolsas de R$ 4.800,00 para ati-

a priorização feita pelos patrocinadores dos sistemas. Essas demandas são distribuídas para as

vidades de extensão. A estas bolsas, somam-se outras 64 bolsas (Pibex e Pibis) no valor de R$

equipes técnicas da DIRGTI conforme a capacidade de produção do setor.

4.800,00, oriundas da Fundação Araucária, de caráter extensionista. Como resultados que dimen-

2.19 Fortalecer a marca e a identidade da UTFPR

sionam a extensão na UTFPR, citam-se os 2.473 programas, projetos e ações realizados em 2019,
atendendo 1.189.484 pessoas.

No que se refere ao fortalecimento da marca e identidade da UTFPR, a comunicação institucional
buscou, ao longo de 2019, trabalhar em suas peças e campanhas conceitos importantes para a

Ressalta-se que é a primeira vez que a UTFPR ultrapassa um milhão de pessoas atendidas, sendo

identidade de uma universidade tecnológica, todos obtidos a partir do novo Projeto Pedagógico Ins-

considerado um marco importante na relação com a comunidade externa.

titucional (PPI) da Universidade.

Dos 3.942 professores e técnicos-administrativos da UTFPR, 1.320 (33,49%) participaram de atividades de extensão em 2019.

É nesse contexto que foram criadas as campanhas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - “UTFPR:
o Ensino que Abre Portas para o Mundo” – e de comemoração dos 110 anos da instituição – UTFPR:
Universidade que Transforma”. O objetivo nesses dois exemplos foi o de retratar a internacionalização e capacidade de transformação dos problemas reais em soluções em prol da sociedade, dois
fatores que fazem parte da identidade de uma universidade tecnológica.
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3.2 Desenvolver e implementar o programa de acompanhamento discente
da UTFPR, focando na permanência do estudante e na integralização de seu
curso, bem como no bem-estar psicológico e qualidade de vida

A UTFPR pretende aprimorar as ações de combate à evasão e retenção para amenizar o número de
vagas ociosas e aumentar o índice de conclusão dos cursos.
Instituída em 2018, a Comissão Permanente de Promoção de Saúde Mental e Qualidade de Vida possui o objetivo de estimular a humanização das relações, dos ambientes e das atividades acadêmicas,

Os cursos de graduação e técnicos da UTFPR, em 2019, contavam com 29.731 estudantes matricu-

visando a promoção da saúde mental na UTFPR. Para isso, conta com as subcomissões nos câmpus

lados. Destes, 22.815 estão nos cursos de bacharelados, 3.184 nos cursos de tecnologia, 3.223 nas

trabalhando de maneira coordenada, direcionando suas atuações à realidade da instituição em sua

licenciaturas e 509 nos cursos técnicos integrados. O número de ingressantes teve crescimento de

estrutura multicâmpus.

aproximadamente 3% comparado a 2018.

Em 2019, a comissão priorizou a capacitação de seus membros, realizada nas seguintes áreas: saú-

A instituição, para atender esta demanda e com o objetivo de minimizar os índices de retenção que

de mental na universidade (março), transtornos comportamentais na universidade e prevenção ao

influenciam diretamente na permanência do estudante na universidade, conta com o programa de

suicídio (junho) e saúde institucional (outubro e dezembro). Diante disso, a UTFPR investiu aproxi-

monitoria que disponibilizou, em 2019, R$ 1.000.000,00 para atender 625 bolsas distribuídas nos

madamente R$ 70.000,00 nas propostas oriundas da comissão e das subcomissões, através dos

13 câmpus.

programas institucionais da Prograd.

A taxa de retenção total indica o percentual de estudantes que já deveriam estar formados no semes-

Assim, visando a permanência do estudante, a melhoria dos cursos de graduação e a capacitação de

tre em análise. Já a retenção parcial refere-se à taxa de estudantes desperiodizados. Com natureza

seus servidores, a Prograd, com seu programa institucional, investiu um montante de R$ 1.678.351,41,

multiforme, a retenção e a evasão são fenômenos que envolvem diversos fatores multidimensionais

no ano de 2019, em projetos vinculados à saúde mental de qualidade de vida, monitoria, grupos PET,

(culturais, sociais, institucionais e individuais).

programa de DD, projetos interdisciplinares e na inovação e internacionalização do ensino.

Considerando a complexidade estrutural multicâmpus da UTFPR e os fatores multidimensionais su-

Quanto aos programas de auxílio financeiro aos estudantes da UTFPR, os mesmos preveem apoio

pracitados, a instituição planeja otimizar os índices de retenção e evasão com a reestruturação dos

em pecúnia e passe livre para uso do RU aos estudantes devidamente selecionados por meio de

cursos de graduação, visando a sinergia entre os PPCs, professores, estudantes, estrutura física e a

editais, com os créditos orçamentários oriundos do Programa Nacional de Assistência Estudantil

legislação em vigor.

(Pnaes), do Programa de Bolsa Permanência do MEC (PBP), do Projeto Milton Santos de Acesso
ao Ensino Superior (Promisaes) e de recursos próprios da Universidade aos estudantes dos cursos

Em 2018, a Prograd atuou no marco regulatório, com a instauração da Comissão Institucional Per-

técnicos integrados e de pós-graduação.

manente de Análise dos Índices de Evasão, Retenção e Conclusão dos Cursos de Graduação no
âmbito da UTFPR. Em 2019, houve uma atualização dos Relatórios Analíticos de Gestão (RAG), para

Os programas que contemplam o auxílio financeiro são: Programa de Auxílio Estudantil – contemplan-

extrair dados quantitativos adequados às necessidades dos gestores, referente à permanência dos

do 4.465 estudantes com o auxílio básico e 3.233 com auxílio moradia, PBP do MEC, contemplando

estudantes. Um estudo preliminar aponta que as principais causas de evasão formalizadas na insti-

276 estudantes e o Promisaes, com o montante de R$ 74.640,00 e 10 estudantes contemplados,

tuição, junto aos setores competentes, estão relacionadas à situação vocacional e socioeconômica

Os programas que compõem as ações do desenvolvimento estudantil são os programas qualidade

dos estudantes.

de vida, protagonismo estudantil e o programa de auxílio à participação em eventos (subsídio financeiro para atividades extracurriculares).

No final de 2019, a Auditoria Interna da UTPFR publicou o Relatório de Auditoria RA201912 – Evasão,
o qual a comissão de evasão analisará com o intuito de nortear as ações do combate ao fenômeno

No programa Protagonismo Estudantil foram investidos R$75.200,00, contemplando 47 projetos

da evasão no ano letivo de 2020.

nos 13 câmpus.
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Em relação à participação de eventos, foi destinado, em 2019, o montante de R$179.575,40, propor-

Esses princípios estão atrelados a eixos norteadores para a formação de professores, nos quais fi-

cionando a participação de 216 estudantes em eventos relacionados aos seus cursos. Nos projetos

guram: a articulação com a educação básica, a educação inclusiva e as tecnologias no contexto da

de Qualidade de Vida foram contemplados oito projetos dos campus, no montante de R$ 84.197,26.

universidade e na formação docente.

De forma ainda a contribuir com a qualidade de vida da comunidade discente da UTFPR, os NUAPES

3.6 Desenvolver políticas de formação continuada e de acompanhamento
do corpo docente da UTFPR e implementar programa de desenvolvimento
profissional docente

prestaram vários serviços de apoio, tais como atenção a saúde, atendimentos psicológicos e pedagógicos, entre outros, conforme disponibilizado em Indicadores da Assistência Estudantil.
Os investimentos nas ações supracitadas interferem de forma direta ou indireta na permanência do
estudante e na sua formação, fazendo com que no ano de 2019 a instituição tivesse um acréscimo

Conforme mencionado no macro-objetivo 1.6 deste capítulo, o Programa de Desenvolvimento Profis-

de 9,66% no número de formandos comparado a 2018, inserindo na sociedade 3.168 egressos dos

sional Docente (PDPD) foi implementado em 2019 com o intuito de aperfeiçoar a prática docente, pos-

cursos de graduação da UTFPR.

sibilitando a busca de alternativas às dificuldades que envolvem os processos de ensino e aprendizagem na instituição. O PDPD é estruturado pelo Plano de Desenvolvimento Profissional Docente Inicial

3.5 Estabelecer políticas institucionais específicas para os cursos
de licenciatura, de formação pedagógica, de segunda licenciatura, de
bacharelados e dos CSTs

(PD)²i, destinado aos docentes em estágio probatório e pelo Plano de Desenvolvimento Profissional
Docente Continuado (PD)²c, para docentes em situação de servidor estável.
Para subsidiar tais planos, considera-se a avaliação do docente pelo discente, para a qual foi instituída
uma comissão por meio da Portaria do Reitor nº 2229, de 18 de dezembro de 2019, para estruturar um

Com a aprovação do Regulamento da Comissão para Formação de Professores da Educação Básica

novo instrumento, cuja aplicação dar-se-á no exercício de 2020.

na UTFPR, aprovado pela Resolução Cogep nº 55/2019, em 04 de junho de 2019, a comissão passou
a figurar com a participação de 19 (dezenove) titulares, incluindo-se participação discente e amplia-

Pensando no pleno desenvolvimento das atividades de ensino, o acompanhamento pedagógico é rea-

ção da participação da rede de educação básica, sendo definida pela Portaria do Reitor no 1522, de

lizado pelos Depeds e Núcleos de Ensino de cada câmpus em consonância com Dirgrads e coordena-

19 de agosto de 2019.

ção, sendo formalizado por meio de plano de trabalho.

Nesse processo de valorização e fortalecimento da formação de professores na UTFPR, a referida

Além disso, como um programa complementar ao PDPD, a Prograd em conjunto com o Depeduc e os

comissão elaborou a primeira Política Institucional para a Formação de Professores da Educação

Depeds propuseram ações de formação continuada dos servidores da UTFPR vinculados ao ensino de

Básica na UTFPR, aprovada pela Resolução Cogep nº 149/2019, de 17 de dezembro de 2019. Além

graduação, que envolveram todos os câmpus da instituição, como, por exemplo, as oficinas de design

de reuniões virtuais para elaboração coletiva do documento, com auxílio de ferramentas de edição

de curso e de disciplina, descritas no marco-objetivo 1.6 deste capítulo, entre outras ações realizadas
pelos câmpus.

colaborativa em nuvem, a comissão realizou reunião presencial no dia 04 de outubro de 2019, com
a participação de 16 integrantes da comissão, momento que culminou com consolidação da versão
final do documento submetido ao Cogep.
A Política Institucional para a Formação de Professores da Educação Básica na UTFPR, aprovada
em 2019, em consonância com o PDI 2018-2022, adota os seguintes princípios orientadores: a
ética, o desenvolvimento humano, a integração social, a inovação, a qualidade e a excelência, e a
sustentabilidade.
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3.7 Estimular a formação acadêmica voltada à sustentabilidade, inovação,
interdisciplinaridade, empreendedorismo e empregabilidade (auto/intraempreendedorismo)

Os marcos normativos citados servem de fundamento para nortear a instituição frente à flexibilização dos currículos dos cursos de graduação, valorizando atividades práticas como componente
curricular.
Adicionalmente, registram-se as ações de formação continuada de servidores, relacionadas às

Na graduação pode-se destacar a Metodologia de Ensino Inovador para UTFPR (MEI-U), proposta

questões pedagógicas, descritas nos macros-objetivos 1.6 e 3.6.

pela Prograd e apresentada no dia 10 de outubro de 2019 no Câmpus Ponta Grossa. Tal metodologia
contou com a participação de aproximadamente 120 servidores dos 13 câmpus da instituição e visa

3.9 Aprimorar o acompanhamento de egressos

proporcionar aos estudantes o convívio com ambientes reais dos sistemas produtivos e serviços, no
qual o estudante é inserido em um projeto de caráter totalmente multidisciplinar com a participação

O Programa de Acompanhamento de Egressos, instituído pela Resolução Coemp nº 02/2011, é o

de diversos cursos, para resolverem problemas/oportunidades oriundos da indústria/sociedade.

instrumento para acesso ao perfil profissional dos egressos, permitindo que a Universidade aprimore
os cursos ofertados, propiciando a inserção profissional mais competitiva no mercado de trabalho.

Atualmente o MEI-U está sendo implementado no Câmpus Ponta Grossa e, em 2020, será expandido

Os parâmetros, métricas e procedimentos para coleta de dados e avaliação dos egressos foram uni-

aos câmpus Cornélio Procópio, Dois Vizinhos e Pato Branco.

formizados para todos os câmpus entre os meses de agosto e setembro de 2018, sendo que, ao final

3.8 Flexibilizar e compatibilizar currículos, valorizando atividades práticas
como componentes curriculares dos cursos de graduação, assim como
estimular a mobilidade discente e a internacionalização

desse processo, os servidores responsáveis pela utilização do sistema nas Diretorias de Relações
Empresariais e Comunitárias (Direcs) foram capacitados por meio de videoconferência.
Em 2019, o instrumento foi consolidado, sendo utilizado para coleta de dados de todos os formandos. Os dados apresentados neste relatório de gestão são extraídos das informações registradas

Entende-se como internacionalização o conjunto de ações planejadas, visando a melhoria na inserção

pelos câmpus diretamente no Sistema de Egressos. Dentre elas, tem-se:

dos estudantes e na qualidade do ensino, pesquisa e/ou extensão, por meio da reciprocidade no

a. 1.397 egressos empregados na área de formação;

processo de construção do conhecimento. Portanto, a internacionalização nos cursos de graduação
compreende o conjunto de ações empreendidas pela gestão do curso junto às instituições de

b. 1.456 egressos empregados em área que não a de formação;

ensino estrangeiras, que resultem em mobilidade acadêmica de estudantes e docentes, por meio
de atividades de estágio, dupla diplomação, desenvolvimento de projetos conjuntos, realização de

c. 219 egressos fazendo cursos de pós-graduação;

seminários e outras atividades que contribuam para a ampliação das parcerias internacionais.

d. 1.355 egressos não empregados;

Com essa premissa, o Cogep aprovou a Resolução nº 54/2019 de 28 de maio de 2019, em que esta-

e. 488 egressos em situação desconhecida.

belece procedimentos, competências e responsabilidades para as ações de internacionalização nos
cursos de graduação presenciais da UTFPR.

3.11 Incentivar e fortalecer a pesquisa e a inovação

Neste contexto é importante ressaltar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes para

Em 2019, pode-se destacar o trabalho desenvolvido pela Agência de Inovação da UTFPR, cujo

os cursos de graduação regulares da UTFPR, o Regulamento da organização didático-pedagógica

principal objetivo é coordenar as ações dos Núcleos de Inovação Tecnológica, vinculados às Direcs

dos cursos de graduação da UTFPR e a Resolução nº 39/2019-Cogep que regulamenta a criação e

de cada câmpus.

a oferta de unidades curriculares na modalidade semipresencial e não presencial para os cursos de
graduação presenciais da UTFPR.
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Estes são importantes atores que trabalham na disseminação da cultura empreendedora, como

Um aspecto marcante é a UTFPR figurar no World University Rankings 2019, da publicação britânica

apoio à criação de empreendimentos inovadores de base tecnológica por meio da pré-incubação,

THE (Times Higher Education), como a 26ª colocada entre as universidades brasileiras e a 49ª na

incubação e empresas juniores.

América Latina.

Em 2019, a UTFPR registrou 141 pedidos de propriedade intelectual, totalizando um acumulado de

Para isso, com o objetivo de fomentar a visibilidade da produção científica e tecnológica da UTFPR, a

509 pedidos de propriedade intelectual no acervo da UTFPR.

instituição tem direcionado apoio a publicações em periódicos que tenham fatores de impacto, como
é o caso do Source Normalized Impact per Paper e o Journal Citation Reports.

Adicionalmente, no exercício, o fomento à inovação foi efetuado por meio do edital de bolsas inovação e das ações conjuntas da Agint com os NITs. No Edital nº 03/2019 - PROPPG/Prorec - Programa

Os resultados apontam que, em toda a história da instituição, 10.993 documentos e 4.405 autores

Institucional de Iniciação Tecnológica e Inovação da UTFPR, foram distribuídas 74 bolsas, totalizan-

figuram na base Scopus, que é uma das principais indexadoras de produções científicas. Nesta, em

do R$ 355.200,00. Neste, além das 74 bolsas distribuídas, foram indicados 56 bolsistas voluntários,

2019, foram contabilizados 1.315 documentos.

sem recurso financeiro.

Desde a transformação em UTFPR, são 10.179 documentos e, importante frisar que, a partir de 2015,

Outro ponto de importante relevância trata do apoio e do fomento institucional para o desenvolvi-

são listados 5.917 documentos, demonstrando notável incremento na visibilidade das produções

mento da pesquisa na UTFPR, em ações que incentivam a internacionalização, bem como a produ-

dos pesquisadores da UTFPR. A intenção é continuar a incentivar e fomentar esta prática, para au-

ção qualificada dos resultados. Em 2019, foram publicados os seguintes editais:

mentar estes importantes indicadores institucionais.

i. apoio à participação em eventos científicos nacionais ou internacionais: R$ R$ 169.864,94, com

3.13 Promover e fomentar a ampliação de acordos de dupla diplomação, na
graduação e pós-graduação, com instituições de ensino superior de outros
países

53 contemplados;
ii. aporte financeiro aos professores visitantes contratados em editais específicos.
Como auxílio direto ao pesquisador, para incentivar as suas atividades de pesquisa e publicações
qualificadas, foram executados o Edital do Programa de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tec-

Em 2019 foram assinados 24 novos acordos de cooperação ou memorando de entendimentos, com

nológico (recursos de custeio diretamente ao pesquisador – com 172 pesquisadores contemplados)

universidades de 15 diferentes países, representando um acréscimo na taxa 14% em relação a 2018.

e de Tradução de Textos Científicos (artigos, capítulos e projetos) – investimento de R$ 56.271,99,

Também foram conduzidas nove renovações de acordos de cooperação (Brazilian Experience; Uni-

com 147 artigos, como estratégia para fomentar a publicação internacional em periódicos com fator

versidad de Las Fuerzas Armadas; Université de Technologie de Compiegne; Universidade “G. d’An-

de impacto relevante.

nunzio” de Chieti – Pescara; Universidade de Modena e Reggio Emilia~Shinshu University; Muroran

Essas ações têm demonstrado resultados relevantes, como o aumento da produção científica dos

Institute of Technology; Universidad Nacional de Caaguazu; Universidade do Minho).

pesquisadores (que totaliza 7.234 produções) da UTFPR, incremento nos bolsistas Produtividade

Desta forma, em 2019 havia 159 acordos/MOU vigentes na UTFPR, contemplando 32 países diferentes.

em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (96 bolsistas CNPq e 14 bolsistas na Fundação Araucária), bem como o aumento do número de grupos de pesquisa certificados (492 ao final de 2019)

Finalmente, cabe ressaltar que a UTFPR possuía, ao final de 2019, 93 acordos de dupla diplomação.

pela UTFPR no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Também podemos destacar a capacidade

Destaca-se que, para ocorrer a assinatura, há necessidade de que haja um acordo de cooperação

de captação de recursos externos de fomento e bolsas de pesquisa dos PPGs, grupos de pesquisa e

previamente estabelecido entre as instituições.

pesquisadores da UTFPR.

Para 2020 tem-se como meta prospectar novas universidades, já parceiras e que queiram, com base
na experiência já adquirida, estruturar acordos de dupla diplomação.
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3.14 Aprimorar mecanismos de atração de estudantes e pesquisadores de
outros países

Adicionalmente, destaca-se que a UTFPR participou ativamente de ações desenvolvidas nas redes
as quais pertence. Neste contexto, cabe destacar que houve a organização de quatro missões de
alto nível, envolvendo reitor, vice-reitora, diretores de câmpus e assessores para visitar universi-

Os câmpus da UTFPR realizaram diferentes atividades visando promover a internacionalização para

dades de destaque em países como: Missão I: Espanha; Missão II-Espanha; Missão III-Portugal;

estudantes e servidores. Mais de 2.000 pessoas da comunidade acadêmica da UTFPR participaram

Missão IV: Uruguai. O objetivo foi o de divulgar a UTFPR, prospectar acordos e parcerias e declarar

de Roda de Conversa com Intercambistas, Roda de Mate Internacional, aula-evento sobre mobilida-

a intenção de colaborar em iniciativas em rede. Informações adicionais estão registradas no ma-

de estudantil internacional, palestras sobre bolsas no exterior (e.g. Bolsa MEXT, do governo japonês

cro-objetivo 4.12.

e Campus France), entre outras.

Para 2020, mesmo numa conjuntura econômica incerta, espera-se continuar o processo de

Para melhorar a atratividade da UTFPR para estudantes estrangeiros, foram produzidos os materiais

prospecção de parcerias, principalmente, com países da Ásia (e.g. China, Coréia do Sul, Taiwan,

destinados a estudantes estrangeiros:

entre outros).

i. Para cada câmpus, foi produzido material contendo as principais facilidades e características

3.16 Aprimorar mecanismos de inserção e elevação da UTFPR em rankings
nacionais e internacionais

dos câmpus;
ii. Para os estudantes PEC-G foi produzida uma cartilha, em francês, num primeiro momento, com
recomendações para os que desejam estudar na UTFPR.

Em 2019, a UTFPR continuou a figurar nos principais rankings mundiais de universidades. Cabe mencionar que, face à sua condição de jovem universidade (2005), ainda não figura em posições mais ele-

Com isto, espera-se que mais estudantes de outros países venham a participar dos processos de

vadas nos mesmos. Houve progresso no Times Higher Education (THE): South America (em 2018, da

mobilidade da UTFPR.

posição 31 para, em 2019, posição 23). Também deve-se ressaltar a ascensão no Ranking Universitário

Também houve inauguração em 12 de março de 2019 do Shinshu University Satellite Office na

Folha (RUF), uma vez que, em 2018 esteve na posição 55 e, em 2019, figurou na posição 47.

UTFPR com o objetivo de prover um ponto focal para a comunidade acadêmica das duas universi-

Todavia há a necessidade de, nos próximos anos, fazer com que a UTFPR não oscile tanto nas po-

dades, com vistas a dispor de informações sobre colaborações e disponibilizar a pesquisadores da

sições dos diversos ranking e que mantenha um gradiente positivo de crescimento nos mesmos.

Shinshu University possuírem um local de trabalho quando em missão no Brasil.

Para tanto, a instituição tem como objetivo adicional proporcionar maior alinhamento entre ensino,

Para 2020, projeta-se a vinda de mais pesquisadores e estudantes para o desenvolvimento de pro-

pesquisa e extensão, com a consolidação/nucleação de grupos de pesquisa, linhas de pesquisa em

jetos colaborativos e iniciativas acadêmicas.

PPGs, fomentar um perfil extensionista e consolidação dos cursos de graduação como fomento aos

3.15 Promover a cultura da internacionalização no âmbito da UTFPR

indicadores do Índice Geral de Cursos – IGC.

Em 2019, não foi possível realizar a aplicação dos exames TOEFL-ITP para os estudantes da

Atualmente, o IGC da instituição é 4, e na sua composição são analisados os conceitos preliminares

UTFPR, haja vista o cancelamento do contrato, por parte do MEC, com a empresa que fornecia os

dos cursos (CPCs) de graduação, além dos PPGs mencionados no macro-objetivo 2.8.

testes.

A UTFPR conta com 109 cursos de graduação ativos (com entrada SiSU), dos quais oito possuem

Diante disso, houve um esforço da equipe do Nucli para manter o bom andamento das iniciativas

CPC nota 5, 64 cursos com nota 4 e 12 cursos com CPC nota 3. Em 2019, 11 cursos passaram pelo

do Idioma Sem Fronteiras (ISF). Apesar de todas as dificuldades encontradas, foram ofertadas pa-

processo de reconhecimento. Destes, 6 cursos tiveram conceito 5 e os demais conceito 4.

lestras e minicursos, foi preservado um Conversation Club, além da participação de eventos do ISF.
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3.18 Avaliar formas diferenciadas de ingresso aos cursos de graduação, nos
casos de vagas ociosas e de fomento à internacionalização
Em 2019, a UTFPR reformulou o edital de transferência e reopção de curso, na tentativa de minimizar
o número de vagas ociosas nos cursos de graduação, mas isso foi possível somente no segundo
semestre de 2019.
Após implementadas as alterações no edital de transferência, foi constatada uma melhora significativa no processo. Mesmo com uma redução de 70% nas vagas ofertadas, houve um aumento nas
inscrições para transferência na taxa de 35%, bem como um aumento de 218% nas vagas ocupadas,
quando comparamos o primeiro e o segundo semestre de 2019.
Mesmo com a melhoria no processo de transferência, no ano de 2018 a instituição possuía 7.038
vagas ociosas. Já em 2019 tivemos um acréscimo de 2,7%, totalizando 7.230 vagas ociosas.
Outra ação, para contribuir com a permanência dos estudantes foi aumentar a divulgação dos cursos ofertados, fortalecendo o processo seletivo e com a perspectiva de que haja um crescimento da

Para o cálculo do CPC o curso precisa ter pelo menos dois estudantes formados com resultado vá-

taxa de candidato/vaga e do índice de ocupação dos cursos.

lido no Enade, inscritos na condição de regular pela instituição. Os cursos que não atendem a esse
critério ficam na condição “sem conceito”. Atualmente a UTFPR possui 25 cursos nesta situação.

3.19 Fomentar a realização de fóruns de cursos e áreas para produção
colaborativa de diretrizes de cursos de graduação

3.17 Instituir e implementar uma política de capacitação em línguas
estrangeiras para a comunidade universitária

No exercício de 2019, a UTFPR realizou cinco fóruns de coordenadores e de área para discutir, analisar e revisar os documentos atinentes aos cursos de graduação.

Em 2019, de 34.206 estudantes matriculados na UTFPR, 2.410 (7,04%) estiveram ativos no My English Online (MEO). Dos matriculados, 1.840 (5,37%) detém nível B1/B2, o que os habilita a participar

O V ForEng (Fórum de Coordenadores de Curso de Engenharia) foi realizado nos dias 27 e 28 de

de programas de mobilidade. Cabe mencionar que, em relação a 2018, houve um decréscimo subs-

fevereiro de 2019 com a participação de aproximadamente 150 servidores, com o intuito de discutir

tancial nestes números, explicado pelo fato de que as senhas para o MEO foram distribuídas apenas

as diretrizes curriculares para os cursos de engenharia da UTFPR, que culminou com a publicação

até o mês de junho de 2019 e puderam ser utilizadas até o final de dezembro de 2019, quando a

da retificação da Resolução no 90/2018-Cogep, em 25 de abril de 2019 no Boletim de Serviço Ele-

iniciativa foi cessada, a partir de decisão do MEC.

trônico, relativa às Diretrizes para os Cursos de Graduação Regulares da UTFPR. Nos mesmos dias
realizou-se o IV Forbas (Fórum das Disciplinas do Ciclo Básico dos Bacharelados), no qual 50 do-

Por sua vez, em 2019, 265 estudantes participaram de cursos presenciais ofertados pelo Nucli. Tam-

centes das áreas de física e matemática discutiram sobre a formação nestas áreas para os cursos

bém, a partir de 2019, além de inglês, francês e português para estrangeiros, a UTFPR passou a ofertar

de engenharia.

alemão. Durante o ano, foi estruturado o projeto para recepção de um assistente de alemão em parceria
com o Deutscher Akademischer Austauswchdienst (DAAD) para apoiar a coordenadora de Alemão nas

Nos dias 13 e 14 de maio de 2019, foram realizados o III Fortic (Fórum de Coordenadores de Cur-

suas atividades no Nucli.

sos da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação), e o II Forsing (Fórum de Coordenadores
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de Cursos Singulares), com a participação de aproximadamente 50 docentes para discutirem as

duziu a avaliação com nota máxima atribuída pela comissão avaliadora do Inep, colocando a UTFPR

novas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, na busca de atualizações dos projetos pe-

como a única instituição federal do Paraná com conceito 5.

dagógicos dos cursos.

Atualmente, a UTFPR tem realizado estudos de viabilidade e de condições de contorno para elabo-

O V Forlic (Fórum dos Coordenadores dos Cursos de Licenciatura) foi realizado no dia 7 de junho

ração de projetos e aprovação em 2020 do(s) primeiro(s) curso(s) de graduação na modalidade a

de 2019 com a participação de 70 docentes, em que, na parte da manhã, se discutiu a tecnologia,

distância, para início em 2021.

educação e formação de professore, e, na parte da tarde, reuniões nos câmpus foram realizadas para

5.4 EIXO 4 - Políticas de gestão

estudar sobre a dimensão tecnológica nas licenciaturas da UTFPR.

3.21 Incentivar e apoiar ações na modalidade EaD

4.1 Buscar fomento externo às ações apoiadas pela Prorec/Direc

Em 2019, decorrente do planejamento realizado em anos anteriores, o Grupo de Trabalho de EaD, que
reúne representantes dos vários setores da Reitoria e de todos os câmpus da UTFPR, prosseguiu

A Prorec/Direc busca constantemente fomento externo para realização de suas ações, principal-

reunindo dados e informações para subsidiar o processo de recredenciamento institucional para

mente com a participação em editais de fomento a ações de extensão, inovação e empreendedo-

EaD, discutindo e encaminhando questões relativas à institucionalização da modalidade, levantando

rismo. Como citado no macro-objetivo 2.5, o projeto Mover contou com fomento do Ministério de

e planejando melhorias/implantação de estúdios nos câmpus e prosseguindo com a oferta de cursos

Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) em parceria com a IBM, com transferência,

à distância e semipresenciais, bem como ampliação do uso de tecnologias de informação e comu-

em 2019, de R$ 88.339,00.

nicação nos demais cursos e atividades da Universidade. As ações incluíram reuniões de trabalho,

Além da transferência de recursos, o projeto Mover propiciou a estudantes da UTFPR participar no

sendo quatro presenciais e uma a distância, e realização de 13 reuniões presenciais e capacitação

EaD em Programação, promovido pela IBM, bem como a participação de 33 estudantes no curso

envolvendo todos os câmpus da UTFPR, pela equipe da Assea.

presencial HackaTruck MakerSpace, promovido pela IBM, realizado no Câmpus Curitiba.

Durante o período foram discutidos documentos como as diretrizes para cursos de graduação a

Outra ação desenvolvida em 2019, foi a participação no edital de bolsas Pibex e Pibis da Fundação

distância, consolidadas e encaminhadas para a Prograd e políticas institucionais para EaD, com-

Araucária, totalizando um repasse de R$ 307.200,00.

piladas por comissão específica e discutidas no grupo de trabalho, para serem encaminhadas ao
Couni na sequência.

4.3 Promover a ampliação de parcerias com organizações internacionais

A Assea atuou no sentido da elaboração de projetos de cursos de graduação a distância, com projeResultados registrados no macro-objetivo 4.10.

ção para aprovação em 2020 e início em 2021, além da continuidade dos cursos de pós-graduação

lato sensu, com 14 ofertas em 2019 e estudos para oferta de stricto sensu na modalidade.

4.4 Implementar a política e a metodologia para o desenvolvimento de
sistemas institucionais

Na busca de subsídios e capacitação dos servidores vinculados à Assea, a UTFPR participou de
eventos nacionais de EaD, incluindo o Congresso Internacional de Educação Superior a Distância
CIESUD/ESUD, o Simpósio Nacional sobre Metodologias Ativas, Reuniões da Universidade em

A DIRGTI vem trabalhando desde o final de 2016 na modernização de processo de desenvolvimento

Rede - Unirede e de consulta pública sobre EaD realizada pelo Senado Federal.

de software, na atualização de servidores para adoção de linguagens de programação modernas e

O processo de recredenciamento requereu levantamento e compilação de dados para subsidiar a

no aprendizado de metodologias diferenciadas para estruturação de sistemas, conforme modernas

Dirav, resultando em elementos que demonstraram as condições para oferta de cursos EaD, que con-

práticas de elaboração de software.
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O desenvolvimento de sistemas, alinhado com o processo modelado em parceria com o Eproc, per-

Por meio dos apoios tecnológicos, as demandas regionais podem ser prontamente atendidas uti-

mite a especificação de requisitos adequados, ajustados aos aspectos legais e atendendo aos obje-

lizando os laboratórios disponíveis e os profissionais qualificados na Universidade. As demandas

tivos institucionais de forma integrada.

encaminhadas criam parâmetros para futuras tomadas de decisão, relacionadas à disponibilidade
de laboratórios e aquisição de equipamentos, treinamento de pessoal em técnicas específicas, entre

Em 2019, tivemos, como resultados, algumas definições e atividades aplicadas à nova metodologia:

outros. Em 2019, foram realizados 137 apoios tecnológicos, com 76 clientes atendidos. Participaram

a. Melhoria do processo de software (back end) - estudo, documentação e instrumentalização do

desses apoios tecnológicos 49 docentes, 12 estudantes e quatro técnicos-administrativos.

processo de desenvolvimento back end baseado em novas tecnologias;

Outro parâmetro relacionado ao relacionamento com a sociedade são as visitas técnicas e visitas
gerenciais. As visitas técnicas são caracterizadas como uma modalidade didática que objetiva for-

b. Arquitetura - SOA - estudo, projeto, implementação e documentação de arquitetura multicamada

necer aos interessados uma rápida visão sobre os aspectos operacionais, funcionais e de instala-

baseada em serviços (SOA);

ções físicas de uma empresa ou organização. Já as visitas gerenciais têm por objetivo promover a

c. Comunicação entre sistemas - arquitetura - interoperabilização - projeto, codificação, documen-

interação da universidade com o mundo do trabalho, prospectar projetos e serviços tecnológicos,

tação e elaboração de diretrizes de arquitetura de interoperabilização entre sistemas internos e

estudar novas possibilidades de convênios institucionais e empresariais e formação de parcerias.

externos (acesso à informação) baseada em web services;

Em 2019 foram realizadas 310 visitas técnicas e 116 visitas gerenciais.

d. Sistema - Logger - arquitetura e ferramentas de rastreamento de erros nos sistemas corporati-

Também com forte integração com as atividades de ensino, em 2019, foram realizados 6.145 con-

vos e de atividades de usuário (dashboards);

tratos de estágio nos 13 câmpus da UTFPR. Além disto, 15.123 empresas estão cadastradas no sistema de estágio, sendo que 2.669 empresas consultaram o sistema da estágio de UTFPR em 2019.

e. Sistema - SSO - levantamento de requisitos, projeto e codificação do sistema de Single Sign-On
(SSO) da UTFPR;

4.7 Consolidar as ações do projeto UTFPR Digital

f. Arquitetura - Assinatura digital de documentos - Projeto, codificação e documentação de arqui-

Além dos serviços disponibilizados no portal UTFPR Digital, outras ações estão sendo realizadas na

tetura de assinatura digital de documentos com garantia de autenticidade e integridade.

instituição e atendem diretamente ao projeto. Como exemplo, tem-se:

4.5 Intensificar o relacionamento com a sociedade

• tramitação de processos pelo SEI (universidade sem papel);

Em 2019, a UTFPR, por meio de seus cursos de qualificação profissional, ofereceu 212 cursos, con-

• boletim de serviço eletrônico;

tando com a participação de 212 docentes, 37 técnicos-administrativos e 3.163 estudantes.

• disponibilização da plataforma da Carta de Serviços ao Usuário;

Esses cursos, normalmente sob demanda, têm o objetivo de proporcionar formação complemen-

• estruturação do novo portal institucional;

tar à comunidade. São ofertados em diferentes modalidades, tais como treinamento específico em

• intranet;

determinada tecnologia para funcionários de uma empresa ou cursos de determinado assunto de

• nuvem da UTFPR.

interesse geral da comunidade.
Além das atividades de extensão já citadas, os apoios tecnológicos são disponibilizados para os

Além desses, a partir do primeiro semestre de 2019, todos os diários de classe da graduação passa-

diferentes segmentos da sociedade, a partir de competências identificadas nas pessoas e infraes-

ram a ser assinados eletronicamente pelos docentes responsáveis. Adicionalmente, destaca-se que

truturas disponíveis na Universidade.

os planejamentos de aulas passaram a ser elaborados diretamente no Sistema Acadêmico.
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Estas ações tiveram impacto imediato nos aspectos da economicidade e da sustentabilidade, já que

público-alvo, áreas temáticas de extensão, faixa etária, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

cerca de 32 mil cópias dos diários de classe não foram mais impressas, dando agilidade e trans-

(ODS) e municípios atendidos, sendo disponibilizado o Manual do SAP - para usuário coordenador/

parência, ao permitir que os estudantes tenham acesso de forma direta a estes documentos. Tal

proponente de projeto.

funcionalidade está prevista para ser implantada na pós-graduação no ano de 2020.

4.10 Promover parcerias internacionais para realização de pesquisas
tecnológicas

4.8 Instituir instância organizacional e infraestrutura administrativa de apoio
vinculada à Prograd, voltada aos programas de formação de professores para
a educação básica

Em 2019, a UTFPR realizou negociações com a empresa ZF da Alemanha, que devem resultar na
assinatura de projetos de pesquisa tecnológica em 2020 na área de tecnologia automotiva.

A Prograd, por meio de sua Diretoria de Graduação – Diregrad, possui uma instância de Assessoria

Um acordo de cooperação foi assinado em 2019 entre o Câmpus Medianeira e a Groundup Data

para Licenciaturas (Aslic). Essa assessoria se ocupa de ações institucionais vinculadas à formação

Techonologies, Canadá, visando a definir as principais formas de colaboração na pesquisa aplicada

de professores para a educação básica, tais como o planejamento e execução do ForLic e a gestão

e inovações tecnológicas e científicas.

dos programas Pibid e Residência Pedagógica. Também compete a essa assessoria presidir a Co-

4.11 Promover a formação dos servidores da Universidade, em pós-graduação
stricto sensu, alinhada ao interesse institucional

missão para Formação de Professores da Educação Básica na UTFPR, instituída no final de 2017,
com a qual se articulam as ações da Prograd voltadas para as licenciaturas.
A Aslic é responsável por articular as ações da Prograd destacadas nos Macros-objetivos 2.2 e 3.5.

No âmbito da formação de servidores em pós-graduação stricto sensu, a política de afastamen-

4.9 Otimizar o registro de atividades de extensão e pesquisa

tos foi revista por conta da publicação, pelo governo federal, do Decreto nº 9.991, de 21/08/2019,

Em fevereiro de 2019 foi lançado o Sistema de Acompanhamento de Projetos (SAP), integrado ao

federal direta, autárquica e fundacional, o que demandou a revisão dos documentos institucionais

Sistema Acadêmico, cuja principal funcionalidade é a de cadastrar os projetos de extensão submeti-

relacionados ao afastamento de servidores para cursar pós-graduação stricto sensu ou realizar

dos ao edital de classificação de projetos de extensão da UTFPR. No mesmo ano foram liberados os

estágio de pós-doutorado.

cadastros para programas, cursos, oficinas e eventos de extensão. Futuramente, o SAP agregará as

A Resolução no 45/2019 - COPPG revisou o Regulamento de Afastamento de Servidores da UTFPR

mesmas funcionalidades para os projetos de pesquisa, inclusive pesquisa tecnológica.

para cursar pós-graduação stricto sensu ou realizar estágio de pós-doutorado, cujos aspectos nor-

que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública

mativos e operacionais foram regulamentados pelas instruções normativas conjuntas PROPPG-Dir-

O sistema possibilitou a identificação das ações registradas em 2019 (em andamento ou concluídas)

gep nº 01/2019 (afastamentos docentes); nº 02/2019 (afastamentos pós-doutorado) e nº 03/2019

em programas, projetos, eventos, cursos e oficinas de extensão, bem como disponibilizou a identi-

(afastamentos TAEs), todas objetivando os interesses institucionais, bem como aderência ao am-

ficação do total de servidores (docentes e técnicos-administrativos) envolvidos com atividades de

biente organizacional do setor de lotação do servidor solicitante, mantendo critérios de excelência

extensão na UTFPR.

para os PPGs de destino definidos a partir de 2017. A elaboração da relação de servidores que irão

Além destas possibilidades de dados, o sistema avisa o coordenador da atividade de extensão e a

pleitear os afastamentos passa a ser, segundo o Decreto no 9.991/2019, realizada através de proces-

chefia imediata de quais ações de extensão aguardam avaliação e recomendação, comunicando,

so seletivo único para toda a universidade. No caso da UTFPR, materializa-se por meio de editais de

também, o prazo para envio de relatório(s) parcial(is) e final, bem como dados de quantidade de

processo seletivo para afastamentos publicados e executados semestralmente.
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Dentre as principais alterações, destaca-se que o PPG de origem precisa ser bem avaliado pela Capes

os dados do ano de 2019 indicam a existência de 3.728 dissertações de mestrado e 432 teses de

ou, no caso de IES estrangeira, esta deve estar bem posicionada nos rankings internacionais. O afasta-

doutorado depositadas no Riut.

mento está condicionado ao interesse institucional e o servidor assume o compromisso de colaborar

Para otimizar o processo de disponibilização dos conteúdos, de modo a compartilhar a produção

com o fomento aos indicadores de ensino, pesquisa, extensão e gestão no câmpus de lotação.

científica desenvolvida no âmbito dos PPGs, foi iniciada em 2018 e concluída em 2019 a integra-

Em 2019, havia 207 docentes afastados para cursar doutorado, o que, comparado ao quantitativo

ção entre o Sistema Acadêmico da UTFPR e o Riut, ação que estabeleceu um fluxo de entrega e

de 1.881 docentes doutores, de um total de 2.495 na instituição, faz antever que, em médio prazo, o

acesso à totalidade das dissertações e teses defendidas na UTFPR. Esta ação promoveu o reúso
de metadados, a sistematização e fluxo de trâmite documental, reduzindo o tempo entre entrega

corpo docente da UTFPR será composto por doutores quase em sua totalidade.

e submissão, consequentemente trazendo melhores resultados tanto para os programas, quanto

Com relação aos TAEs, de 2017 para o presente, a UTFPR inovou ao propor critérios distintos dos

para bibliotecas e usuários.

docentes. Para os docentes, o PPG de destino deve estar situado a uma distância superior a 150 km

Para que este processo ocorresse de forma adequada, a equipe de bibliotecários do comitê gestor

do câmpus de lotação para concessão de afastamento integral (não se aplica para PPGs de destino

dos repositórios e suas chefias foram capacitados para a nova modalidade de recebimento dos

nota Capes 6 ou 7). No caso dos TAEs, esta restrição da distância não se aplica. No caso dos docen-

itens, bem como os coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu. Esta foi uma

tes, os PPGs de destino devem ter nota Capes no mínimo 4 (stricto sensu). Para o pós-doutorado,

ação conjunta que envolveu equipe da DIRGTI, PROPPG, Piaa UTFPR e Sibi.

tanto para docentes como TAEs, a nota Capes mínima é 5 e o critério dos 150 km de distância se

Diante da avaliação positiva desta integração, há previsão de que a integração ocorra também

aplica a ambas as categorias.

com o Roca, repositório que engloba as produções dos cursos de graduação e outros tipos de
documentos.

4.12 Promover, por meio de uma política de depósito e acesso das produções
da Universidade, a visibilidade e a difusão do conhecimento via repositórios
institucionais

Cabe destacar também que neste ano, foi aprovada a Política de Licenciamento das Versões Finais
dos Trabalhos de Conclusão Produzidas nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que objetiva definir a forma de licenciamento das

No intuito de fomentar a visibilidade da produção científica da UTFPR nos cenários nacional e

versões finais dos trabalhos de conclusão produzidos nos cursos de graduação e pós-graduação

internacional, a Universidade deposita as produções dos seus programas de pós-graduação

stricto sensu da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), visando assegurar a pro-

no Portal Institucional de Acesso Aberto (Piaa), do qual fazem parte o Portal de Periódicos da

teção dos direitos autorais e dos direitos de uso, bem como potencializar as finalidades anterior-

UTFPR (PERI), que armazena e gerencia 20 periódicos institucionais de acesso aberto e o Reposi-

mente elencadas.

tório de Eventos Institucionais da UTFPR (Evin),que disponibiliza todos os resumos dos trabalhos

4.14 Estudar a viabilidade de realizar o processo de compras públicas de
forma centralizada

submetidos ao Seminário de Extensão e Inovação da UTFPR (SEI) e ao Seminário de Iniciação
Científica e Tecnológica da UTFPR (Sicite), o Repositório de Outras Coleções Abertas (Roca), que
disponibiliza 29 recursos educacionais abertos (REA), 5.584 trabalhos de conclusão de curso de
especialização e 10.038 trabalhos de conclusão de curso de graduação, o Repositório Institucio-

Em 2019, foi realizado um processo voltado a otimização do fornecimento de itens para o almoxa-

nal da UTFPR (Riut), que compõe um repositório de informações científicas (plataforma digital e

rifado, atendendo todos os câmpus da UTFPR. A nova plataforma disponibilizada trabalha no mo-

interoperável) dedicado ao gerenciamento da produção intelectual da UTFPR e de seus servidores.

delo just in time e busca reduzir os estoques e seus custos decorrentes. Inicialmente, o processo

Estão depositados no Riut 60 livros eletrônicos publicados pela EDUTFPR e 272 trabalhos produ-

contempla apenas materiais de escritório, mas, futuramente, pretende-se ampliar para outras áreas

zidos por servidores da instituição. Em relação aos programas de pós-graduação stricto sensu,

(informática, insumos para laboratório etc.).
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Os servidores responsáveis pelas solicitações em cada setor recebem um processo via Sistema Ele-

O projeto consiste na instalação de uma rede de estações solarimétricas e módulos de avaliação em

trônico de Informações (SEI) com toda a relação de materiais que podem ser solicitados. Os pedidos

seis câmpus: Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa,

devem ser feitos entre os dias 1° e 6 de cada mês. Em seguida, os processos são encaminhados aos

representando também uma importante economia no custeio da Universidade.

respectivos almoxarifados, para que, neste momento, sejam compiladas as solicitações dos setores

Destaca-se que, em 2019, os restaurantes universitários da UTFPR não fornecem mais copos e ta-

e cadastradas na plataforma digital da empresa contratada. Após essa etapa, a empresa tem um

lheres descartáveis, sendo que, a comunidade dispõe do kit sustentabilidade (copo ou caneca per-

prazo de 10 dias úteis para fazer as entregas dos materiais.

manente). Adicionalmente, é importante frisar a realização de palestras nos 13 câmpus, em conjunto

O novo modelo adotado na UTFPR proporcionou a padronização dos produtos disponibilizados nos

com as comissões do Plano de Logística Sustentável e de Resíduos, capacitando a comunidade

câmpus, a redução de custos com processo licitatório (antes eram, no mínimo, 13 processos - um

acerca do tema.

para cada câmpus) e, principalmente, dos valores pagos, visto que todo o material adquirido ocorre

4.16 Consolidar o portal institucional

por meio de único processo licitatório, por meio do qual os materiais podem ser solicitados nos
almoxarifados da UTFPR.

O Portal da UTFPR, dois anos após seu lançamento, encontra-se em processo de consolidação,
principalmente no que se refere à segmentação de conteúdo conforme o público-alvo. Em modelo

4.15 Consolidar as políticas ambiental e de sustentabilidade

semelhante ao já realizado com o Portal do Servidor, em 2019, foram criadas duas páginas com

Em 2019, a UTFPR assinou o acordo de cooperação técnica com a Rede Sustenta Paraná, passando

conteúdo personalizado, a ‘TamoJunto’ e a ‘Estude na UTFPR’. A primeira é destinada aos estudan-

a integrar a rede paranaense, formada por 16 instituições públicas municipais, estaduais e federais,

tes da Universidade e apresenta as oportunidades oferecidas pela UTFPR, notícias de premiações

para discutir a sustentabilidade na gestão pública. E esta participação permite a realização de even-

conquistadas por estudantes e do cotidiano dos câmpus. A segunda é voltada ao público que deseja

tos anuais em parceria, servindo como excelente troca de experiências, disseminação de boas práti-

ingressar na UTFPR e visa detalhar todo o processo de seleção, seus critérios e etapas.

cas, para divulgar inovações e realizar cursos sobre compras e licitações sustentáveis, avaliação de

Em comum, as duas páginas apresentam linguagem informal e imagens mais descontraídas com o

ciclo de vida, gerenciamento de resíduos, entre outros.

objetivo de buscar um relacionamento mais próximo ao público jovem, que compõe boa parte dos

Adicionalmente, a UTFPR assinou o termo do Pacto Global da Organização das Nações Unidas

estudantes da instituição. Em 2019, os principais indicadores do portal são:

(ONU). Trata-se de um acordo global para incentivar a adoção de políticas de responsabilidade so-

• Usuários: 1.923.052

cial e de sustentabilidade, por meio da promoção do diálogo entre diferentes organizações, públicas

• Visualizações de páginas: 20.817.481

e privadas.

• Visualizações de notícias: 1.030.257

No Câmpus Pato Branco da UTFPR foi idealizado o Espaço Ambiental na maior Feira de Ciência e

Todo o trabalho do Decom demanda a criação de artes e diagramação de materiais. Trata-se de uma

Tecnologia do Brasil, a Inventum. A Comissão do Plano de Logística Sustentável e a Comissão de

atividade-chave para a consolidação de uma linguagem visual única e que dialogue com os objetivos

Resíduos do Câmpus Pato Branco foram responsáveis pela organização e projeto para a obtenção

estratégicos da UTFPR.

do selo de evento sustentável para a feira, que foi obtido mediante auditoria externa. Isto demonstra
a capacidade e expertise da UTFPR em realizar eventos de grande porte, baseados em princípios
consolidados na sustentabilidade.

4.21 Analisar a viabilidade de adoção de softwares livres

Em dezembro de 2019, a UTFPR e a Copel inauguraram a Estação de Pesquisa em Energia Solar, pro-

A política de uso de software da UTFPR é sempre priorizar software livre. Quando não é possível, por

jeto de pesquisa proposto pela Universidade em parceria com a estatal de energia elétrica do Paraná.

questões de dificuldade de customização, integração com sistemas já existentes e especificidades
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5.5 EIXO 5 - Infraestrutura

das demandas levantadas das áreas não atendidas pelos softwares livres que tratam do assunto em
questão, opta-se pelo desenvolvimento do sistema. Não havendo possibilidades destas alternativas,
recorre-se ao software proprietário. Toda a aquisição de software considera a existência de software

5.1 Estabelecer a política para ampliação e atualização contínua na
infraestrutura e no acervo das bibliotecas (nos formatos físico e digital) e
promover a segurança, autonomia do usuário, padronização dos serviços e
produtos ofertados

livre similar, por meio de pesquisa realizada por técnicos da área de TI, para avaliar se tal similaridade
não é realmente capaz de substituir o software proprietário em questão.
Os principais softwares livres e ferramentas usados na UTFPR e disponibilizados pela DIRGTI podem
ser consultados em catálogo de software livre.

Em atenção à promoção e segurança dos itens do acervo, destaca-se a aprovação do projeto de

Deste 2017, a UTFPR vem incentivando a comunidade, com realização de treinamentos e de ma-

aquisição de sistemas de segurança eletromagnético e RFID para as bibliotecas do sistema UTFPR

teriais de apoio, a adotarem a suíte de aplicativos livre para escritório denominada LibreOffice. O

que não possuíam e, no ano de 2019, os equipamentos foram entregues e instalados nas bibliotecas

treinamento foi disponibilizado também para as coordenadorias de Gestão de TI para ser executado

dos câmpus Apucarana, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Londrina, Medianeira, Pato Bran-

periodicamente nos câmpus da UTFPR, com o intuito de criar a cultura de utilização de software livre

co, Ponta Grossa e Toledo. Dados estatísticos fornecidos pelo software Pergamum apontam que o

dentro da UTFPR.

percentual de uso da máquina de autoatendimento adquirido no ano de 2019 nas bibliotecas chega

Observa-se, ainda, que o sistema operacional Linux é amplamente utilizado nos ambientes adminis-

a 89% do total de empréstimos realizados no período, como ocorre no Câmpus Toledo, seguido de

trativos de TI, DIRGTI e coordenadorias de Gestão de Tecnologia de TI dos câmpus, bem como nos

Medianeira (84%), Pato Branco (81%), Apucarana (71%), Londrina (69%), Dois Vizinhos (45%), Corné-

laboratórios de informática utilizados pelos cursos da área de tecnologia da informação.

lio Procópio (41%), Ponta Grossa (28%) e Curitiba (16%).

Em 2019, destaca-se a adoção dos seguintes softwares:

Em relação à proteção do acervo, dados de inventários estão disponíveis nas bibliotecas dos câmpus
Campo Mourão, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Ponta Grossa,

1. OMP - para gerenciamento das atividades da Editora;

Santa Helena e Toledo que puderam realizar esta atividade.

2. OCS como ferramenta para eventos, com a institucionalização do Evin – sistema institucional
de eventos, implantação feita no formato de trabalho colaborativo entre Reitoria e o câmpus

No que tange a recursos de investimento, ao final do exercício 2019, foram destinados recursos orça-

Londrina;

mentários para a aquisição dos equipamentos de autoatendimento (tecnologia RFID) para empréstimo de materiais e inventário do acervo para as bibliotecas dos câmpus Curitiba (Ecoville), Francisco

3. implementação de ferramenta para questionários online, Lime Survey, para formulários e pes-

Beltrão, Guarapuava e Santa Helena, além de leitores de inventário para os câmpus Apucarana e

quisas;

Toledo, que não haviam sido contemplados na primeira etapa da aquisição ocorrida no ano de 2018.

4. melhoria do processo de software - back end: documentação e instrumentalização do processo

Com este segundo aporte financeiro da reitoria no valor de R$ 745.000,00 (NE800286 e NE800271)

de desenvolvimento back end baseado em novas tecnologias, com a opção de alguns softwares,

ficam agendadas as instalações para o ano de 2020 e dá-se como concluída a aquisição proposta

todos da categoria de softwares livres.

no projeto submetido ao atendimento a este eixo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O
lançamento oficial do serviço de autoatendimento ocorreu durante a cerimônia de abertura do SEI/
Sicite, realizada na cidade de Pato Branco no dia 11 de novembro de 2019.
Destaca-se que a disponibilização de totens de autoatendimento, nos quais a comunidade universitária passou a efetuar os empréstimos, renovações e devoluções do acervo da biblioteca para
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retirada do material, possibilitou maior autonomia ao usuário, maior agilidade no atendimento e

nor que no ano anterior em R$ 800,00, totalizando R$ 12.200,00 processo SEI 23064.044856/2018-

otimização dos recursos humanos disponíveis para outras tarefas da biblioteca, a exemplo das ca-

85 para um ano. Dados estatísticos indicam que esta coleção de normas técnicas obteve durante o

pacitações de usuários que foram realizadas em todas as bibliotecas da Universidade.

ano de 2019 14.055 consultas.

Dados do relatório anual das bibliotecas destacam que no ano de 2019 foram oferecidas pelas bi-

Também houve aditivo de contrato para manutenção do Software Pergamum que gerencia as ações

bliotecas 76 capacitações de usuários nos câmpus da UTFPR, apreciável ampliação neste serviço

de processamento técnico, consulta ao acervo, circulação do acervo, relatórios entre outros, no valor

considerando 27 capacitações realizadas no ano anterior. Estas capacitações tiveram por intuito

de R$ 16.507,68, conforme processo SEI 23064.022982/2018-89.

divulgar os produtos e serviços oferecidos pelas bibliotecas, instrumentalizando a comunidade aca-

5.2 Apoiar a criação de Centros de Inovação, com infraestrutura adequada
para incentivar a criatividade, ideação e prototipação de ideias

dêmica para a utilização do acervo físico, digital e para o uso do ambiente da biblioteca, bem como
apresentar a eles os produtos e serviços realizados por este departamento. Esta ação foi destacada
pelos usuários dos serviços das bibliotecas nas avaliações do setor pelo usuário externo do período.

Ações descritas no macro-objetivo 2.1.

No tocante ao desenvolvimento de coleções, para o atendimento às necessidades de ensino, pesquisa e extensão, foi realizada licitação e disponibilizada ata de registro de preços visando a aquisição

5.3 Prover e compatibilizar infraestrutura multiusuária para atendimento às
demandas de ensino, pesquisa e pós-graduação

de livros impressos para as bibliotecas dos câmpus. Os relatórios anuais das bibliotecas indicam a
aquisição de livros por meio da modalidade compra com investimento de cada câmpus, no total de
772 títulos e 3.908 exemplares, contabilizando um investimento de R$ 478.675,75. Vale destacar que

Os Laboratórios Multiusuários da UTFPR (LabMult) têm como finalidade dar suporte às atividades

o acervo físico das bibliotecas em 31/12/2019 é composto por 428.895 exemplares, disponíveis nas

de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, disponibilizando equipamentos e serviços especiali-

14 bibliotecas dos 13 câmpus da Universidade.

zados e constituem uma estratégia para racionalizar e ampliar o alcance dos investimentos institu-

No que tange ao acervo digital, no mês de março foi lançado e disponibilizado oficialmente à co-

cionais em infraestrutura. Têm como perspectivas atender as demandas de grupos de pesquisa da

munidade acadêmica o BiblioTec, ambiente digital que reúne 556.074.511 itens. Este ambiente está

UTFPR, de outras instituições públicas ou privadas e à comunidade externa, executando atividades

disponível aos usuários de todos os câmpus da Universidade, otimizando o processo de recupera-

de análise e soluções tecnológicas para produtos e processos.

ção da informação, ampliando a autonomia do usuário na utilização dos acervos físicos e digitais

Para gerir esta estrutura, foi instituído o Comitê de Laboratórios Multiusuários da UTFPR (ClabMulti),

e tornando a biblioteca ainda mais disponível aos usuários. O BiblioTec é um provedor de serviços

que tem como objetivo supervisionar os LabMult, auxiliar a interface dos mesmos com as comuni-

Ebsco (EDS), que consiste numa ferramenta de descoberta configurada como mecanismo de busca
das diferentes fontes de informação na UTFPR: catálogo do acervo físico das bibliotecas (Perga-

dades interna e externas à UTFPR, com vistas ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e de

mum); Ebsco Academic Collection; Minha Biblioteca; Piaa UTFPR, Portal de Periódicos da Capes,

desenvolvimento tecnológico, potencializar parcerias público-privadas entre a UTFPR e empresas

Gedweb (Normas técnicas) bem como diversas coleções disponíveis em acesso aberto nas mais

envolvidas em desenvolvimento tecnológico e inovação.

diversas áreas do conhecimento.

Ao final de 2019 já eram 10 laboratórios multiusuários homologados pelo ClabMulti. Para dar su-

Em 2019, referente aos recursos de custeio, foi realizada a renovação de aditivo de contrato junto à

porte a esta estrutura, após a captação de recursos da Fundação Araucária para a manutenção de

empresa Target - Gedweb para continuidade do serviço de assinatura que visa a disponibilização da

laboratórios multiusuários, com contrapartida de recursos próprios da UTFPR, a PROPPG publicou o

coleção de 17.520 normas técnicas digitais do Brasil (ABNT) e Mercosul (NM), com acesso integral

Convite PROPPG 03/2018 - Manutenção de Laboratórios Multiusuários, que descentralizou um total

à comunidade por um ano. Este ano, devido à consulta de mercado, o valor da assinatura ficou me-

de R$ 527.200,05 para laboratórios multiusuários de 5 câmpus da UTFPR.
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5.4 Disponibilizar infraestrutura e sistemas informatizados integrados, para
atender às demandas de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão

a integração do Sistema Acadêmico da Pós-Graduação com o Riut (repositórios institucionais), com
o fluxo de envio de tese/dissertação até a disponibilização para o repositório institucional.

5.5 Intensificar a criação de espaços de convivência nos câmpus

Um requisito fundamental da infraestrutura de TI é o link de dados para acesso e conexão à web de
forma a garantir a transmissão de dados segura, estável, escalável e com desempenho adequado. A

No exercício, a Diretoria de Projetos e Obras (Dirpro) elaborou um projeto para viabilizar novos espa-

UTFPR utiliza a plataforma de comunicação de dados da RNP como seu link principal e vem cons-

ços de convivência para os 13 câmpus da Universidade. O projeto encontra-se em fase de avaliação

tantemente requisitando melhoria na disponibilização de links, sendo que, em 2019, houve aumento

dos planos diretores dos câmpus, de modo a verificar os potenciais locais a ser implementados o

do link de dados para os câmpus da UTFPR.

projeto.

Na perspectiva de infraestrutura de TI, de Datacenter e equipamentos, a DIRGTI realizou importantes

Em seguida, serão elaborados os projetos complementares para viabilizar a elaboração de termo de

projetos em 2019, sendo: Projeto Nuvem Computacional para Docentes: máquinas virtuais e alta dis-

referência e avaliar o custo para implantação.

ponibilidade de sistemas e serviços, sendo este último projeto o mais importante dentre os citados,

Adicionalmente, destaca-se que, por meio de emenda parlamentar, o Câmpus Campo Mourão reali-

que representa um grande marco para a instituição, pois pretende garantir a ausência de interrup-

zou processo licitatório para viabilizar a construção de um novo espaço para favorecer a convivência

ções de serviços, dispondo de toda infraestrutura redundante (equipamentos, hardwares e softwa-

da comunidade.

res) que entram em funcionamento automaticamente quando da falha de um ou mais equipamentos
em utilização, ou acidente que provoque interrupção.

5.7 Ampliar, adequar e revitalizar a infraestrutura nos câmpus

Quanto à infraestrutura para sistemas corporativos, em 2019, pode-se destacar a migração de todo
No exercício de 2019 foram investidos R$ 12.474.652,78 na melhoria das instalações dos câmpus

o banco de dados Oracle para máquinas servidoras mais robustas, adquiridas em 2018, que propor-

da UTFPR. Em novas obras foram empenhados R$ 4.240.509,15 e pagos R$ 6.871.192,42, incluindo

cionam maior volume de armazenamento, capacidade de expansão, segurança das informações no

as obras em andamento.

principal repositório de dados e informações corporativas da instituição.

As áreas construídas dos câmpus perfazem o total de 518.613,56m² e as dos terrenos 4.407.700,86m².

A integração dos sistemas informatizados, em 2019, foi consolidada, sendo realizadas diversas
ações que permitiram a comunicação entre sistemas, como a definição e a implantação da arqui-

De modo a contribuir com o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a ad-

tetura de interoperabilização com projeto, codificação, documentação e elaboração de diretrizes de

ministração realiza cessões de espaços físicos, disponibiliza e mantém a frota de veículos e equipa-

arquitetura de interoperabilização entre sistemas internos e externos (acesso à informação) base-

mentos agrícolas.

ada em Web Services. Como exemplo de aplicação, temos: implantação da Secretaria Digital; codi-

5.9 Intensificar as ações para promover a acessibilidade

ficação, implantação e disponibilização de serviço requisitado pelo projeto de Aplicativo Egresso;
interoperabilização do Portal do Estudante para Aplicativo do Estudante e Serviço (Web services)

Em 2019, os recursos aplicados em ações de acessibilidade foram os destinados pelo Couni por

para o sistema de Acompanhamento de Bolsas.

meio da deliberação nº 04/2019, referente ao programa institucional da Proplad e do Programa de

Outras importantes ações que contribuíram para a integração dos sistemas informatizados foram:

Acessibilidade na Educação Superior (Programa Incluir).

o novo sistema de autenticação de usuários (LDAP) que ampliou sua estrutura para suportar as

Os recursos aplicados e as ações desenvolvidas estão registradas nas ações de acessibilidade.

novas categorias de vínculos de pessoas da universidade; a integração do Sistema de Patrimônio
com o SEI, que permite a assinatura eletrônica via SEI de documentos relacionados ao patrimônio e
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5.10 Promover melhorias nos restaurantes universitários
Um importante avanço na administração dos restaurantes universitários nos 13 câmpus foi a padronização do termo de referência, com a unificação do cardápio de refeição (almoço e jantar). A experiência verificada com os processos licitatórios usando o novo cardápio mostrou redução significativa
no valor cobrado pela empresa terceirizada para fornecimento.
Destaca-se que no aplicativo para smartphone denominado UTFPR Mobile Estudantes o cardápio do
câmpus está disponível e, para 2020, será apresentada a pesquisa de satisfação, a qual será utilizada
como indicador pela comissão instituída no âmbito do câmpus.

5.13 Elaborar o plano de infraestrutura de laboratórios de pesquisa dos
câmpus
Informações registradas nos macro-objetivos 3.11 e 5.3.
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6 Informações orçamentárias, financeiras e contábeis
6.1 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

seguro da frota de veículos, estagiários e patrimonial, telefonia móvel, desembaraço aduaneiro, serviço de comunicação de dados, sistema Pergamun de biblioteca, banco de dados Oracle, diárias e
passagens para as convocações de reuniões da RT, dentre outras, foi reservado o percentual de 8%

6.1.1 Demonstrativo dos programas e ações realizados

sobre os recursos de custeio para a manutenção da UTFPR”.

A UTFPR não possui programas, objetivos e iniciativas do PPA em 2019 que estivessem sob sua

Quando da aprovação do orçamento de custeio para o exercício de 2019, por meio da Deliberação

responsabilidade.

Couni n° 04/2019, definiu-se que o orçamento no exercício para as despesas institucionais seria de
R$ 6.790.825,56, com o percentual de 7,906% e, para o fundo de reserva, R$ 1.717.891,34, com o per-

Dos recursos orçamentários disponibilizados no exercício de 2019 (R$ 1.041.024.997,00), a UTFPR

centual de 2%. Tais informações podem ser acessadas por meio dos links inseridos nas respectivas

empenhou R$ 1.028.490.089,02 (98,80%) e realizou a liquidação de R$ 948.424.918,65 (92,22%) dos

despesas, anteriormente registradas.

referidos recursos empenhados.

6.1.1.3 Execução orçamentária das despesas de custeio

Na tabela sobre os programas e ações executados apresenta-se a relação das ações da LOA do
exercício que estiveram sob responsabilidade da UPC, bem como as descentralizações de crédito

A demonstração dos gastos dos recursos de custeio está registrada em Demonstrativo gastos cus-

recebidas, contendo informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira e as

teio, sendo os gastos dos recursos do Tesouro no valor de R$166.186.860,48, da arrecadação própria

metas físicas e financeiras estabelecidas na LOA.

no montante de R$ 546.338,14 e de convênios no total de R$ 1.412.208,11, perfazendo o total de R$
168.145.406,73.

6.1.1.1 Receitas próprias

Destaca-se que neste total estão, incluídas as despesas de custeio relacionada a pessoal, tais como:

No exercício de 2019, a UTFPR arrecadou R$ 11.313.791,84, sendo R$ 11.206.158,15 oriundos da

contribuição patronal para o RPPS, auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-transporte, auxílio-

fonte 8250 (arrecadação própria) e R$ 107.633,69 da fonte 8281 (remuneração de depósitos ban-

-funeral, auxílio natalidade e outros benefícios assistenciais.

cários).

6.1.1.4 Execução orçamentária das despesas de investimento

No final do exercicio de 2019, houve um superávit na fonte 8250, totalizando R$ 3.209.827,36, considerando o valor empenhado de R$ 7.996.330,79. Estas informações, a respeito das arrecadações,

A demonstração dos gastos dos recursos de investimento está registrada em Demonstrativo gastos

estão disponíveis na planilha Proplad – Receita arrecadada campus por fonte.

investimento, sendo os gastos dos recursos do Tesouro no valor de R$ 10.486.279,50, da arrecadação própria no montante de R$ 7.274.971,56 e de convênios no total de R$ 5.381.937,51, perfazendo

6.1.1.2 Gastos com fundo de reserva e despesas institucionais

o total de R$ 23.143.188,57.

Por meio da Resolução Coplad nº 20/2019, este opinou sobre o orçamento para o exercício de 2019,

6.1.1.5 Execução orçamentária das despesas de pessoal

no qual previa que “para compor fundo de reserva para despesas emergenciais, seria reservado o

percentual de 2% sobre os recursos previstos para custeio da manutenção da UTFPR e para atenA demonstração dos gastos dos recursos de pessoal está registrada em Demonstrativo gastos pes-

dimento das despesas comuns entre os câmpus da UTFPR, tais como: malote entre os câmpus,

soal, sendo os gastos dos recursos do Tesouro no valor de R$ 837.201.493,72.
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cal, as NBCs Técnicas do Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o

6.1.1.6 Suprimento de fundos

Manual SIAFI.
O suprimento de fundos é uma autorização de execução orçamentária e financeira por uma forma

As demonstrações contábeis consolidadas, de exercícios anteriores (notas explicativas; demonstra-

diferente da normal, tendo como meio de pagamento o Cartão de Pagamento do Governo Federal,

ções contábeis, incluindo variações patrimoniais, fluxo de caixa e mutações do patrimônio líquido;

precedido de empenho na dotação orçamentária específica e natureza de despesa própria, com a

balanços financeiro, orçamentário e patrimonial) da UTFPR podem ser visualizadas na Tabela 1 do

finalidade de efetuar despesas que, pela sua excepcionalidade, não possam se subordinar ao pro-

item 6.4.1.

cesso normal de aplicação, isto é, não seja possível o empenho direto ao fornecedor ou prestador,
na forma da Lei nº 4.320/1964, precedido de licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei

A figura a seguir apresenta a declaração do contador assegurando conformidade nas demonstra-

nº 8.666/1993.

ções contábeis.

No exercício de 2019, os câmpus executaram, por meio de suprimento de fundos, o montante de R$
152.820,14.

6.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis da UTFPR são compostas pelos seguintes documentos:
a. balanço financeiro: apresenta o fluxo financeiro no período, ou seja, as entradas de recursos em
confronto com as saídas;
b. balanço patrimonial: apresenta os ativos e os passivos;
c. balanço orçamentário: apresenta o orçamento aprovado em confronto com sua execução, ou
seja, a receita prevista versus a arrecadada e a despesa autorizada versus a executada;
d. demonstração das variações patrimoniais: apresenta o resultado patrimonial do período, fruto
do confronto das variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais
diminutivas (despesas);
e. demonstração dos fluxos de caixa: apresenta as saídas e as entradas no caixa durante o período
e o resultado desse fluxo;
f. demonstração das mutações do patrimônio líquido: apresenta as variações do patrimônio líquido, bem como sua evolução no período.
Estas demonstrações contábeis foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no
Brasil, sendo: a Lei no 4.320/1964, a Lei Complementar no 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fis-
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6.3 NOTAS EXPLICATIVAS
Na sequência são apresentadas as notas explicativas (referente ao balanço patrimonial e às variações patrimoniais, respectivamente) de acordo com a Lei no 4.320 (BRASIL, 1964).
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6.4 OUTRAS INFORMAÇÕES
6.4.1 Detalhamento das despesas pagas

6.4.2 Movimentações de Ativos

Destacam-se também outras informações orçamentárias relevantes, tais como: contratações de

No exercício de 2019, conforme demonstrativo do balanço patrimonial, a gestão patrimonial de ati-

serviços necessários para o funcionamento administrativo da UTFPR, sendo as principais os ser-

vos registrou o resultado das seguintes movimentações:

viços de limpeza e conservação, vigilância e apoio técnico administrativo. Este último engloba di-

Bens imóveis
Bens móveis
Intangível

versos tipos de serviços, como recepção e motoristas, e ainda as despesas com energia elétrica e
telefonia, por exemplo. As informações registradas foram coletadas no Siafi e no Sistema Esplanada

69.072.875,43
16.536.497,62
- 141.066,41

Sustentável (SIsPES). Informações adicionais podem ser acessadas nos links referentes a cada tipo

Nos cálculos dos valores totais das movimentações de ativos, tanto para as entradas como para as

de despesa apresentada.

baixas, somente foram consideradas as que efetivamente alteraram os valores reais do patrimônio
da UTFPR. Desta forma, não foram consideradas as transferências entre câmpus dos bens incorpo-

Tabela 1 – Demonstrativos das despesas pagas
Tipos de serviços
Apoio técnico-administrativo

rados antes de 2019, e as reclassificações contábeis que importaram na continuidade dos bens na
conta de ativos.

Valores pagos (R$)
5.842.475,58

1

Limpeza, conservação e copeiragem

1

Vigilância1

A entrada dos ativos, em sua maior parte, deu-se pelo emprego de recursos da UTFPR na compra

14.735.948,97

de novos bens e para a construção de novos imóveis, pelas reavaliações dos imóveis e pelo reco-

5.922.591,21

Manutenção e conservação de bens imóveis - material e serviços

nhecimento de bens imóveis pela conclusão de obras em andamento e classificação do bem imóvel

12.474.652,78

Energia elétrica*

9.720.897,63

Água e esgoto*

construído.

1.842.432,66

Os principais motivos para as baixas dos ativos móveis relacionam-se a bens que se tornaram an-

Telefonia fixa

257.591,06

tieconômicos, irrecuperáveis ou obsoletos. Notadamente envolvem equipamentos de informática,

Telefonia móvel

141.027,75

mobiliário em geral e equipamentos de laboratório.

Abastecimento e manutenção de veículos

996,781.08

Total (R$)

A baixa dos ativos imóveis com a maior representatividade foi a da devolução de um imóvel do Câm-

51.934.398,72

pus Cornélio Procópio para a União.

Fontes: Siafi e *SIsPES
Nota: 1despesas com mão de obra exclusiva.

Em virtude de nova normativa da Contabilidade Pública, que estabelece regras para a amortização
dos valores e classificações contábeis dos softwares, muitos bens desta natureza existentes na
UTFPR, foram reclassificados e baixados nas respectivas contas por representarem despesas com
remuneração de serviços de aluguel de programas de processamento de dados.
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