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1. APRESENTAÇÃO 
 
1.1 O Setor de Ciências Humanas (SCH) 

O antigo Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes (SCHLA) foi 
desmembrado, em dezembro de 2012, através da Resolução 32-A/12-COUN. Este 
desmembramento resultou em dois setores: o Setor de Artes, Comunicação e Design - 
SACODE, composto pelos departamentos de Artes, Comunicação e Design, com seus 
respectivos cursos de Graduação e Pós-Graduação e o Setor de Ciências Humanas – 
SCH. Integrado por cerca de 270 professores, 73 técnicos-administrativos e 4.300 
alunos (conforme dados do RA/2011/CPI/PROPLAN), o SCH passa a ter a seguinte 
configuração: 

 
- Departamentos: Antropologia; Ciências Sociais; Filosofia; História; Letras 

Estrangeiras Modernas; Linguística, Letras Clássicas e Vernáculas; 
Psicologia e Turismo. 

 
- Coordenações de Cursos de Graduação: Coordenação do Curso de Ciências 

Sociais; Coordenação do Curso de Filosofia; Coordenação do Curso de 
História; Coordenação do Curso de História, Memória e Imagem; 
Coordenação do Curso de Letras; Coordenação do Curso de Psicologia e 
Coordenação do Curso de Turismo. 

 
-  Coordenações dos Programas de Pós-graduação: Coordenação do Programa 

de Pós-graduação em Antropologia Social; Coordenação do Programa de 
Pós-graduação em Ciência Política; Coordenação de Programa de Pós-
graduação em Filosofia; Coordenação do Programa de Pós-graduação em 
História; Coordenação do Programa de Pós-graduação em Letras; 
Coordenação do programa de Pós-graduação em Psicologia; Coordenação do 
Programa de Pós-graduação em Sociologia e Coordenação do Programa de 
Pós-graduação em Turismo. 

 
- Órgãos Suplementares: Centro de Assessoria e Pesquisa em Psicologia em 

Educação (CEAPPE); Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN); 
Centro de Psicologia Aplicada (CPA) e Núcleo de Estudos de Gênero. 

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

No âmbito das suas disposições regimentais, O SCH, em sua área específica de 
atuação, destina-se a: 
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- Promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão na graduação e na pós-
graduação, nas áreas de ciências humanas e letras;  
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- Formar profissionais em suas diversas áreas de atuação; 
 

- Desenvolver pesquisa e formar pesquisadores; 
 

- Propor e desenvolver cursos, estudos, eventos e serviços frente a demandas e 
interesses da sociedade. 

 
 
1.3 Valores Institucionais 

- Comprometimento com a construção do saber e formação de profissionais 
competentes e compromissados socialmente; 
 

- Ambiente pluralista, onde o debate público é instrumento de convivência 
democrática; 
 

- Preservação e disseminação da cultura brasileira; 
 

- Proposição de políticas públicas; 
 

- Comprometimento da comunidade universitária para com a UFPR; 
 

- Gestão participativa dinâmica e transparente, apoiada no debate democrático e 
comprometida com melhores condições de trabalho e qualidade de vida; 
 

- Isonomia no tratamento dispensado às unidades setoriais e da UFPR; 
 

- Repeito aos critérios institucionais, aprovados em Conselhos Superiores, 
relacionados à alocação interna de recursos; 
 

- Cultura de planejamento e avaliação contínua da vida universitária. 
 

2. DESAFIO ESTRATÉGICO SETORIAL 

Alguns desafios estratégicos prioritários se apresentam para o SCH para os 
próximos cinco anos. O primeiro deles, referente à infraestrutura, consiste na 
readequação dos seus espaços físicos, uma vez que espaços tradicionalmente exíguos 
mantiveram-se os mesmos em contrapartida ao aumento dos projetos acadêmicos 
implantados nos últimos anos.   

Na busca por espaços físicos no âmbito institucional, uma vez que esta é uma 
carência comum a todos os setores, foi concedido à UFPR em 2008 o complexo 
Teixeira Soares, ex-Rede Ferroviária Federal, e será o novo campus Rebouças. Ainda 
em obras, este campus abrigará, no que se refere ao SCH, os Departamentos de Turismo 
e Psicologia. O Setor de Educação, que compartilha com o SCH o prédio D. Pedro I, do 
complexo da Reitoria, também será remanejado para o campus Rebouças. Toda esta 
movimentação significa uma readequação dos espaços físicos à atividade acadêmica e 
administrativa, exigindo além do planejamento do novo layout para acomodação dos 
departamentos, a respectiva provisão de mobiliários e equipamentos. 

Outros desafios que se apresentam concentram-se no fortalecimento dos 
bacharelados, conforme disposto no Plano Nacional de Educação; no apoio aos cursos 
de mestrado e doutorado criados recentemente no Setor e na implantação dos cursos de 
graduação em Museologia e Biblioteconomia, a par das providências de praxe para o 
atendimento das necessidades de funcionamento do Setor.   



3 
 

 
3.    ANÁLISE DIAGNÓSTICA E PROSPECTIVA DO AMBIENTE EXTERNO 
 

3.1 ENSINO 

A) Ameaças: 

- A política de redução de vagas docentes do MEC obriga os departamentos a 
lançarem mão de professores substitutos e reduzir a oferta de disciplinas; 
 

- O mercado de trabalho para professores de ensino fundamental e médio em 
escolas estaduais, municipais e privadas é pouco atrativo em função dos baixos 
salários; 
 

- Os limites do sistema educacional de Ensino Fundamental e Ensino médio, que 
dificultam a entrada dos estudantes no ensino superior; 
 

- Para os estudantes que entram, as dificuldades que trazem (deficiências de 
aprendizado, problemas econômicos e financeiros, familiares e outros), 
dificultam o aproveitamento e a permanência com qualidade, na Universidade. 
Este é um dos elementos que dificulta o desenvolvimento do ensino com 
qualidade; 
 

- A política de enxugamento dos quadros docentes e técnicos-administrativos, 
impedindo novas contratações de servidores em número suficiente sequer para a 
reposição dos quadros em função de aposentadorias e exonerações. 
Necessitamos, para além de reposição, uma ampliação no número de docentes e 
servidores em diversos níveis, porém no quadro efetivo (mediante concurso 
público para os diversos níveis); 
 

- Os baixos salários acrescidos de gratificações provisórias e a falta de uma 
carreira adequada aos técnicos e docentes, que promove rotatividade ou vagas 
em aberto; 
 

- Ausência de um plano de carreira adequada às exigências do ensino superior 
público e à realidade do mercado; 
 

- A não expansão quanto ao número de bolsas na pós-graduação;  
 

- Os recursos financeiros alocados no programa de pós-graduação são 
insuficiente; 
 

- As exigências de produtividade estão além da capacidade do programa de pós-
graduação com efeitos negativos para o ensino de graduação; 
 

- Legislação excessivamente mutante tanto no CNE, quanto no Congresso 
Nacional; 
 

- Indefinição de política para professor substituto; 
 

- Ausência de suprimentos da infraestrutura: aquisição e manutenção baixa; 
 

- Exíguo espaço físico; 
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- Defasagem do acervo e horário inadequado do funcionamento da Biblioteca; 
 

- Descontinuidade das coleções de periódicos; 
 

- Normas internas que engessam o funcionamento das licenciaturas, tirando a 
autonomia dos colegiados de cursos; 
 

- Pouca disponibilidade de transporte para atividades externas; 
 

- A inexistência de uma política interna de assegurar vagas para titulares. 
 

B)  Oportunidades: 

- A demanda da Secretaria de Educação do Paraná para oferecimento de cursos 
para professores; 
 

- As possibilidades de acordos de intercâmbio de professores e alunos com 
universidades estrangeiras; 
 

- Tecnologia e acessos a diferentes fontes de informação. O uso da internet. Os 
grupos de discussões pela internet; 
 

- As bolsas de estudo CAPES e CNPq para a Pós-Graduação; 
 

- Pós-graduação: Existe uma mobilização dos professores dos programas no 
sentido de melhorar as avaliações com indicadores quantitativos e qualitativos 
consistentes; 
 

- Existem atualmente mais possibilidades de integração entre os diversos níveis de 
ensino, o que gera inúmeras oportunidades. Neste caso, são essenciais as 
parcerias com prefeituras, e demais órgãos públicos das diversas áreas, para a 
realização de atividades de estágio e outras atividades culturais ou profissionais; 
 

- Alunos com melhor aproveitamento; 
 

- Conceito externo da instituição; 
 

- Ensino gratuito; 
 

- Aumento de mercado para professores de terceiro grau; 
 

- Crescimento do “terceiro setor”, abrindo novos campos de trabalho (incentivos 
fiscais, etc.). 
 
 

3.2 PESQUISA 
 

A)  Ameaças: 

- A dificuldade de estabelecer convênios e acordos de colaboração com 
instituições estrangeiras por não contar com apoio logístico para a recepção de 
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professores e estudantes, ou seja, não poder oferecer uma contrapartida à 
instituição estrangeira; 
 

- A falta de apoio a professores licenciados, especialistas e até mesmo com título 
de mestrado para participar de congressos, seminários, viagens de estudos etc.;  
 

- A contratação de professores substitutos, sem titulação, que não contribuem para 
a excelência da pesquisa por terem vínculo temporário;   
 

- A regionalização na distribuição dos recursos; 
 

- A assimetria na distribuição de recursos; 
 

- A assimetria na produção de editais externos à UFPR, em detrimento da 
pesquisa na área de Ciências Humanas; 
 

- O baixo número de Bolsas de Pesquisa (produtividade), de Iniciação Científica e 
de Auxílio Técnico, oferecidas aos pesquisadores, estudantes e técnicos, nos 
diversos níveis, somados aos baixos valores das referidas bolsas, dificulta a 
entrada de novos pesquisadores para o grupo dos apoiados em suas pesquisas. 
Este grupo ainda é muito restrito, tendo em vista as inúmeras exigências e a 
grande concorrência, em diversos comitês; 
 

- Número restrito de bolsas, proporcionalmente decrescente em relação à 
demanda; 
 

- Incapacidade de obtenção de apoio financeiro e de estrutura para ampliar as 
pesquisas realizadas; 
 

- Incapacidade de ampliar as demandas de pesquisa externas por limites de 
pessoal (docentes e alunos); 
 

- Falta de política de incentivos para criar novos grupos de pesquisa; 
 

- Exigência e avaliação quantitativa de produção; 
 

- A lógica do sistema de produção permeando a ação das associações científicas; 
 

- Dificuldade de obter informações sobre editais; 
 

- Processos de captação excessivamente complexos e insuficientes; 
 

- Descontinuidade das coleções de periódicos; 
 

- Inexistência de contratação de bases de dados on-line de periódicos; 
 

- Excessiva burocratização exigida aos grupos de pesquisa; 
 

- Falta de previsão na estrutura de quadros da UFPR de um maior número de 
técnicos de nível superior para laboratórios; 
 

- Falta de reconhecimento das humanidades como espaço de pesquisa; 
 

- Insuficiência de recursos oriundos de programas de financiamento de modo a 
custear traduções de artigos e comunicações; 
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- Exíguo espaço físico; 
 

- Pouca disponibilidade de transporte para atividades externas; 
 

- Recursos insuficientes para equipamentos e bibliotecas; 
 

- Falta de reconhecimento das humanidades como espaço de pesquisa; 
 

- Avaliação dos projetos de pesquisa em ciências humanas utilizando os mesmos 
critérios adotados para as ciências exatas; 
 

- Reduzido número de bolsas de iniciação científica; 
 

- Escassez de recursos financeiros para a realização e divulgação de pesquisas; 
  

- Insuficiência de linhas de financiamento via CAPES e CNPq; 
 

- Indefinição dos programas de governo federal sobre pesquisa científica. 
 

B)  Oportunidades: 
 
- O auxílio financeiro para pesquisa e publicações através da Fundação Araucária, 

CAPES e CNPq; 
 

- As possibilidades de acordos de intercâmbio de professores e alunos com 
universidades nacionais e estrangeiras; 
 

- Professores serem membros de associações nacionais e internacionais de 
pesquisa; 
 

- Professores serem líderes e integrantes de grupos de pesquisa certificados pela 
UFPR e CNPq; 
 

- Projetos integrados com outras universidades nacionais e internacionais; 
 

- Interação entre a UFPR e diferentes setores da sociedade possibilitando a 
realização de convênios para estágio, pesquisas, prestação de serviços, 
consultoria, etc..; 
 

- A constante busca dos docentes pelo fortalecimento dos grupos de pesquisa e de 
suas carreiras individuais tem se constituído num dos principais impulsionadores 
da pesquisa no SCH; 
 

- Editais públicos; 
 

- Mesmo nas instituições oficiais como CAPES, CNPq e Fundação Araucária, 
onde ainda é muito pequeno o número de Bolsas para a área de Humanas, já 
houve uma certa ampliação de oportunidades. Dependendo da pressão e da 
política que se adote, com certeza novas oportunidades tendem a surgir e devem 
ser incentivadas; 
 

- Convênios institucionais externos; 
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- Aumento do número de revistas e outros espaços de divulgação da produção 
acadêmica; 
 

- Reconhecimento das humanidades como espaço de pesquisa; 
 

- Maior possibilidade de acesso à informação científica por meio da tecnologia de 
informação. 

 

3.3 EXTENSÃO E CULTURA 
 

A) Ameaças: 
 

- Possibilidade de não obtenção de bolsas-extensão a cada ano, ou diminuição no 
número de bolsas concedidas à Universidade, por conta das políticas do MEC; 
 

- Não valorização da extensão por parte das agências de fomento públicas e 
privadas; 
 

- Falta de meios de divulgação; 
 

- A dificuldade dos trâmites burocráticos desestimula o corpo docente na 
ampliação da oferta de Cursos e Eventos de Extensão e Cultura; 
 

- A oferta de Cursos e Eventos por outras instituições, que possuem, inclusive, 
suporte administrativo com a finalidade de facilitar as tramitações necessárias à 
realização dos mesmos; 
 

- Baixa atividade de extensão e cultura tanto em projetos quanto em eventos 
devido a limites de pessoal e técnico; 
 

- A maior dificuldade nestas atividades é o quadro restrito, principalmente do 
pessoal docente, o que faz com que estes, sobrecarregados de atividades, não 
consigam dedicar-se à extensão, conforme a imensa demanda da sociedade; 
 

- A desvalorização das atividades de extensão, em comparação às de pesquisa 
(mais valorizadas pelas Agências de Financiamento e pelas leis que 
regulamentam a carreira); 
 

- Falta uma delimitação / diferenciação entre extensão e pesquisa; 
 

- Baixa institucionalização das atividades de assessoria e consultoria; 
 

- Falta de clareza nos critérios de apoios a projetos; 
 

- Insuficiência de bolsas internas; 
 

- É priorizada a extensão de curto prazo, muito próxima à prestação de serviço e 
ao assistencialismo; 
 

- Pouca agilidade institucional para estabelecer convênios; 
 

- Pouca disponibilidade de transporte para atividades externas; 
 

- Falta de apoio institucional; 
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- Precariedade de recursos materiais (divulgação, infraestrutura, financiamento); 
 

- Ausência de articulação intra e interinstitucional dos projetos desenvolvidos; 
 

- Invisibilidade dos trabalhos de extensão no cenário de produtividade acadêmica; 
 

- A lentidão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) na emissão de 
certificados. 
 

B) Oportunidades: 
 
- Alta demanda da comunidade por cursos e atividades culturais ofertados pela 

UFPR; 
- Alta oferta de atividades extensionistas do SCH; 

 

- Possibilidade de articulação de modo orgânico as atividades de extensão e de 
cultura às de ensino e de pesquisa; 
 

- Abertura da sociedade para firmar parcerias; 
 

- Oferta de assessoria e consultoria; 
 

- Oferta de cursos de capacitação e de outros de ensino não regulares 
(docentes das redes pública e privada, sindicatos, ongs, etc.); 
 

- Possibilidade de pleitear os recursos existentes nas agências de fomento, 
supondo-se que a demanda possa ampliar a oferta. 

 
 
3.4  GESTÃO INSTITUCIONAL 
 

   Quanto à Gestão Institucional, algumas dificuldades recorrentes são levantadas 
por docentes e técnicos-administrativos: 

 
- A falta de apoio por parte do Governo Federal, na destinação de recursos 

financeiros e humanos para a educação dificulta a melhoria da gestão 
institucional; 
 

- Investimento insuficiente na capacitação dos técnicos-administrativos, por parte 
do Governo Federal e da própria UFPR; 
 

- A falta de abertura de novas vagas para repor o quadro de pessoal docente e 
técnico-administrativo; 
 

- A inexistência de políticas institucionais para combater a evasão de talentos, em 
função da demanda do mercado externo; 
 

- Incapacidade de atender de forma profissional as demandas externas; 
 

- Pouca flexibilidade no emprego de verbas, com maior autonomia e melhores 
condições de planejamento na sua utilização; 
 

- Falta de integração entre as áreas de conhecimento; 
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- A Universidade deve retomar seu papel da produtora de conhecimento e 
tecnologia; 
 

- Descontinuidade na implantação de políticas e projetos; 
 

- Insuficiência de funcionários administrativos e de nível superior; 
 

- Falta de professores; 
 

- Aumento das atividades meio em detrimento das atividades fim; 
 

- Excessiva burocratização; 
 

- Inadequação do SIE às necessidades da UFPR; 
 

- Transferência de atividades da gestão superior para secretarias, professores e 
alunos;  
 

- Conflitos entre normas, ritos e autonomias; 
 

- Burocracia lenta no que tange à realização de compras de materiais necessários à 
operacionalização das tarefas de cursos e departamentos; 
 

- Carência de serviços internos de apoio, ou formas alternativas para suprir 
necessidades estratégicas de cursos e departamentos. (traduções, informática, 
criação de sítios, editoração, etc.); 
 

- Falta de planejamento das demandas direcionadas aos departamentos; 
 

- Exiguidade de prazos para o cumprimento das tarefas; 
 

- Falta e precariedade de recursos materiais (equipamentos de informática, 
multimídia, softwares) e atendimento parcial dos pedidos dirigidos ao 
almoxarifado do setor (equipamentos de escritório e higiene); 
 

- Demora no atendimento às demandas na área de informática (reparação de 
equipamentos, instalação de softwares); 
 

- Má distribuição de vagas docentes nos diversos cursos, orientadas por critérios 
que não consideram as reais necessidades e as especificidades dos 
departamentos; 
 

- Falta de planejamento da gestão ao nível de setor;  
 

- Falta de planejamento de gestão institucional administrativa, financeira e de 
pessoal; 
 

- Falta de transparência na gestão administrativa institucional; 
 

- A sobrecarga dos coordenadores de graduação, nos últimos anos tornou-se um 
problema pois passaram a desempenhar inúmeras novas funções - algumas que 
extrapolam as suas atribuições - sem direito à voz ativa no processo;  
 

- Devido à falta de planificação das ações das instâncias superiores, o coordenador 
é frequentemente convidado a realizar tarefas “na última hora”, sempre com 
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prazos exíguos e enormes exigências, o que torna a função mais burocrática do 
que pedagógica;  
 

- Necessidade da administração superior da Universidade reconhecer e valorizar 
mais os cursos do SCH, que têm recebido, em termos quantitativos, menos 
verbas e apoio do que os demais cursos de outros setores. 

 
4.     ANÁLISE DIAGNÓSTICA E PROSPECTIVA DO AMBIENTE INTERNO 
 

A) Pontos fracos: 

- Acervo bibliográfico insuficiente e inadequado na biblioteca setorial; 
 

- Necessidade de ajustes nos horários da biblioteca setorial para que coincidam  
com os horários de aula e também aos finais de semana; 
 

- Falta de salas de aulas; 
 

- Falta de ambientes equipados para videoconferência; 
 

- Falta de isolamento acústico em algumas salas de aula; 
 

- Falta de conforto ergométrico nas carteiras destinadas aos alunos; 
 

- Carências de recursos audiovisuais para as atividades em sala de aula e em 
anfiteatros; 
 

- Número insuficiente de funcionários adequadamente capacitados/qualificados 
para auxílio em laboratórios e no atendimento nas coordenações de cursos; 
 

- Ausência de instalações sanitárias adequadas e em número insuficiente; 
 

- Ausência de instalações sanitárias adequadas e em número insuficiente para 
portadores de necessidades especiais; 
 

- Ausência de gabinetes suficientes para professores e consequente falta de 
horário dos professores de permanência para atendimento aos seus alunos; 
 

- Falta de salas de estudos para os alunos; 
 

- Falta de segurança nos edifícios do SCH; 
 

- Aumento de encargos acadêmicos e administrativos gerando uma sobrecarga de 
trabalho; 
 

- Necessidade de um auditório para realização de eventos em cada um dos 
edifícios dos cursos do SCH; 
 

- Excesso de professores substitutos; 
 

- Falta de um sistema para saída emergencial em caso de incêndio nos prédios 
D.Pedro I e D. Pedro II. 
B)  Pontos fortes: 
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- Qualificação e espírito profissional dos professores; 
 
-  Espírito profissional dos técnicos-administrativos ainda comprometidos 

com a Universidade, apesar dos seus baixos salários e da falta de 
incentivo à sua capacitação/qualificação; 
 

- Avaliação positiva dos cursos de graduação no ENADE; 
 

- Diferencial UFPR pela imagem institucional; 
 

- Quadro efetivo de professores composto por professores com dedicação 
exclusiva; 
 

- Qualificação dos professores do quadro permanente; 
 

- Oferta de bolsas monitoria, extensão, iniciação científica, permanência; 
 

- Atividades de extensão promovidas pelos Grupos PET; 
 

- Aferição e interpretação dos índices de evasão de alunos considerando os 
índices de avaliações internas e externas dos cursos; 

- Aumento do número de revistas e outros espaços de divulgação da 
produção acadêmica; 
 

- Auxílio técnico da PRPPG/UFPR para elaboração de relatórios de 
prestação de contas de recursos obtidos por financiamento externo; 
 

- Revistas positivamente avaliadas no Qualis-CAPES: DEAN, DECISO, 
DEHIS, DELEM, DEPSI;   
 

- Programas de Pós-Graduação avaliados satisfatoriamente; 
 

- Quantidade/diversidade de grupos e linhas de pesquisa do SCH; 
 

- Possibilidade de captação de recursos e reinvestimento na Universidade; 
 

- Interação entre a UFPR e diferentes setores da sociedade. 
 

5.  DIRETRIZES, METAS E INDICADORES 
 
DIRETRIZ 1: redimensionar espaços físicos em face das mudanças, conforme item 2 – 
Desafio Estratégico  Setorial; 
 
META: acomodar nos espaços físicos as atividades em conformidade com os acordos 
entre departamentos tão logo estejam em condições em função de  manutenção, reparos, 
instalações elétricas, etc.; 
 
Indicador: espaços físicos em plena utilização. 
 
DIRETRIZ 2: prover de mobiliário os novos espaços criados, conforme Diretriz 1; 
 
META: promover disponibilidade orçamentário-financeira e proceder aos trâmites 
burocráticos para aquisição; 
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Indicador: espaços mobiliados. 
 
DIRETRIZ 3: equipar as salas de aula do SCH com equipamentos de informática 
multiuso;  
 
META 1: mapeamento das salas de aula, com o levantamento das necessidades e 
peculiaridades de cada ambiente; 
 
Indicador: planilhas. 
 
META 2: promover disponibilidade orçamentário-financeira e proceder aos trâmites 
burocráticos para aquisição; 
 
Indicador: equipamentos instalados; 
 
META 3: estabelecer prioridades pré-acordadas em plenárias setoriais, em função de 
restrições orçamentárias, bem como priorizar soluções multiuso; 
 
Indicador: instalação em ambientes prioritários e multiuso; 
 
 
META 4: melhoria das condições de segurança das salas de aula para proteção destes 
equipamentos, conforme Diretriz 3; 
 
Indicador: instalação de mobiliário específico para acondicionamento dos equipamentos 
de fácil remoção, claviculário controlado. 
 
DIRETRIZ 4: promover mecanismos de segurança e acessibilidade predial; 
 
META 1: projeto para prevenção e controle de incêndio nos prédios D.Pedro I e D. 
Pedro II; 
 
Indicador: projetos (de engenharia, arquitetônico, de custos) e adaptações implantadas e 
em condições de uso mediante sistema de manutenção periódica. 
 
DIRETRIZ 5: projeto  de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais ao 
espaço didático-pedagógico; 
 
Indicador: portadores de necessidades especiais (limitação visual e auditiva, restrições à 
mobilidade, dentre outros) circulando pelo espaço didático-pedagógico físico ou digital 
e estimulando a utilização de recursos com sistema Braille e Libras; 
 
 
DIRETRIZ 6: ampliar/repor acervo bibliográfico na biblioteca setorial; 
 
META 1: levantamento das necessidades de aquisição; 
 
Indicador: planilhas padrão Biblioteca Setorial; 
 
META 2: levantamento de recursos financeiros/disponibilidade orçamentária; 
 
Indicador: livros adquiridos. 
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DIRETRIZ 7: implantar Sistema de Arquivos Setorial; 
 
META 1: projeto de implantação e provimento de recurso financeiro; 
 
Indicador: disponibilidade orçamentária; 
 
META 2: disponibilização de infraestrutura; 
 
Indicador: delimitação de espaço apropriado, conforme projeto/meta 1. 
 
META 3: arquivos para acondicionamento de documentos, conforme projeto/meta 1; 
 
Indicador 1: arquivos disponibilizados; 
 
Indicador 2: Sistema de Arquivos Setorial em funcionamento. 
 
DIRETRIZ 8: incentivar as atividades de extensão; 
 
META 1: promover o estímulo a estas atividades junto aos departamentos; 
 
Indicador: aumento do número de docentes e alunos nos projetos de extensão. 
 
DIRETRIZ 9: incentivar a qualificados docente; 
 
META: promover mecanismos que permitam ao docente o afastamento temporário de 
suas atividades acadêmicas;  
 
Indicador: número de docentes qualificados, nos diferentes níveis, mediante 
certificação. 
 
DIRETRIZ 10: incentivar à capacitação/qualificação técnico-administrativa; 
 
META: promover mecanismos que permitam ao técnico-administrativo o afastamento 
parcial temporário de suas atividades administrativas; 
 
Indicador: número de técnicos capacitados/qualificados, mediante certificação. 
 
DIRETRIZ 11: implantar curso de graduação em Museologia/Noturno; 
 
META: provimento de meios para o funcionamento do curso (pessoal docente, pessoal 
técnico-administrativo, disponibilidade de espaço físico, instalações e equipamentos 
adequados, apoio didático-pedagógico); 
 
Indicador: curso ofertado em concurso vestibular. 
 
DIRETRIZ 12: implantar curso de graduação em Biblioteconomia/Noturno; 
 
META: provimento de meios para o funcionamento do curso (pessoal docente, pessoal 
técnico-administrativo, disponibilidade de espaço físico, instalações e equipamentos 
adequados, apoio didático-pedagógico); 
 
Indicador: curso ofertado em concurso vestibular. 
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DIRETRIZ 13: Monitorar mecanismos para diminuição de evasão de alunos; 
 
META: empreender ações em parceria com a PRAE e PROGAD; 
 
Indicador: diminuição no número de alunos evadidos. 
 
DIRETRIZ 14: Estimular a utilização de novas tecnologia para uso didático-
pedagógico, como por exemplo, na disseminação do conhecimento através do ensino à 
distância. 
 
Indicador: certificado/diploma dos cursos realizados. 
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