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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2018-2022

HISTÓRICO

Vinculado ao Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná, o atual Departamento de Sociologia tem em seu histórico ser o núcleo

responsável pela oferta de professores que compuseram os cursos fundadores da faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1938, tornando-se o

Departamento de Ciências Sociais quando da reforma Universitária de 1968.Manteve-se com esta denominação até 2013 quando, acatando sugestão do

Colegiado do Curso de Ciências Sociais altera para Departamento de Ciência política e Sociologia, mais condizente com os saberes e práticas vigentes

e para maior diferenciação do curso que é de responsabilidade das três áreas (Antropologia, Ciência Política e Sociologia). Em 2015, passa pela última

divisão, com a criação dos Departamentos de Sociologia e o de Ciência Política.

Na década de 1990 era responsável pelas disciplinas das áreas de Sociologia, Ciência Política, da licenciatura em Ciências Sociais e ofertava ainda

disciplinas dos núcleos obrigatórios de mais 19 cursos da UFPR. Participava com disciplinas na formação de estudantes dos seguintes setores: Ciências

da Saúde, Tecnologia, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Terra, além do Setor de Educação.

Teve, até o início da década de 1990, 35 professores e professoras. Com a perda gradativa de vagas ao longo da década de 1990, resultante da política

imposta pelo MEC à época, inicia o século XXI com 27 professores e professoras. A partir deste período os cursos de graduações passaram por várias

reformas, resultando na diminuição das disciplinas de Humanidades e, paralelamente outros departamentos do antigo SCHLA assumiram parte delas,

resultando em distribuição mais equitativa da carga de aulas.

Derivado da renovação do quadro de professores e professoras havido nesta década é que foram possíveis as seguintes mudanças que alteraram

totalmente o lugar e a responsabilidade das Ciências Sociais na UFPR: um novo quadro de professores e professoras com mestrado e doutorado; a

grande reforma curricular de 1994, com a reestruturação da graduação em três áreas equitativas, Antropologia, Ciência Política e Sociologia; criação

em 1995 do Mestrado em Sociologia.

1 Como o Plano Estratégico do departamento trata fundamentalmente do planejamento do uso da força de trabalho docente, aqui foram incluídos elementos relativos ao PG 
Sociologia e PROFSOCIO. 



Como resultado da  última reforma administrativa,  em 2015,  o  DECISO,  passou a  contar  com 15 professores  e  professoras,  responsáveis  pelas

titulações: Bacharel/bacharela em Ciências Sociais (habilitação Sociologia) e Licenciado/licenciada em Ciências Sociais (nota 5/MEC); pelo Programa

de Pós-Graduação em Sociologia (nota 5/CAPES) e, a partir de 2017, pelo polo local do Mestrado profissional em Sociologia, derivado da associação

da UFPR a este novo programa, ofertado em rede nacional, sob a coordenação da Universidade Federal do Ceará.

Oferta  disciplinas  obrigatórias  nos  seguintes  cursos  da  UFPR:  História,  Memória  e  Imagem;  Agronomia;  Zootecnia;  Economia,  Administração;

Nutrição; Enfermagem e Terapia Ocupacional. Na pós-graduação mantém oferta permanente de disciplinas no Programa de Pós-Graduação em Meio

Ambiente e Desenvolvimento - MADE desde sua criação em 1993, bem como no PPG em Direito, em letras e através do Núcleo de estudos de gênero

também oferta disciplina transversal sobre o tema.

Somente na Graduação da UFPR em 2017 o DECISO ofereceu 28,5 disciplinas semestrais, com o seguinte desempenho: 1070 vagas ofertadas e 748

preenchidas no 1º. Semestre; 671 ofertadas e 569 preenchidas no 2º. Semestre. Com relação às vagas/professor apresentou o seguinte desempenho:

ofertou 58 vagas/professor e teve preenchidas 44 vagas/professor. Foram, em síntese, 1,9 disciplinas por professor. Ofertou ainda 12 disciplinas por

semestre de Trabalho Conclusão de Curso/Monografia na graduação e mais 12 disciplinas por semestre no Programa de Pós-graduação em Sociologia.

Em sua política para disseminação da Sociologia, mantém regularmente vagas abertas em suas disciplinas da graduação e da pós-graduação a qualquer

aluno regularmente matriculado da UFPR. Recebe regularmente estudantes intercambistas dos Convênios de Cooperação da UFPR com universidades

do Brasil e do exterior, bem como pós-graduandos de universidades particulares na condição de matrículas isoladas e/ou ouvintes. 

Atualmente o DECISO tem em sua estrutura organizacional-acadêmica os seguintes Núcleos/Grupos de pesquisa, todos certificados pelo CNPq:

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 Latina

Epistemologia e Sociologia Ambiental

Grupos de Estudos Imagem e Conhecimento

Grupo de Estudos em Sociologia da Saúde

Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0789642324746082


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 
O Departamento de Sociologia conta com um servidor técnico, responsável junto à chefia pela gestão administrativa e financeira do DECISO.

Atualmente ocupa espaços do 9º. Andar do D. Pedro I e duas salas (CECIAL) no 2º. Andar do D. Pedro II.

MISSÃO

Consolidar-se como polo de referência na formação em Sociologia em nível de Graduação e Pós-Graduação (acadêmica e profissional), 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. A missão do departamento de Sociologia, parte integrante de uma universidade

pública e federal é garantir:

• A formação de profissionais competentes e compromissados socialmente, aptos a atuar no campo da Sociologia e das Ciências Sociais em

qualquer nível;

• A formação, em nível de graduação e pós-graduação dos professores de sociologia da rede básica de ensino;

• O desenvolvimento do saber sociológico  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 alunos e professores se envolvem em seus fazeres de ensino, pesquisa e

extensão.



VALORES

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 desdobrados:

• 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;

• 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  no

DECISO, 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 docentes de Sociologia e estudantes do curso de Ciências Sociais, dos demais cursos de graduação em

que se atua e dos estudantes da pós-graduação;

• Respeito aos critérios institucionais usados na alocação interna de recursos físicos, financeiros e humanos.

DESAFIO ESTRATÉGICO
Consolidar neste quinquênio o quadro de professores em no mínimo 18 professores doutores, DE, com participação nas atividades de ensino 

de graduação e pós-graduação, em espaço físico e instalações condizentes ao exercício do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 

universitária. 



Metas e ações para o período 
Área Meta Ação Indicadores

1. Gestão administrativa

1.1.  Efetivar  a  negociação  junto  às
instâncias  da  UFPR para  aumento  do
número de professores efetivos. 

Garantir  a  reposição  dos  professores
aposentados nos últimos 4 anos da área
de Sociologia.

Ata.
Processo  de  contratação  registrado
no SEI.
2018  –  reposição  das  vagas  de
aposentadoria.

Aumentar o quadro de professores de
acordo com os critérios exigidos para o
atendimento  das  graduações,  pós-
graduações,  pesquisa,  extensão  e
gestão  universitária  para  no  mínimo
mais dois professores. 

Ata.
Processo  de  contratação  registrado
no SEI.
2019 - mais duas novas vagas.

1.2 Implementar a captação de recursos
por meio das fundações de apoio para
atividades  de  pesquisa  e  extensão  a
serem  desenvolvidas  pelos  núcleos  e
grupos  de  pesquisas  e  programas  de
extensão.

Aprovar  termo  de  cooperação  e
convênios firmados através dos grupos
e  núcleos  e  programas  vinculados  ao
DECISO.

Termos  aprovados  em  instâncias
acadêmicas  vinculadas  e
encaminhado  para  aprovação  das
instâncias superiores.

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

Incorporar em todos os documentos do
departamento  e  PG  Sociologia,  as
normativas contidas nas legislações da
UFPR no que diz respeito à linguagem
e terminologias.

Ata.
Regimentos publicados nas páginas
do DECISO e PG Sociologia.

Atualizar  em  2018  os  documentos
relativos  a  critérios  de  admissão  de
professores seniores, pós-doutorandos,
regimento de seleção de estudantes de
pós-graduação.

Ata

Revisar  em 2018 o regimento do PG
Sociologia

Regimento publicado na página do
PG Sociologia.



Área Meta Ação Indicadores

1.4 Aprimorar a consulta ao acervo
documental  do  DECISO  e  PG
Sociologia

Estudar  alternativas  para facilitar  a
consulta  às  atas  e  demais
documentos públicos, em respeito à
lei da transparência

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

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

Aperfeiçoar  a  comunicação
institucional por meio do redesenho
das  páginas  institucionais  do
DECISO e PG Sociologia até o final
de 2019.

Novos sites publicados.

1.6  Atualizar  banco  de  dados  da
produção acadêmica. 

Realizar projeto, com a participação
dos técnicos administrativos lotados
no  PG  e  no  DECISO  para
mapeamento/ano,  na  pesquisa,
extensão  e  realização  de
eventos/professor.

Publicação nos sites do DECISO e
PG  Sociologia,  até  2019,  da
produção  relativa  às  décadas  de
1990 a 2018.
Publicação  os  sites  do  DECISO  e
PG  Sociologia,  até  2020,  da
produção  relativa  aos  períodos
anteriores às décadas de 1990.

2. Gestão de pessoas
2.1  Investir  na  qualificação
permanente  do  corpo  docente  do
DECISO/PG Sociologia.

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.



Área Meta Ação Indicadores

2.2  Ampliar  o  corpo  docente  do
DECISO  para  atender  tanto  às
demandas do curso de graduação em
Ciências  Sociais  (bacharelado  e
licenciatura), da Pós-Graduação em
Sociologia  e  do  Mestrado
Profissional  em Sociologia,  quanto
para  viabilizar  a  participação  em
outros projetos institucionais.

Garantir a reposição dos professores
aposentados nos últimos 4 anos da
área de Sociologia

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

Gestionar  junto  aos  órgãos
competentes  da  UFPR,  através  de
documentação  comprobatória,  para
o  aumento  do  quadro  docente  da
Sociologia,  considerando-se  as
novas  demandas  colocadas  nesta
década.

Dossiê de necessidades e demandas.
Ata.
Processo  de  encaminhamento
registrado no SEI.

2.3  Ampliar  o  corpo  técnico  do
DECISO  para  coordenar  rotinas
administrativas  da  unidade  e
desenvolver atividades de pesquisa e
extensão.

Solicitar  contratação  de  mais  um
servidor  técnico  com formação em
estatística  aplicada  às  Ciências
Sociais

Processo aberto no SEI.

2.4. Prever aposentadorias

Mapeamento  das  necessidades  de
pessoal  docente  de  acordo  com as
demandas  da  graduação  e  da  pós-
graduação.

Tempo de serviço dos professores.
Fluxograma das aposentadorias por
ano e quinquênio.
Solicitação  de  concursos  (registro
no SEI)

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

Adequar  o  espaço  físico  do
DECISO  e  do  PG  Sociologia,
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.

 



Área Meta Ação Indicadores

3.2  Renovar  os  equipamentos  e  o
mobiliário  do  DECISO  e  PG
Sociologia.

Manter  uma  quantidade  suficiente
de  equipamentos  de  filmagem,
captação  de  áudio  e  edição  em
funcionamento  para  uso  nos
laboratórios de pesquisa vinculados
ao  DECISO,  com  destaque  ao
CECIAL

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

3.3 Viabilizar a atualização contínua
de bibliografia de Sociologia 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
Sociologia 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.

4.2 Reduzir  o número de discentes
desperiodizados e o tempo médio de
titulação dos graduandos da linha de
formação  em  Sociologia  e  da
Licenciatura.

Discutir  estratégias  de
acompanhamento  do  TCC  em
Licenciatura e TCC em Sociologia

Ata.
Encaminhamento para Colegiado de
curso.



Área Meta Ação Indicadores

Realizar  a  discussão  e  avaliação
sobre  a  possibilidade  do  uso  de
novas  tecnologias  de  aprendizado
para a área de Sociologia (inclusão
de disciplinas em EAD, por ex)

Produção de documento
Número  de  professores  com
treinamento  nestas  tecnologias  (1
professor/ano a partir de 2019)

4.3  Incorporar  a  discussão  e  a
formação acerca do uso de recursos
audiovisuais  (fotografia  e  vídeo)
como  instrumento  de  pesquisa  na
área da Sociologia

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

Formação de 1 docente/ano

Garantir a formação dos docentes de
Sociologia  no  uso  de  recursos
audiovisuais e softwares de uso no
ensino.

Formação de um docente/ano 

4.4 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 PIBID e 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  DECISO  dedicado  às
ações interventivas.

Número de alunos envolvidos.

4.5  Fortalecer  a  integração  entre
graduação e pós-graduações

Organização de eventos regulares de
apresentação  dos  resultados  de
pesquisa

Ata
Registro no SIGEU



Área Meta Ação Indicadores

 5. Pesquisa, pós -graduação e
inovação

5.1 Garantir a manutenção do tempo
médio  de  titulação  (TMT)  dos  pós-
graduandos em Sociologia

Sistematizar  o  acompanhamento  dos
alunos  por  parte  da  Coordenação  do
PG Sociologia.

Relatórios anuais (obrigatórios para
discentes  no  1º  ano  de  Mestrado
para discentes no Doutorado)
Relatórios  semestrais  (obrigatórios
para  discentes  do  2º  ano  do
Mestrado).

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

Número  de  projetos  encaminhados
solicitando recursos.

Garantir a participação dos professores
seniores  e  dos  colaboradores  no  PG
Sociologia e PROFSOCIO

Número  de  professores
colaboradores/seniores  em  relação
ao  número  de  professores  efetivos
do DECISO

Viabilizar, até 2022, a participação de
todos  os  professores  do  DECISO em
um  dos  Programas  de  pós-graduação
ofertados  (Sociologia  ou
PROFSOCIO)

Número  de  professores
credenciados  na  pós/número  de
professores DECISO.

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  Consolidar  a  participação  do
DECISO  no  PROFSOCIO,  com
aumento de estudantes e professores.

Divulgar  as  atividades  do
PROFSOCIO junto à rede de educação
básica (EM).

Divulgação junto aos professores da
Educação  básica  das  atividades  do
PROFSOCIO.



Área Meta Ação Indicadores

Gestionar junto à SEED para apoio
logístico  para  participação  dos
professores da Educação Básica nas
atividades do PROFSOCIO.

Reuniões  periódicas  para
sensibilização  dos  gestores  da
SEED.

Aumento do número de bolsas para
o programa, através de gestões junto
à  CAPES,  Fundação  Araucária  e
com apoio da PRPPG.

Número  de  matrículas/número  de
bolsas.

Divulgar  periodicamente  as
atividades  do  PROFSOCIO  nas
escolas de Ensino Médio do Paraná.

Envio  de  correspondência  para
mailing da rede de Educação Básica
-EM.

Aumentar o número de professores
do  DECISO  credenciado  no
PROFSOCIO, atingindo, até 2022, a
metade dos professores do DECISO.

Número  de  professores
credenciados/professores lotados no
DECISO.

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.



Área Meta Ação Indicadores

5.4  Melhorar  a  classificação  das
revistas editadas pelo PG Sociologia
(Plurais e NEP) no Sistema Qualis.

Propor  até  o  final  de  2019  uma
coleção  de  publicações  de
Sociologia  &  Política  pela  Editora
UFPR.

Proposta  encaminhada  à  Editora
UFPR.

Garantir  a  regularidade  do
lançamento  das  revistas  editadas
pelo  PG  Sociologia,  dispondo  de
auxílio  às  atividades  relacionadas
aos  processos  editoriais  e  de
publicação  dos  periódicos  editados
pelo PG Sociologia.

Projeto submetido a editais de apoio
à publicação.

Prestação  de  contas  do  apoio
recebido.

Garantir a indexação das revistas em
bases de dados.

Cadastro realizado.

5.5  Fortalecer  a  participação  dos
docentes  do  PG  Sociologia  na
Associação Nacional  de Sociologia
& Política.

Aumentar  o  número  de  GTs  no
Seminário Nacional de Sociologia&
Política

Passar de 13 para 16 GTs até 2022.

Fomentar  a  abrangência  para  a
América  Latina  do  Seminário
nacional de Sociologia& Política

Número  de  mesas  e  GTs  com  a
participação  de  pesquisadores
latinoamericanos

5.6  Expandir  e  consolidar  as
relações  interdisciplinares  e
interinstitucionais.

Expandir  as  relações  do  DECISO,
PG  Sociologia  e  PROFSOCIO
através de pesquisas e atividades de
seus professores e estudantes - com
núcleos  de  pesquisa  (por  exemplo:
NEAB,  CEDHSP,  NEG)  e  outros
cursos  de  graduação  e  pós-
graduação da UFPR.

Número  de  atividades
desenvolvidas.
Relação  de  áreas/cursos  em
interação.



Área Meta Ação Indicadores

6. Extensão e cultura

6.1  Responder  a  demandas  sociais
por formação e atuação profissional
especializada  nas  áreas  de
Sociologia e ensino de Sociologia

Garantir  a  participação  de
professores  de  Sociologia  como
pareceristas  em  processos  que
demandem  pareceres  acadêmicos
sobre temas da Sociologia

Número de pareceres emitidos.

Formalizar  até  2019  todas  as
relações  de  parceria  já  existentes
com  instituições  públicas  e
organizações vinculadas a temáticas
afins  à  Sociologia  (ex.  Convênios
coma  Cohab  e  Cohapar, Conselho
Estadual  dos  Direitos  dos
Refugiados,  Migrantes  e  Apátridas
do Paraná, ACNUR e com a rede de
migração) 

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  em  Sociologia  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 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
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6.2 Realizar eventos de abrangência
internacional,  nacional,  regional  e
local.

Realizar/participar  anualmente  ou
de  acordo  com  os  calendários
específicos  dos  seguintes  eventos:
Seminário  Nacional  de  Sociologia
& Política; Jornada de Sociologia da
Saúde;  Jornada  de  Agroecologia,
Seminário Nacional Cátedras Sérgio
Vieira de Mello/ACNUR, ANPOCS,
Sociedade Brasileira de Sociologia,
ALAS, ABET, ALAST etc.

Ata.
Evento  cadastrado  no  Lattes  e
SIGEU. 
Lista de presença.
Registro das atividades nos sites do
DECISO e do PG Sociologia.

Organizar  eventos  vinculados  aos
núcleos  de  pesquisa  do  PG
Sociologia.

Ata.
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.

Ata.
Número formalizações de convênios
e acordos de cooperação técnica.

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  PG
Sociologia por meio da participação
em editais específicos.

Número de projetos submetidos.
Relatório  de  atividades
desenvolvidas  pelo  professor
visitante.
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Fortalecer  a  presença  do  PG
Sociologia  nos  projetos  CAPES-
PRINT

Número  de  professores  vinculados
aos projetos.
Número de professores estrangeiros
participantes do PG.
Nº.  de  disciplinas  em  idioma
estrangeiro.
Nº.  de  eventos  de  abrangência
internacional

Garantir  a  participação  dos  alunos
de pós-graduação em programas de
doutorado  sanduíche  e  estágios  de
pesquisa no exterior,

Dois alunos/semestre em doutorado
sanduíche.
Ao menos um aluno/ano em estágio
de pesquisa no exterior.

8. Inclusão e diversidade
8.1  Fortalecer  a  elaboração  de
políticas  afirmativas  no  âmbito  da
UFPR.

Garantir  a  participação  dos  alunos
de pós-graduação em programas de
doutorado  sanduíche  e  estágios  de
pesquisa no exterior,

Dois alunos/semestre em doutorado
sanduíche.
Ao menos um aluno/ano em estágio
de pesquisa no exterior.

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

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

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

Artigos publicados em coletâneas ou
dossiês.


