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Vinculado ao Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná, atualmente o Departamento de Antropologia é responsável por um dos 

núcleos disciplinares do curso de graduação em Ciências Sociais e pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia, em nível de Mestrado e 

Doutorado.  

Além de ofertar um elenco de disciplinas obrigatórias e optativas para a graduação em Ciências Sociais - em suas duas habilitações: Bacharelado e 

Licenciatura - o Departamento de Antropologia também ministra disciplinas regulares para os cursos de Design, Enfermagem, Geografia, História, 

Psicologia, Nutrição e Terapia Ocupacional. Anualmente são ofertadas, em média, 35 disciplinas (algumas das quais são ministradas em duas ou mais 

turmas), distribuídas entre os 15 professores do quadro permanente e eventuais professores substitutos. 

O Departamento de Antropologia conta dois servidores técnico: um auxiliar administrativo que desempenha suas funções na Secretaria do DEAN e 

uma museóloga que atua no Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA). 

 

Visão 

  

Consolidar-se como polo de referência na formação em Antropologia e Arqueologia em nível de Graduação e Pós-Graduação, estruturado em torno 

de práticas de pesquisa e docência em diálogo contínuo com a comunidade englobante. 

Valores 

  

●     Comprometimento com a formação de profissionais competentes e compromissados socialmente. 

●     Desenvolvimento do saber antropológico no sentido da construção de uma sociedade mais justa. 

●     Atuação constante na defesa dos direitos fundamentais das populações com que seus alunos e professores se envolvem em 

seus fazeres de ensino, pesquisa e extensão. 
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Metas e ações para o período 

   

Área Meta Ação Indicadores 

1. Gestão 
administrativa 

1.1 Implementar a captação de recursos por meio das 

fundações de apoio para atividades de pesquisa e 
extensão a serem desenvolvidas no CEPA. 

Aprovar termo de endosso em plenária 
departamental em 2018. 

Termo aprovado em colegiado e 
encaminhado para aprovação das instâncias 
superiores em 2018. 

1.2 Revisar normas e demais documentos internos 

visando sua adequação às diretrizes institucionais 
vigentes. 

Aprovar em 2018 o novo regimento do CEPA.  Ata, 
Regimento publicado na página do CEPA. 

Atualizar em 2018 os critérios de credenciamento 
no PPGA.  

Ata.  

Revisar em 2018 o regimento do PPGA.  Regimento publicado na página do PPGA. 

1.3 Aprimorar a consulta ao acervo documental do 

DEAN e PPGA. 
Estudar alternativas para facilitar a consulta às 
atas do DEAN e PPGA. 

Consulta por e-mail ao Departamento de 
Gestão de informação. 

1.4 Melhorar o fluxo de comunicação com público 

interno e externo.  
Aperfeiçoar a comunicação institucional por meio 
do redesenho das páginas institucionais do 
DEAN, PPGA e CEPA até o final de 2019.  

Novos sites publicados. 

2. Gestão de 
pessoas 

2.1 Investir na qualificação do corpo docente do 

DEAN/PPGA 
Manter uma política de qualificação do corpo 
docente, com a liberação média de dois 
docentes/ano para pós-doutoramento de 06 
meses a 01 ano em centros de excelência. 

Ata.  
Processo de afastamento do ou no país 
registrado no SEI. 
Processo de abertura de contratação de 
docente substituto registrado no SEI. 

Incentivar a realização de estágios de curta 
duração e visitas técnicas a centros de pesquisa 
nacionais e internacionais. 

Ata.  
Processo de afastamento do ou no país 
registrado no SEI. 
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Área Meta Ação Indicadores 

2.2 Ampliar o corpo docente do DEAN para atender 

tanto às demandas do curso de graduação em 
Ciências Sociais e da pós-graduação em 
Antropologia quanto para viabilizar a participação 
em outros projetos institucionais. 

Solicitar contratação de docentes efetivos na área 
de Antropologia e Arqueologia para o 
DEAN/PPGA. 

Ata. 
Processo de abertura de contratação de 
docente permanente registrado no SEI. 

2.3 Ampliar o corpo técnico do DEAN para 

coordenar rotinas administrativas da unidade e 
desenvolver atividades de pesquisa e extensão.  
  

Solicitar contratação de servidor técnico 
arqueólogo para atuar no CEPA.  

Processo aberto no SEI. 

Solicitar contratação de servidor técnico para 
atuar na Secretaria do DEAN por ocasião da 
aposentadoria do atual secretário (prevista para 
ocorrer em 2019). 

Processo aberto no SEI. 

Solicitar contratação de servidor técnico auxiliar 
administrativo para realizar atividades de 
secretaria no CEPA e apoio às revistas editadas 
pelo DEAN/PPGA e às atividades de extensão 
realizadas nas unidades.  

Processo aberto no SEI. 

3. Infraestrutura 3.1 Ampliar e modernizar o espaço de ensino da 

graduação e pós-graduação. 
  
  

Adequar o espaço físico do DEAN, levando em 
conta a realocação dos espaços do SCH no 
Campus Reitoria. 

Processo de solicitação de obras de 
manutenção registrado no SEI  
Prestação de contas.  

Concluir até 2019 o processo de transferência do 
CEPA e do Laboratório de Arqueologia (LABARQ) 
para o Campus Juvevê, habilitando o novo 
espaço físico para as atividades de formação e 
pesquisa em nível de graduação e pós-
graduação.  

Processo de compra registrado no SEI. 
Prestação de contas.  

3.2 Renovar os equipamentos e o mobiliário do DEAN e 

PPGA. 
Manter uma quantidade suficiente de 
equipamentos de filmagem, captação de áudio e 
edição em funcionamento para uso nas aulas de 
Antropologia Visual e Práticas de imagem. 

Processo de compra de material permanente 
registrado no SEI.  
Prestação de contas.  
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Área Meta Ação Indicadores 

Renovar continuamente equipamentos de 
informática e recursos audiovisuais utilizados 
pelos docentes e discentes do DEAN/PPGA em 
suas atividades didáticas e de pesquisa. 

Processo de compra de material permanente 
registrado no SEI  
Prestação de contas.  

3.3 Viabilizar a atualização contínua de bibliografia de 

antropologia e áreas afins na biblioteca do SCH. 
Adquirir bibliografia básica e complementar 
indicada nas fichas 1 que integram o projeto 
pedagógico dos cursos de Licenciatura em 
Ciências Sociais e do curso de Bacharelado em 
Ciências Sociais de modo a implementar o novo 
currículo a partir de 2019. 

Submissão de proposta ao FDA ou a outros 
editais que possibilitem a aquisição de 
material bibliográfico. 

Propor periodicamente a aquisição de títulos 
nacionais e estrangeiros relevantes e 
lançamentos de antropologia e áreas afins de 
modo a atualizar a ficha 2 das disciplinas 
obrigatórias e optativas ofertadas para a 
graduação e pós-graduação. 

Submissão anual de proposta ao FDA ou a 
outros editais que possibilitem a aquisição de 
material bibliográfico. 

4. Graduação 4.1 Diminuir a evasão discente no curso de 

graduação em Ciências Sociais. 
Estabelecer estratégias didáticas para diminuir a 
desistência nos primeiros semestres do curso. 

Revisão das fichas 2 das disciplinas que 
integram o núcleo comum do curso de 
Ciências Sociais. 

Apoiar a realização de atividades de laboratório e 
de campo integradas às disciplinas da linha de 
formação em Antropologia e Arqueologia. 

Planejamento anual das atividades. 
Prestação de gastos. 

Aumentar o número total de alunos bolsistas e 
voluntários integrados em atividades de pesquisa 
(referência: em 2018 tivemos 10 projetos 
submetidos e aprovados no Edital PIBIC 2018-
2019, com previsão de 22 vagas para bolsistas). 

Número de projetos aprovados nos editais 
PIBIC por ano. 

4.2 Reduzir o número de discentes desperiodizados 

e o tempo médio de titulação dos graduandos da 
linha de formação em Antropologia e Arqueologia e 
da Licenciatura. 

Discutir estratégias de acompanhamento do TCC 
em Licenciatura e TCC em Antropologia e 
Arqueologia. 

Ata. 
Encaminhamento para Colegiado de curso. 
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Área Meta Ação Indicadores 

Garantir a oferta de ao menos uma disciplina 
optativa em contra turno, por semestre, de modo 
a ampliar as possibilidades de cumprimento dos 
créditos. 

Grade horária publicada. 

4.3 Manter ativas as discussões e a formação 

acerca do uso de recursos audiovisuais (fotografia e 
vídeo) como instrumento de pesquisa na área da 
Antropologia. 

Empregar recursos audiovisuais na pesquisa, no 
ensino e na extensão, consolidando o uso dos 
instrumentos e técnicas. 

Oferta regular das disciplinas da área 
(HS150, HS151 e HS152) 
 

Produzir conhecimento na área de Antropologia 
Visual. 

Publicações de artigos e produtos 
audiovisuais.  

4.4 Consolidar a formação na área de Arqueologia na 

graduação em Ciências Sociais. 
 

Elaborar programa de pesquisa para criação de 
sítio-escola/museu de arqueologia até o final de 
2018.  

Programa registrado no SIGEU. 

Priorizar a oferta de disciplinas optativas na área 
de Arqueologia para o curso de Ciências Sociais, 
com abertura de vagas para estudantes de outros 
cursos de graduação da UFPR. 

Registro das disciplinas no SIE. 
 
Número de alunos matriculados. 

4.5 Fortalecer a formação inicial e continuada de 

professores da educação básica.  
Participar regularmente do edital PIC/Monitoria 
envolvendo alunos de graduação na rotina didática 
no ensino superior, bem como de editais do 
programa Licenciar e/ou outros programas 
institucionais de iniciação à docência. 

Número de planos de aprovados por ano. 
  

Incentivar a participação dos alunos de graduação 
no programa de extensão do MAE dedicado às 
ações educativas.  

 Número de alunos envolvidos. 

5. Pesquisa, pós-
graduação e 
inovação 

5.1 Reduzir o tempo médio de titulação (TMT) dos pós-

graduandos. 
Sistematizar o acompanhamento dos alunos 
por parte da Coordenação do PPGA e dos 
professores orientadores. 

Relatórios anuais (obrigatórios para discentes 
no 1º ano de Mestrado para discentes no 
Doutorado) 
Relatórios semestrais (obrigatórios para 
discentes no 2º ano de Mestrado).  
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Área Meta Ação Indicadores 

Investir no aumento de bolsas para os estudantes, 
bem como na captação de recursos junto a 
agências de fomento nacionais e internacionais.  

Número de projetos enviados. 

Realizar oficinas de produção textual e 
desenvolvimento de habilidades relacionadas ao 
trabalho acadêmico. 

Número de oficinas realizadas. 
Relação de alunos inscritos. 

5.2 Ampliar o número de alunos no Mestrado e 

especialmente no Doutorado. 
Divulgar as atividades do PPGA em universidades 
estaduais do Paraná e rede IFPR a fim de atrair 
alunos de todo o estado. 
 

Envio de correspondência para mailing de 
cursos de graduação em Ciências Sociais e 
áreas afins. 
 

Divulgar periodicamente as atividades do PPGA 
em instituições públicas e ONGs vinculadas a 
temáticas afins à antropologia e arqueologia no 
Brasil e no exterior. 

Envio de correspondência para mailing de 
instituições. 

Implementar a partir de 2018 a prática de 
realização de provas em locais alternativos 
para alunos não residentes na região Sul nos 
processos de seleção para mestrado e 
doutorado. 

Editais publicados. 

Buscar e divulgar recursos para financiamento 
de pesquisas e pagamento de bolsas de estudo 
aos estudantes regularmente matriculados no 
PPGA.  

Número de projetos encaminhados 
solicitando recursos. 
 

5.3 Aumentar o número de publicações docentes e 

discentes. 
  

Incentivar a participação de docentes e discentes 
em eventos nacionais e internacionais de 
antropologia e áreas afins, com vistas à 
publicação dos trabalhos na íntegra 
(preferencialmente em revistas dos estratos A1, 
A2 e B1 ou em coletâneas qualificadas). 

Número de comunicações em eventos. 
Número de publicações submetidas.  

Aumentar o número de textos em coautorias entre 
docentes e discentes da pós-graduação.  

Número de artigos submetidos. 
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Área Meta Ação Indicadores 

Propor até o final de 2018 uma coleção de 
publicações de antropologia pela Editora UFPR.  

Proposta encaminhada à Editora UFPR. 

5.4 Melhorar a classificação das revistas editadas 

pelo DEAN e PPGA no Sistema Qualis. 
Garantir a regularidade do lançamento das 
revistas editadas pelo PPGA, dispondo de auxílio 
às atividades relacionadas aos processos 
editoriais e de publicação dos periódicos editados 
pelo PPGA (Campos e Arqueologia). 

Projeto submetido a editais de apoio à 
publicação. 
Prestação de contas do apoio recebido. 
 

Indexar a Campos em duas novas bases de 
dados. 

Cadastro realizado. 

Transformar a revista Arqueologia em publicação 
seriada. 

Publicação em plataforma Open Source. 

5.5 Fortalecer a articulação do Museu de Arqueologia e 

Etnologia (MAE) com o DEAN e PPGA. 
 

Manter a participação frequente de docentes do 
DEAN e PPGA na curadoria das exposições 
permanentes e temporárias do MAE.  

Número de exposições realizadas. 

Manter a participação de docentes do DEAN e 
PPGA no quadro administrativo do MAE. 

Número de docentes em cargos de chefia no 
MAE 

Incentivar a participação de docentes e discentes 
de graduação e de pós-graduação em projetos de 
pesquisa e extensão desenvolvidos pelo quadro 
de pesquisadores do MAE, bem como apoiar 
novas propostas de projetos de pesquisa e 
extensão envolvendo o MAE. 

Pesquisa registrada na Plataforma Lattes 
e/ou SIGEU. 
Número de discentes de graduação e de pós-
graduação envolvidos. 

5.6 Expandir e consolidar as relações interdisciplinares 

e interinstitucionais. 
Expandir as relações do DEAN e do PPGA através 
de pesquisas e atividades de seus professores e 
estudantes- com núcleos de pesquisa (por 
exemplo: NEAB) e outros cursos de graduação e 
pós-graduação da UFPR.  

Número de atividades desenvolvidas. 
Relação de áreas/cursos em interação. 
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Área Meta Ação Indicadores 

  Apoiar a proposta de elaboração e implementação 
de curso de graduação e/ou de pós-graduação 
lato ou stricto sensu em Museologia, coordenado 
pelo MAE. 

Ata. 

Apoiar a proposta de elaboração e implementação 
de curso de pós-graduação lato ou stricto sensu 
em Arqueologia, em associação com outros 
PPGs. 

Ata. 

Formar uma rede de pesquisadores(as) em 
Antropologia e/ou Arqueologia para realização de 
encontros anuais (se possível, de modo itinerante) 
e fomento aos intercâmbios bilaterais dentro do 
estado do Paraná. 

Registro de presença em evento anual.  

6. Extensão e 
cultura 

6.1 Responder a demandas sociais por formação e 

atuação profissional especializada nas áreas de 
Antropologia e Arqueologia 

Designar pareceristas em processos judiciais ou 
movidos por órgãos estatais, quando solicitado. 

Número de pareceres elaborados. 

Formalizar até 2019 todas as relações de parceria 
já existentes com instituições públicas e 
organizações vinculadas a temáticas afins à 
antropologia e arqueologia. 

Número de convênios e acordos de 
cooperação técnica assinados. 

Realizar projetos de interesse social, 
eventualmente respondendo a demandas de 
grupos ou organizações específicas. 

Número de projetos desenvolvidos 
Relação de grupos ou organizações 
envolvidas. 
  

Propor intercâmbios e atividades de formação em 
antropologia e arqueologia com profissionais 
pertencentes a instituições municipais, estaduais 
e federais e com atuação em áreas afins a essas 
disciplinas (políticas públicas destinadas a 
populações indígenas, comunidades tradicionais, 
patrimônio material e imaterial, cultura popular, 
etc.). 

Número de projetos e eventos realizados. 
Lista de frequência. 
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Área Meta Ação Indicadores 

6.2 Realizar eventos de abrangência 

internacional, nacional, regional e local. 
Realizar anualmente a Semana de Antropologia e 
Arqueologia/ Seminários de Etnologia e Museus. 

Evento cadastrado no no Lattes e SIGEU. 
Lista de presença. 
Registro audiovisual da atividade publicado 
no Canal da Antropologia no YouTube. 

Organizar eventos vinculados aos núcleos de 
pesquisa do PPGA. 

Evento cadastrado no Lattes e SIGEU. 
Lista de presença. 
 

Fornecer apoio anual à realização da Semana de 
recepção aos calouros, Semana Acadêmica de 
Ciências Sociais e Feira de Profissões. 

Material de divulgação do evento. 
Prestação de contas dos recursos financeiros 
destinados aos eventos.  

7. 
Internacionalização 

7.1 Fomentar a internacionalização da pós-graduação. 
 

Formalizar até 2019 todas as relações de parceria 
já existentes com instituições de ensino e redes 
de pesquisa internacionais. 

Número de convênios e acordos de 
cooperação técnica assinados. 

Manter a regularidade de oferta de vagas para 
alunos do exterior através de convênios.  

 Número de vagas preenchidas. 

Viabilizar a participação de professores visitantes 
no PPGA por meio da participação em editais 
específicos. 

Número de projetos submetidos. 
Relatório de atividades desenvolvidas pelo 
professor visitante. 

8. Inclusão e 
diversidade 

8.1 Fortalecer a elaboração de políticas afirmativas no 

âmbito da UFPR. 
 
 

Manter a atuação de docentes do DEAN nas 
instâncias administrativas destinadas à 
implantação de políticas afirmativas na UFPR. 

Portaria de nomeação. 
Atas de reunião. 

Desenhar e implementar até o final de 2018 
programa de acompanhamento de alunos 
indígenas e negros no curso de graduação em 
Ciências Sociais e Pós-graduação em 
Antropologia.  

Projeto submetido à avaliação da plenária. 
Relatório anual. 

Publicar, preferencialmente em periódicos dos 
estratos Qualis A1, A2 ou B1 ou em coletâneas 
qualificadas, resultados de pesquisas sobre as 
políticas afirmativas do ponto de vista 

Artigos publicados em coletâneas ou dossiês.  
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Área Meta Ação Indicadores 

antropológico, a partir da experiência da UFPR e 
de outras IFES da região Sul.  
 

Realizar a cada quadriênio evento na UFPR para 
discussão da comissão de avaliação de alunos 
cotistas, especialmente os do curso de graduação 
em Ciências Sociais e na Pós-graduação em 
Antropologia. 

Evento cadastrado no SIGEU. 
Lista de presença. 
Registro audiovisual da atividade publicado 
no Canal da Antropologia no YouTube. 

Viabilizar a oferta de vagas em cursos de idiomas 
estrangeiros para estudantes que ingressaram no 
PPGA por meio de políticas afirmativas. 

Ofício encaminhado ao CELIN, ao Programa 
IsF e/ou ao DELEM. 

Criar comissão interna para tratar de questões de 
acessibilidade.  

Ata. 

  

 


