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Histórico  
 

O curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná é um dos mais antigos do 
Brasil e, seguramente, o mais antigo do estado do Paraná.  

Em 1938, um grupo de docentes e intelectuais propôs a criação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (FFCL), buscando com isso acelerar o processo de reintegração da antiga 
“Universidade do Paraná”, fundada em 1912 e mantida como tal até 1916, quando foi 
desmembrada em favor das faculdades que a originaram, no caso, as faculdades de Medicina, 
Engenharia e Direito. A iniciativa de criação da FFCL é de Omar Gonçalves da Mota, Carlos de Paula 
Soares e Homero de Melo Braga (professores de Medicina e Direito), tendo o apoio das 
Faculdades de Direito, Engenharia e Medicina. Em sua origem até 1946, a FFCL foi mantida pela 
União Brasileira de Educação e Ensino (UBEE), órgão gerenciado pelos Irmãos Maristas, e por 
intelectuais católicos ligados ao Círculo de Estudos Bandeirantes1. De 1946 até 1950, passou a 
integrar a restaurada Universidade do Paraná, federalizada em dezembro de 19502. Entre 1938 e 
1950, o curso de Ciências Sociais e Políticas, como era denominado, não obteve grande número de 
inscritos e, consequentemente, de formandos, chegando mesmo a ser desativado em 1947 e 
1949. Assim, somente a partir da década de 1950 é que a procura pelo curso se estabilizou, 
contribuindo para isso, certamente, a gratuidade que se estabelece com a federalização.  

Quanto à estrutura do curso, e a despeito de sua nomenclatura ser de Ciências Sociais, não 
havia propriamente institucionalização e/ou autonomia das três principais áreas de conhecimento, 
isto é, da Sociologia, da Antropologia e da Ciência Política e grande parte de seu quadro docente 
ministrava aulas para outros cursos. Contudo, uma área se destacava, particularmente em razão 
do protagonismo de intelectuais tais como Loureiro Fernandes, o que permitiu o estabelecimento 
de um perfil mais acadêmico à Antropologia e à Etnologia.  

Até meados da década de 1990 o curso se caracterizou por uma matriz curricular que não 
se orientou pela consolidação e profissionalização das áreas de concentração tais como sociologia, 
antropologia e ciência política. De fato, como veremos, a divisão mais aproximada disto e refletida 
de forma equilibrada na estrutura curricular só acontece em 1994 (Resolução 17/94 – CEP), sendo 
mantida em linhas gerais nas reformas curriculares de 2002, 2011 e 2020.  

Nesse sentido, a estrutura curricular do curso é expressão também do organograma 
administrativo e acadêmico. Atualmente, podemos dizer que o processo de autonomização 
disciplinar das áreas das Ciências Sociais se cristalizou duplamente: de um lado, 

 
1 A respeito do papel do Círculo de Estudos Bandeirantes para a formação da intelectualidade curitibana ver, por 
exemplo, CAMPOS, Névio de. “A Presença do Laicato Católico no Paraná dos anos de 1920 e 1930”, em História, 
Questões e Debates, Curitiba: Editora UFPR, n. 43, pp. 169-182, disponível em 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/historia/article/viewFile/7868/5550. Acesso em 20/06/2019.   
2 WESTPHALEN, Cecília M. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná: 50 anos. Curitiba, SBPH-PR, 
1988; BEGA, Maria T. S. “Gênese das Ciências Sociais no Paraná”, in. OLIVEIRA, M. (org.) As Ciências Sociais no 
Paraná. Curitiba: Protexto, 2006.; SZWAKO, J. Da Faculdade à Academia: mecanismos de reprodução e estruturação 
burocrática do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPR (1974-1986). Dissertação de Mestrado em 
Sociologia, Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR, 2005.   
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institucionalmente, na medida em que cada área está representada por seu respectivo 
departamento; de outro, academicamente, uma vez que cada departamento abriga seu respectivo 
programa de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado, além da consolidação de 
diversos grupos e núcleos de pesquisa. A autonomização disciplinar das áreas, contudo, não 
implica cursos distintos, mas, a rigor, uma matriz curricular que garante a possibilidade de escolha 
a seus/suas estudantes entre quatro trajetórias distintas: Licenciatura ou Bacharelado em uma das 
três linhas de formação existentes. 

Os quadros abaixo ilustram o organograma institucional e acadêmico no qual se apoia o 
Curso de Graduação em Ciências Sociais. No Gráfico 1, apresentamos os departamentos principais 
do Curso, os núcleos e grupos de pesquisa e os programas de pós-graduação respectivos. É preciso 
ressaltar que a existência dessa rica estrutura oferece, para o/a estudante de ciências sociais, 
perspectivas e oportunidades concretas de inserção acadêmica e socio-profissional, seja no 
âmbito da própria graduação, com a possibilidade de participação em grupos de pesquisa 
consolidados e programas como Residência Pedagógica e PIBID, contribuindo significativamente 
para a realização de monografias, seja como perspectiva de ingresso num dos programas de pós-
graduação existentes. No Gráfico 2, apresentamos os departamentos que ofertam disciplinas para 
a Área Básica Comum do curso, e os que ofertam para a Modalidade Licenciatura. 

 
Quadro 1 – Departamentos principais, núcleos de pesquisa e disciplinas ofertadas 

Departamento / 
Programa de Pós-

Graduação 

Grupos e Núcleos de Pesquisa Disciplinas obrigatórias ofertadas 
para o Curso de Ciência Sociais 

Departamento de 
Antropologia 
(DEAN) 
 

Programa de 
Pós-Graduação 
em Antropologia 
(PPGAS) [M/D] 
 

Núcleo de Antropologia da Política, do 
Estado e das Relações de Mercado (NAPER) 

Núcleo de Estudos Ameríndios (NEA) 
Núcleo de Arqueologia (NUA) 
Núcleo de Arte, Ritual e Performance 

(NUARP) 
Núcleo de antropologia especulativa 

(SPECIES) 
Grupo de Estudos sobre o diálogo e a 

atuação interinstitucional em relação à 
presença indígena no litoral do Paraná – 
Ministério Público do Estado do 
Paraná/UFPR 

Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas 
(CEPA) 

Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) 

Ár
ea

 
Bá

si
ca

 Antropologia e Dinâmicas da Cultura 
Antropologia I 
Antropologia II 
Introdução à Arqueologia 
Diversidade Cultural Brasileira 

Li
nh

a 
de

 F
or

m
aç

ão
 

Etnologia Indígena 
Leitura de Etnografias Clássicas 
Arqueologia: pré-História Geral 
Práticas Profissionais em Antropologia e Arqueologia 
Antropologia III 
Arqueologia Brasileira I 
Métodos de Pesquisa em Antropologia 
Leitura de Etnografias Contemporâneas 
Laboratório Etnográfico 
TCC em Antropologia e Arqueologia I 
Tópicos Especiais em Antropologia no Brasil 
TCC em Antropologia e Arqueologia II 

Li
ce

nc
ia

tu
ra

  
Etnologia  
Indígena  
Ações Educativas em Antropologia e Arqueologia  
Tópicos Especiais em Antropologia no Brasil  

Departamento de 
Sociologia (DECISO) 
 

Programa de 

Centro de Estudos em Esporte, lazer e Sociedade 
Centro de Estudos Rurais do Paraná 
Centro de Estudos sobre Segurança e Direitos 

Humanos  
Cultura, Política e Movimentos Sociais na América Ár
ea

 B
ás

ic
a 

Introdução à Sociologia  
Teorias Sociológicas Clássicas  
Laboratório de Ensino e Pesquisa em Ciências Sociais 
Teorias Sociológicas Contemporâneas  
Teorias Sociológicas na América Latina  
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Pós-Graduação 
em Sociologia 
(PGSOCIO) [M/D] 
 
Mestrado 
Profissional de 
Sociologia em 
Rede Nacional 
(PROFSOCIO) 

Latina  
Epistemologia e Sociologia Ambiental 
Grupos de Estudos Imagem e Conhecimento 
Grupo de Estudos em Sociologia da Saúde  
Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade  
Midiaculturas, Poder e Sociedade 
Mulheres e Produção Cultural 
Núcleo de Estudos de Gênero  
Núcleo de Estudos de Paranaenses 
Núcleo de Estudos sobre Sociologia, 

Multiculturalismo e Migrações Internacionais 
Pensamento Social, Intelectuais e Circulação de 

ideias 
Sociologia e Políticas Sociais 

Li
nh

a 
de

 F
or

m
aç

ão
 

Corpo, gênero e Sexualidade  
Cultura e Sociedade  
Métodos Quantitativos em Sociologia  
Sociologia e Modernidade no Brasil  
Trabalho e Desigualdade Social  
Métodos Qualitativos em Sociologia  
Sociedade, Espaço e Natureza  
Instituições e Poder  
TCC em Sociologia I  
TCC em  
Sociologia II  

Li
ce

nc
ia

tu
ra

 Corpo, gênero e sexualidade 
Sociologia da Educação 
Trabalho e Desigualdade social 
Seminários de Pesquisa em Licenciatura 
Sociedade, Espaço e Natureza 

Departamento de 
Ciência Política 
(DECP) 
 

Programa de 
Pós-Graduação 
em Ciência 
Política (PPGCP) 
[M/D] 

Grupo de Pesquisa em Comunicação, Política 
e Tecnologia (PONTE) 

Laboratório de Partidos Políticos e Sistemas 
Partidários (LAPeS) 

‘Midiaculturas’, poder e sociedade 
Comunicação e Participação Política 
Núcleo de Pesquisa em Relações 

Internacionais (NEPRI) 
Comunicação Política e Opinião Pública 

(CPOP) 
Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política 

Brasileira (NUSP) 
Grupo de Pesquisa Geisl 

Ár
ea

 B
ás

ic
a 

Introdução à Política 
Política Brasileira 
Fundamentos da Teoria Política 
Instituições Políticas 
Comportamento e Cultura Política 

Li
nh

a 
de

 
Fo

rm
aç

ão
 

Teoria Democrática 
Métodos Quantitativos em Ciência Política 
Métodos Qualitativos em Ciência Política 
Relações Internacionais 
Métodos de Pesquisa em Ciência Política 
TCC em Ciência Política I 
Análise de Conjuntura 
TCC em Ciência Política II 

Li
ce

nc
ia

tu
ra

 Métodos Quantitativos em Ciência Política 

 
 

Quadro 2 – Departamentos e disciplinas ofertadas (Área Básica Comum e Licenciatura) 
Área / 

Modalidade do 
Curso 

Departamentos Disciplinas obrigatórias ofertadas 
para o curso de Ciências Sociais 

 
Área Básica Comum 

Departamento de Economia (DEPECON) História do Pensamento Econômico 

Departamento de História (DEHIS) Tópicos Especiais de História do Brasil 
História Contemporânea IV 

Departamento de Estatística (DEST) Introdução à Estatística 

 
 
 

Licenciatura 

Departamento de Teoria e Fundamentos 
da Educação (DTFE) 

Psicologia da Educação 

Departamento de Planejamento e 
Administração Escolar (DEPLAE) 

Organização do Trabalho Pedagógico na Escola 
Política e Planejamento da Educação Brasileira 

Departamento de Teoria e Prática de 
Ensino (DTPEN) 

Didática 
Metodologia do Ensino em Ciências Sociais 
Prática de Docência em Ciências Sociais I 
Prática de Docência de Ciências Sociais II 

Coordenação do Curso Letras / Libras Comunicação em Língua Brasileira de Sinais – Libras 
/Fundamentos da Educação Bilingue para Surdos 

 
Em sua última reforma curricular, elaborada ao longo de 2018-2019 e aprovada em 2020, o 

curso de Ciências Sociais procurou atender diversas demandas reivindicadas por estudantes e 
docentes, a saber: 

 ampliação de três para quatro períodos semestrais da Área Básica Comum; 

 reformulação e criação de disciplinas obrigatórias e optativas, bem como suas respectivas ementas;  
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 melhor articulação entre a Graduação e a Pós-Graduação (considerando a existência do Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia – Mestrado e Doutorado –; o Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social – Mestrado e Doutorado; o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política – 
Mestrado e Doutorado; o Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Sociologia 
(PROFSOCIO), todos vinculados aos departamentos que compõem o curso de Ciências Sociais da UFPR);  

 organização de uma grade horária, decorrente da autonomia de cada área de conhecimento/linha de 
formação, que concentrasse a totalidade de disciplinas optativas no período matutino, salvo justificativa 
expressa em contrário.  

 introdução de atividades práticas nas disciplinas obrigatórias do curso, modificando a percentagem 
entre carga horária teórica e carga horária prática como componente curricular.  

 incorporação de um conjunto de normativas recentes relativas a estágios, atividades formativas e 
acenar para a incorporação, no PPC, de atividades de extensão universitária (EU);  

 incorporação dos dispositivos legais do Plano Nacional de Educação, sancionados em 2014, após a 
última reforma curricular do curso.  

 
Por outro lado, no que concerne especificamente à Licenciatura, a grande questão 

norteadora das discussões do PPC foi quanto ao cumprimento da coetânea legislação que 
determina a criação de um perfil próprio para a Licenciatura, ao mesmo tempo articulando-a aos 
conteúdos específicos do conjunto de disciplinas das Ciências Sociais. 

 
Assim, a atual reformulação do curso de Licenciatura buscou:  

 regularizar a carga horária exigida pelas atuais resoluções concernentes à Licenciatura;  

 incorporar um conjunto de normativas recentes relativas a estágios, atividades formativas e 
acenar para a incorporação, no PPC, de atividades de extensão universitária (EU)3;  

 incorporar os dispositivos legais do Plano Nacional de Educação, sancionados em 2014, após a 
última reforma curricular do curso;  

 ampliar de três para cinco as disciplinas optativas previstas para a modalidade Licenciatura;  

 possibilitar a escolha da área em que o estudante deverá fazer uma disciplina obrigatória de 
métodos qualitativos. 

 
Quadro Docente e técnico administrativo  

 
O corpo docente responsável pela oferta de 90% da carga horária total do curso na 

modalidade Bacharelado em Ciências Sociais é composto pelos Departamentos de Antropologia, 
Sociologia e Ciência Política, compondo um total de 40 professores doutores e em regime de 

 
3 A Estratégia 7, Meta 12, do Plano Nacional de Educação (PNE), prevê “assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando 
sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”). Essa meta está regimentada pela Resolução 
CNE/CES Nº 7, de 18 de dezembro de 2018, a qual prevê que as “instituições de ensino superior terão o prazo de até 3 
(três) anos, a contar da data de sua homologação, para a implantação do disposto nestas Diretrizes”. Por outro lado, a 
Resolução Nº 72/11-CEPE da UFPR, que dispõe sobre as Atividades de Extensão no âmbito desta universidade, deverá 
ser objeto de revisão, particularmente quanto à creditação ou “curricularização” destas atividades. Nesse sentido, este 
projeto pedagógico de curso não tem como atender intempestivamente ao disposto legislativo, embora atente à 
necessidade de incorporar as atividades previstas na forma de ajuste curricular até o ano de 2021.   
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dedicação exclusiva (DE). Cerca de 20% deste quadro docente possui, inclusive, estágios pós-
doutorais no Brasil e no exterior, e em sua maioria compõem também os respectivos programas 
de pós-graduação, o que demonstra o compromisso do curso com a docência, com a pesquisa e 
com a extensão. Os departamentos externos ao curso e que ofertam disciplinas na Área Básica 
Comum são os de Estatística (DEST), Economia (DEPECON) e História (DEHIS). Na modalidade 
Licenciatura em Ciências Sociais, além dos departamentos mencionados acima, ministram 
disciplinas regulares ao curso a Coordenação de Letras/Libras e os departamentos de Teoria e 
Fundamentos da Educação (DTFE), Planejamento e Administração Escolar (DEPLAE) e Teoria e 
Prática de Ensino (DTPEN). 

No total, de acordo com os dados do SIGA, cerca de 71 docentes credenciados são 
responsáveis pela oferta de disciplinas do curso e o índice de qualificação do Corpo Docente é 4,9. 
A quantidade de estudantes atualmente matriculados é de 430. 

A Coordenação do Curso de Ciências Sociais conta com um servidor técnico, responsável 
junto à chefia pela gestão administrativa e acadêmica do curso, e atualmente ocupa uma sala do 
9º andar do D. Pedro I, além do Laboratório de Informática, Ensino e Pesquisa em Ciências Sociais, 
situado no 7º andar do mesmo edifício. 

Nos gráficos abaixo, apresentamos a totalidade do quadro docente e de técnicos 
administrativos que atendem ao curso de Ciências Sociais. 

 
Quadro 3 – Docentes por departamento 

NOME TÍTULO CLASSE /PADRÃO REGIME 
QUADRO DOCENTE – DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA (DEAN) 

ANDREA CARVALHO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO DOUTORADO ASSOCIADO  / 701 DE/40 h 
CIMEA BARBATO BEVILAQUA DOUTORADO ASSOCIADO / 704 DE/40 h 
EDILENE COFFACI DE LIMA DOUTORADO ASSOCIADO / 704 DE/40 h 
EVA LENITA SCHELIGA DOUTORADO ADJUNTO / 601 DE/40 h 
FABIO PARENTI DOUTORADO ADJUNTO / 601 DE/40 h 
JOAO FREDERICO RICK DOUTORADO ADJUNTO / 603 DE/40 h 
LAERCIO LOIOLA BROCHIER DOUTORADO ADJUNTO / 604 DE/40 h 
LAURA PEREZ GIL DOUTORADO ASSOCIADO  / 701 DE/40 h 
LILIANA DE MENDONCA PORTO DOUTORADO ASSOCIADO  / 703 DE/40 h 
LORENZO GUSTAVO MACAGNO DOUTORADO ASSOCIADO  / 704 DE/40 h 
MARCOS SILVA DA SILVEIRA DOUTORADO ASSOCIADO  / 703 DE/40 h 
MARIA INES SMILJANIC BORGES DOUTORADO ASSOCIADO  / 703 DE/40 h 
MIGUEL ALFREDO CARID NAVEIRA DOUTORADO ASSOCIADO  / 701 DE/40 h 
PAULO RENATO GUERIOS DOUTORADO ASSOCIADO  / 702 DE/40 h 
RICARDO CID FERNANDES DOUTORADO ASSOCIADO  / 703 DE/40 h 

QUADRO DOCENTE – DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA (DECISO) 
ALEXANDRO DANTAS TRINDADE DOUTORADO ASSOCIADO  / 704 DE/40 h 
ANGELO JOSE DA SILVA DOUTORADO ASSOCIADO  / 704 DE/40 h 
JAIME SANTOS JUNIOR DOUTORADO ADJUNTO / 601 DE/40 h 
JOSE LUIZ FERNANDES CERVEIRA FILHO DOUTORADO ASSOCIADO  / 701 DE/40 h 
MARCIO DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA DOUTORADO AUXILIAR / 401 DE/40 h 
MARCIO SERGIO BATISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA DOUTORADO TITULAR / 801 DE/40 h 
MARIA APARECIDA DA CRUZ BRIDI DOUTORADO ASSOCIADO  / 701 DE/40 h 
MARIA TARCISA SILVA BEGA DOUTORADO ASSOCIADO  / 704 DE/40 h 
MARLENE TAMANINI DOUTORADO ASSOCIADO  / 704 DE/40 h 
MERYL ADELMAN DOUTORADO ASSOCIADO  / 703 DE/40 h 
PEDRO RODOLFO BODE DE MORAES DOUTORADO ASSOCIADO  / 701 DE/40 h 
RICARDO COSTA DE OLIVEIRA DOUTORADO TITULAR / 801 DE/40 h 
RODOLFO BEZERRA DE MENEZES LOBATO DA COSTA DOUTORADO ADJUNTO / 601 DE/40 h 
RODRIGO CZAJKA DOUTORADO ADJUNTO / 601 DE/40 h 
SIMONE MEUCCI DOUTORADO ASSOCIADO  / 702 DE/40 h 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
QUADRO DOCENTE – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA (DECP) 

ADRIANO NERVO CODATO DOUTORADO ASSOCIADO  / 702 DE/40 h 
ALEXSANDRO EUGENIO PEREIRA DOUTORADO ASSOCIADO  / 701 DE/40 h 
BRUNO BOLOGNESI DOUTORADO ADJUNTO / 603 DE/40 h 
EMERSON URIZZI CERVI DOUTORADO ASSOCIADO  / 702 DE/40 h 
FRANCISCO PAULO JAMIL ALMEIDA MARQUES DOUTORADO ASSOCIADO  / 701 DE/40 h 
NELSON ROSARIO DE SOUZA DOUTORADO TITULAR / 801 DE/40 h 
PAULO ROBERTO NEVES COSTA DOUTORADO ASSOCIADO  / 704 DE/40 h 
RAFAEL CARDOSO SAMPAIO DOUTORADO ADJUNTO / 601 DE/40 h 
RENATO MONSEFF PERISSINOTTO DOUTORADO TITULAR / 801 DE/40 h 
SERGIO SOARES BRAGA DOUTORADO ASSOCIADO  / 701 DE/40 h 

 
Quadro 4 – Técnicos Administrativos por Departamento 

NOME CLASSE /PADRÃO REGIME 
QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA (DEAN) 

MARIANA GONZALEZ LEANDRO NOVAES E1 / 03 40 h 
OSVANIR JOSE GONCALVES DE ANDRADE D4 / 16 40 h 

QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA (DECISO) 
ROBERTO MARTINS DE JESUS D2 / 02 40 h 

QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA (DECP) 
MILENA CRISTINA OSWALD E1 / 01 40 h 

QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (CCS) 
PATRICIA COCHAKE D2 / 02 40 h 

 
 

Missão 
 
Consolidar-se como polo de referência na formação de futuros profissionais da área de 

Ciências Sociais, estruturado em torno de práticas de pesquisa, extensão e docência em diálogo 
contínuo com a sociedade. No mundo atual o julgamento imparcial das eventualidades nos obriga 
à análise de alternativas às soluções ortodoxas e dominantes[texto Deciso]. A missão do curso de 
Ciências Sociais, parte integrante de uma universidade pública e federal é garantir: 

 
 a formação de profissionais competentes e compromissados socialmente, aptos a atuar no campo das 

Ciências Sociais em qualquer nível; 

 a formação, em nível de graduação, dos/as professores de sociologia da rede básica de ensino; 

 o desenvolvimento de saberes e práticas científicas das Ciências Sociais no sentido da construção de 
uma sociedade mais justa, através da utilização eficaz dos recursos públicos; 

 a atuação constante na defesa dos direitos fundamentais – civis, políticos, sociais e de reconhecimento – 
da população brasileira; 

 a defesa e posicionamento intransigente das populações com que seus/suas alunos/as e professores/as 
se envolvem em seus fazeres de ensino, pesquisa e extensão. 

 
No mundo atual o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação não pode se 

dissociar do processo de comunicação como um todo. Assim, nos pautamos nos seguintes valores: 
responsabilidade, comprometimento, seriedade, equidade, integridade e cidadania no 
desenvolvimento de nossas atividades cotidianas, assim desdobradas: 

 promoção do ensino da sociologia e das Ciências Sociais, ancorada na perspectiva da democratização do 
acesso à informação, respeitando a ética, os valores humanos e o progresso sustentável; 
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 comprometimento com o desenvolvimento científico do estado do Paraná e do país; 

 execução de gestão participante, dinâmica, transparente e comprometida com melhores condições de 
trabalho dos servidores lotados na Coordenação, do ensino e de qualidade de vida de toda a 
comunidade universitária; 

 eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento das atividades institucionais; 

 isonomia no tratamento dispensado aos/as estudantes do curso de Ciências Sociais; 

 respeito aos critérios institucionais usados na alocação interna de recursos físicos. 

 

Desafio Estratégico 
 
Embora a manutenção do quadro de professores seja uma prerrogativa dos 

departamentos, a Coordenação do Curso reconhece e apoia a necessidade de contratação de 
novos/as docentes, uma vez que tal índice reforça a qualidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão universitária. 

O Curso de Ciências Sociais da UFPR vem se destacando no cenário nacional em razão de 
seus índices de qualidade. Os resultados do último exame do ENADE, em 2017, apontam que as 
modalidades Bacharelado e Licenciatura obtiveram nota 5. Em 2014, no penúltimo exame do 
ENADE, esses índices eram de 5 para o Bacharelado, e 4 para a Licenciatura. Dentre os objetivos 
principais do curso, a manutenção desses índices é crucial para a continuidade da formação 
acadêmica e passo essencial para assegurar aos/as egressos/as condições efetivas de inserção no 
mercado de trabalho e na carreira acadêmica em nível de pós-graduação. 

De outro lado, o investimento em espaço físico e instalações condizentes ao exercício do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão universitária. 

Em síntese, os desafios do curso são: 
 
 Oferecer uma formação sólida, enfatizando o conhecimento das bases epistemológicas e históricas dos 

saberes do conjunto das Ciências Sociais, e o domínio de procedimentos para investigação dos 
fenômenos sociais e para a atuação profissional; 

 Formar um/a aluno/a capaz de apropriar-se criticamente do conhecimento disponível, na sua 
pluralidade teórico-metodológica, e produzir novos conhecimentos, compromissado com a 
transformação social e a ética; 

 Contribuir para a construção de um compromisso com a universidade pública e de qualidade, como um 
foro privilegiado de troca e estruturação de saberes 

 Seguir as diretrizes da LDB que regulamentam o ensino no Brasil, bem como as resoluções do CEPE e 
outras determinações institucionais; 

 Implementar o Projeto Pedagógico do Curso aprovado em 2020; 
 Avaliar periodicamente o curso e os/as egressos/as; 
 Estimular, desde os primeiros anos da graduação, a experiência com pesquisa e formação docente entre 

os/as estudantes do curso; 
 Modernizar e dotar de programas e aplicativos necessários os laboratórios de pesquisa existentes junto 

aos núcleos e grupos, priorizando o Laboratório de Informática, Ensino e Pesquisa vinculado à 
Coordenação do Curso; 
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Metas e Ações para o período 
 

Área Meta Ação Indicadores 
1. Gestão 
acadêmica e 
administrativa 

1.1. Revisar normas e demais 
documentos internos visando 
sua adequação às diretrizes 
institucionais vigentes 

Incorporar em todos os documentos do Curso de 
Ciências Sociais, as normativas contidas nas legislações 
da UFPR no que diz respeito à linguagem e 
terminologias. 

Ata. 
Regimentos publicados nas páginas do 
Curso de Ciências Sociais. 

1.2. Aprimorar e divulgar o 
acervo das Monografias de 
conclusão de Curso 

Viabilizar, junto à Biblioteca do Setor de Humanas, 
plataformas de acesso às monografias 

Consultas aos órgãos competentes da 
UFPR: CCE, SIBI e Pró-Reitorias. 

1.3. Melhorar o fluxo de 
comunicação com público 
interno e externo 

Aperfeiçoar a comunicação institucional por meio do 
redesenho da página institucionais do Curso de 
Ciências Sociais até meados de 2021. 

Novo site publicado. 

1.4. Atualizar banco de dados da 
produção acadêmica 

Realizar projeto, com a participação dos técnicos 
administrativos lotados na Coordenação do Curso e 
nos departamentos de Antropologia, Ciência Política e 
Sociologia, para mapeamento/ano, na pesquisa, 
extensão e realização de eventos/professor. 

Publicação nos sites da Coordenação e dos 
Departamentos, até 2021, da produção 
relativa às décadas de 1990 a 2020. 
Publicação da produção relativa aos 
períodos anteriores às décadas de 1990. 

1.5. Migração para o SIGA da 
Matriz Curricular do Curso 

Realizar a migração do SIE para o SIGA da matriz 
curricular de todos os anos de referência do Curso de 
Ciências Sociais. Verificar as adaptações, adequações e 
equivalências necessárias entre disciplinas. Garantir a 
integralização curricular do/a estudante de forma 
automática e segura. 

Visualização no SIGA das Matrizes 
Curriculares do Curso de Ciências Sociais. 

1.6. Capacitação do quadro 
técnico-administrativo 

Incentivar a realização de cursos, oficinas e demais 
atividades de capacitação técnica, informacional e de 
gestão ao quadro técnico-administrativo. 

Currículo dos/as servidores/as técnico-
administrativos/as. 

2. Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

2.1. Diminuir a evasão discente 
no curso de graduação em 
Ciências Sociais. 

Estabelecer estratégias didáticas para diminuir a 
desistência nos primeiros semestres do curso. 

Revisão e atualização periódica das fichas 
2 das disciplinas que integram a Área 
Básica Comum do curso de Ciências 
Sociais. 

2.2. Reduzir o número de 
discentes desperiodizados e o 
tempo médio de titulação dos/as 
graduandos/as do Bacharelado e 
Licenciatura. 

Discutir, em conjunto com os departamentos, 
estratégias de acompanhamento do TCC em 
Licenciatura e TCC em linhas de formação específicas 
do Bacharelado. 

Ata. 
Encaminhamento para Colegiado de 
curso. 

Realizar discussões e avaliações permanentes sobre o 
uso de tecnologias de aprendizado para a área de 
Ciências Sociais, particularmente as de Ensino Remoto.  

Capacitação de docentes e discentes no 
uso de tecnologias de informação e 
comunicação. 
Produção de relatórios de avaliação do 
ensino/aprendizagem. 

2.3. Incorporar a discussão e a 
formação acerca do uso de 
recursos audiovisuais (fotografia 
e vídeo) como instrumento de 
pesquisa na área das Ciências 
Sociais. 

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

Cursos, oficinas e workshops de formação 
a docentes e discentes. 

Garantir a formação dos/as docentes do curso no uso 
de recursos audiovisuais e softwares de uso no ensino. 

Cursos, oficinas e workshops de formação 
a docentes e discentes. 

2.4. Fortalecer a formação inicial 
e continuada de professores da 
Educação básica. 

Incentivar que docentes participem regularmente do 
edital PIC/Monitoria envolvendo alunos de graduação 
na rotina didática no ensino superior, bem como de 
editais do programa PIBID, Residência Pedagógica e 
outros programas institucionais de iniciação à 
docência. 

Número de planos de aprovados por ano. 

Incentivar a participação dos/as alunos de graduação 
em programas de extensão dedicados a ações 
interventivas. 

Número de alunos envolvidos. 

2.5. Fortalecer a integração 
entre graduação e pós-
graduações 

Organização de eventos regulares de apresentação 
dos resultados de pesquisa 

Ata 
Registro no SIGEU 

2.6. Incentivar a criação de 
publicações discentes 

Incentivar e apoiar a criação de revistas acadêmicas de 
estudantes de graduação, particularmente vinculadas 
ao PET Ciências Sociais, PIBID, Residência Pedagógica e 
demais programas institucionais. 

Publicação de periódicos. 
 

3. 
Infraestrutura 

3.1. Ampliar e modernizar o 
espaço de ensino da graduação. 

Adequar o espaço físico das dependências da 
Coordenação e Laboratório de Informática, 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. 

3.2. Renovar os equipamentos e 
o mobiliário da Secretaria da 
Coordenação do Curso e de 
Laboratórios. 

Manter uma quantidade suficiente de equipamentos 
de filmagem, captação de áudio e edição em 
funcionamento para uso no laboratório de 
Informática, Ensino e Pesquisa em Ciências Sociais. 

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

Renovar os equipamentos de informática e adquirir Submissão de propostas ao FDA. 
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licenças de softwares necessários à pesquisa 
acadêmica (NVIVO, SPSS, IRAMUTEC, ADOBE CREATIVE 
CLOUD, dentre outros), para docentes e discentes do 
Curso de Ciências Sociais, em suas atividades didáticas, 
de pesquisa e de extensão. 

Implementação. 
Prestação de contas. 

3.3. Viabilizar a atualização 
contínua de bibliografia da área 
de Ciências Sociais na biblioteca 
do SCH. 

Adquirir bibliografia básica e complementar indicada 
nas fichas 1 que integram o projeto pedagógico dos 
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Sociais. 

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 da área de 
Ciências Sociais, de modo a atualizar a ficha 2 das 
disciplinas obrigatórias e optativas. 

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

4. Extensão e 
cultura 

4.1. Responder a demandas 
sociais por formação e atuação 
profissional especializada nas 
áreas das Ciências Sociais e 
ensino de Sociologia e Ciências 
Sociais. 

Incentivar, junto aos departamentos, a participação de 
docentes como pareceristas em processos que 
demandem pareceres acadêmicos. 

Número de pareceres emitidos. 

Formalizar até 2021 todas as relações de parceria já 
existentes com instituições públicas e organizações 
vinculadas a temáticas afins às Ciências Sociais (ex. 
Convênios com a Cohab e Cohapar, Conselho Estadual 
dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do 
Paraná, ACNUR, INCRA, Instituto Chico Mendes, 
Assembleia Legislativa do Paraná, Câmara Municipal 
de Curitiba, Ministério Público, etc.) 

Número assinaturas de convênios e 
acordos de cooperação técnica. 

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

Ata. 
Número de projetos desenvolvidos. 
Relação de grupos ou organizações 
envolvidas. 

Propor intercâmbios e atividades de formação com 
profissionais pertencentes a instituições municipais, 
estaduais e federais e com atuação em áreas afins a 
essas disciplinas (políticas públicas, trabalho, reforma 
trabalhista, meio ambiente e agroecologia, assessoria 
política, accountability, laudos antropológicos, 
assessoramento em demarcações territoriais, etc) 

Ata. 
Número de projetos e eventos realizados. 
Lista de frequência. 

Propor formas alternativas de estágio de docência aos 
estudantes da licenciatura 

Ata. 
Parcerias formais com escolas públicas e 
privadas 

5. Inclusão e 
Diversidade 

5.1. Fortalecer a elaboração de 
políticas afirmativas no âmbito 
da UFPR. 

Incentivar e apoiar a atuação de docentes dos 
departamentos (DEAN, DECISO e DECP) nas instâncias 
administrativas destinadas à implantação de políticas 
afirmativas na UFPR. 

Atas. 
Portaria de nomeação. Atas de reunião. 

Viabilizar, junto ao CELIN, a oferta de vagas em cursos 
de idiomas estrangeiros para estudantes que 
ingressaram no Curso por meio de políticas 
afirmativas. 

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

Firmar parcerias formais com instituições, 
organizações sociais e demais setores da sociedade 
civil, com vistas a viabilizar a integração entre 
estudantes de graduação e comunidades atendidas. 

Atas.  
Ofícios. 
Relatórios de Atividades. 
Número de estudantes envolvidos. 
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