
Planejamento Estratégico 

Departamento de Antropologia / Programa de Pós-Graduação em Antropologia - UFPR 

 

Visão 

Oferecer ensino de excelência em nível de Graduação e Pós-Graduação; consolidar-se como pólo de referência nacional na pesquisa e na formação de 

pesquisadores em Antropologia; atuar criticamente junto à comunidade englobante nas áreas e temas pertinentes à sua formação específica. 

Missão - UFPR 

 Fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a formação do cidadão e desenvolvimento humano sustentável. 

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.  

 

Mapeamento do ambiente externo 
Oportunidades: - posição central do PPGA como único centro formador de Pós-Graduação em Antropologia do Estado 

- relevância do estatuto de Universidade Pública junto às instituições financiadoras de pesquisa e na atração de alunos 

- existência de políticas afirmativas oficiais que geram oportunidades e visibilidade para o trabalho na área de Antropologia 

 
Ameaças:  - inexistência de programa de Doutorado, que implica em evasão dos melhores alunos para outras instituições no fim da formação 

   - dificuldade de atrair alunos de outros Estados para os cursos ofertados, devido à concorrência com outros Programas da região sul 

   - dificuldade de inserção profissional dos egressos 



Mapeamento do ambiente interno 
Pontos Fortes: - corpo docente constituído por professores e pesquisadores formados em instituições de ponta 

   - totalidade do corpo docente em regime de Dedicação Exclusiva 

   - possibilidade de realizar uma formação continuada, mantendo os melhores alunos da graduação na Pós-Graduação 

Pontos fracos:  - necessidade de aumentar o índice de produção de pesquisa docente 

   - alto índice de evasão na Graduação 

   - falta de recursos financeiros para o desenvolvimento de pesquisas  

- falta de estrutura física e de equipamentos para os trabalhos que têm lugar nos Núcleos de Pesquisa (NEA / NUARP / NAPER)  

   - baixo orçamento anual para atender às diversas necessidades do Departamento 

   - impactos do excesso da carga burocrática da Universidade na carga de trabalho dos docentes e na morosidade dos processos 

internos 

   - falta de autonomia na decisão da alocação dos poucos recursos existentes (distribuição por rubricas) 

   - dificuldades no fluxo dos empenhos e licitações 

 

Objetivos, metas e ações para o período 

Objetivos Metas Ações 

 

 

 

 

 

Fortalecer o DEAN/PPGA 

na UFPR 

Expandir e consolidar as relações interdisciplinares 

com outras áreas e cursos da UFPR.  

Consolidar a implantação do novo currículo no curso de Ciências Sociais, com a 

criação de habilitação em Antropologia e Arqueologia. 

Reformar o Laboratório de Arqueologia (LABARQUE), no Centro Politécnico, e reativá-

lo para as atividades de formação e pesquisa em nível de Graduação e Pós-

Graduação, aproveitando a alta demanda pela área dos alunos de diversos cursos 

(especialmente de Ciências da Terra). 

Participar de forma significativa na implantação do curso de Museologia (em processo 

de criação) com quatro disciplinas obrigatórias e onze optativas, contratando novos 

professores DE para as áreas de Antropologia e Arqueologia. 

Expandir o uso de recursos audiovisuais na pesquisa e no ensino, consolidando o uso 

dos instrumentos e técnicas, e produzindo conhecimento na área de Antropologia 

Visual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer o DEAN/PPGA 

na UFPR 

Expandir as relações do Departamento e do PPGA – através de pesquisas e 

atividades de seus professores e estudantes –  com núcleos de pesquisa externos (por 

exemplo NEAB, NEI, CERU, NUSP) e outros cursos de graduação e pós-graduação da 

UFPR (na área de Educação, Ciência Política, História, Artes, entre outros). 

Intensificar participação nas instâncias destinadas à 

elaboração de políticas afirmativas 

Consolidar e aumentar a atuação de docentes do DEAN nas instâncias administrativas 

destinadas à implantação de políticas afirmativas (NAPA, NEI, NEAB) no âmbito da 

CEPIGRAD. 

Desenhar um programa de acompanhamento de alunos indígenas e de cotas raciais. 

Produzir textos acadêmicos refletindo sobre as políticas afirmativas do ponto de vista 

antropológico. 

Realizar, como atividade do NAPER, evento para discussão da comissão de avaliação 

de alunos cotistas raciais.  

Promover entre alunos e professores a realização de pesquisas inovadoras sobre 

ações e políticas afirmativas. 

Ampliar e modernizar o espaço físico e renovar os 

equipamentos e o mobiliário do DEAN/PPGA 

Ampliar o espaço físico do DEAN, levando em conta as necessidades apontadas no 

novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências Sociais, relacionadas à 

expansão do PPGA e à inserção no curso de Museologia. 

Concluir reforma da sala 613, já iniciada mas ainda com diversas pendências (por 

exemplo, equipamentos multimídia). 

Viabilizar a criação de uma sala de defesas. 

Reformar a sala de aulas do PPGA, a fim de aumentar sua capacidade e equipa-la de 

forma adequada para aulas e eventos da pós-graduação. 

Adquirir equipamentos de filmagem, captação de áudio e edição para uso nas aulas de 

Antropologia Visual. 

Renovar continuamente equipamentos de informática e recursos áudio-visuais 

utilizados pelos docentes e discentes do DEAN/PPGA.  

Implementar acesso sem fio (wireless) à internet nas dependências do DEAN 

Fortalecer a área de arqueologia dentro do DEAN 

Garantir número de vagas no mestrado para alunos que vão desenvolver projeto de 

arqueologia. 

Ampliar o número de bolsistas/voluntários de iniciação científica na área de 

arqueologia.  

Ampliar o corpo docente de arqueologia do DEAN (para atender tanto às demandas do 

novo currículo de Ciências Sociais e do PPGA quanto para viabilizar a participação no 

curso de Museologia). 



Elaborar programa de pesquisa e criar um sítio-escola/museu de arqueologia no litoral 

do Paraná. 

Viabilizar atualização contínua de bibliografia de 

antropologia e áreas afins na biblioteca do SCHLA.  

Adquirir regularmente títulos relevantes e lançamentos de antropologia e áreas afins. 

Diminuir a evasão discente no curso de Graduação 

em Ciências Sociais 

Estabelecer estratégias didáticas para diminuir a desistência nos primeiros semestres 

do curso 

Consolidar a formação na área de Antropologia Visual na graduação, através da oferta 

constante de disciplinas e da aquisição de equipamentos de filmagem, captação de 

áudio e edição para uso por alunos de graduação. 

 Simplificar os processos burocráticos para a concessão de bolsas para alunos. 

Fortalecer o PPGA como 

referência estadual e 

consolida-lo como 

referência nacional na área 

de Antropologia  

Investir na qualificação e ampliação 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.  

Incentivar e apoiar pós-doutorados dos docentes em instituições de reconhecimento 
internacional. 

Incentivar a participação de docentes em eventos que tenham como prática a 
publicação de trabalhos na íntegra. 

Prover recursos para a tradução de trabalhos de professores para publicação e 
circulação em redes internacionais. 

Contratar novos professores de antropologia e arqueologia para o DEAN/PPGA, e 
substituir imediatamente todos aqueles que eventualmente se aposentarem ou saírem 
do Departamento. 

Reduzir o tempo médio de titulação (TMT) dos 

mestrandos e aumentar sua produção/publicação 

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

Investir no aumento de bolsas para os estudantes, bem como na captação de recursos 
para financiamento de pesquisas de campo. 

Incentivar a inscrição dos estudantes em editais de fomento a pesquisa e extensão e 
cultura em que possam atuar com temáticas vinculadas a suas atividades de pesquisa 
para dissertação. 

Incentivar a participação dos estudantes em eventos de antropologia e áreas afins, 
principalmente aqueles que publicarem os trabalhos na íntegra. 

Ampliar o público-alvo do PPGA 

Investir na divulgação do PPGA em universidades estaduais do Paraná, a fim de atrair 
alunos de todo o estado. 

Efetivar a presença da Antropologia Visual na formação na área de Antropologia, 
através da aquisição de equipamentos de filmagem, captação de áudio e edição. 

Implementar o Doutorado em Antropologia  
Implementar projeto de Doutorado em Antropologia . 

Garantir as condições exigidas pela CAPES para implementação do doutorado. 



Fortalecer a articulação dos 

Laboratórios MAE (Museu 

de Arqueologia e Etnologia) 

e CEPA (Centro de 

Estudos e Pesquisas 

Arqueológicas) com o 

PPGA 

Ampliar as atividades do CEPA e intensificar suas 

relações com a graduação em Ciências Sociais e o 

mestrado em Antropologia 

Criar uma linha de pesquisa em Arqueologia no PPGA. 

Contratar um arqueólogo técnico para atuar no LABARQ/CEPA em substituição ao 

atual técnico, com aposentadoria prevista em breve. 

Reformar, equipar e intensificar o uso do LABARQ/CEPA – Centro Politécnico – que 

passará a ser laboratório de pesquisa de professores, bolsistas de iniciação científica e 

alunos de arqueologia do PPGA. 

Compor um quadro efetivo de técnicos para o CEPA. 

Ampliar e consolidar a atuação de docentes e 

discentes do DEAN/PPGA no MAE 

Manter a participação constante de docentes do PPGA na curadoria da exposição 
permanente do MAE. 

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

Elaborar projetos de pesquisa ou extensão envolvendo o MAE.  

Promover a realização de pesquisas sobre o material do MAE entre alunos da 
Graduação em Ciências Sociais e do Mestrado em Antropologia. 

Ampliar a atuação e 

reconhecimento do 

DEAN/PPGA local, regional 

e nacionalmente 

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 

solicitados.  

Realizar projetos de pesquisa de interesse social – eventualmente respondendo a 

demandas de grupos ou organizações específicas.  

Continuar a formação em antropologia e arqueologia de profissionais pertencentes a 

instituições municipais e estaduais e com atuação em áreas afins a essas disciplinas 

(políticas públicas destinadas a populações indígenas, comunidades tradicionais, 

patrimônio material e imaterial, etc.) 

Realizar eventos de abrangência internacional, 

nacional, regional e local.  

Desenvolver e divulgar pesquisas financiadas por órgãos de fomento a fundo perdido, 
como a Fundação Cultural de Curitiba e a Secretaria de Estado da Cultura  

Desenvolver e divulgar pesquisas financiadas pelo Edital Universal do CNPq 

Manter a realização anual dos Seminários de Etnologia e Indigenismo, Semi8nários de 

DEAN e Desafios da Alteridade. 

Organizar e realizar eventos vinculados aos núcleos de pesquisa do PPGA. 



Em virtude de demanda (tanto interna quanto externa à universidade), organizar e 
ministrar cursos de extensão em Antropologia da Saúde, Antropologia e Direito e em 
Políticas Públicas. 

Fornecer apoio (anual) à realização da Semana Acadêmica de Ciências Sociais pelo 
CACS. 

Planejar cursos e atividades de extensão em antropologia ao longo do período. 

 

 

Retomar a avaliação da Revista Campos no Estrato 

A do Sistema Qualis 

Prover espaço físico e equipamentos para o funcionamento da Revista 

Contratar um técnico para as funções de Secretaria da Revista 

Garantir a regularidade do lançamento da revista através das licitações 

Garantir recursos para revisão e tradução de artigos, assim como para os custos de 
impressão 

Inserir a Revista do CEPA no Sistema Qualis 
Contratar professores e técnicos em arqueologia, assim como técnicos para a nova 
Revista 

 


