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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) constitui-se em um documento 

norteador de ações para o planejamento e desenvolvimento institucional. O período de 2010 a 

2015 estará representando o atual momento pelo qual a Instituição vivencia marcada pela 

necessidade de operacionalização dos seus planos, atualização de suas políticas e linhas 

estratégicas de atuação, compreendendo as diretrizes educacionais e promovendo a discussão de 

metas e planejamento de ações, enfim implementando uma política de gestão e de continuidade. 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI), como parte integrante e indissociável do PDI, 

orienta todas as políticas originadas nos segmentos e instâncias institucionais acadêmicos e que 

foram nele consubstanciadas.  

O processo de avaliação e de reelaboração destes planos demandou investimentos e 

extrema dedicação das equipes de trabalho. O objetivo foi diagnosticar e traçar metas de trabalho 

subsidiadas pelos resultados da autoavaliação institucional e autoavaliação dos cursos de 

graduação, além das propostas que surgiram de discussões efetuadas pelas Câmaras dos 

Conselhos Superiores. 

O documento procura tornar claro o seu papel institucional no que diz respeito à 

promoção de uma educação de qualidade, bem como no que se refere a sua inserção na 

sociedade. Procura definir qual a função social da UEL e quais transformações que a Universidade 

pode e deseja promover na comunidade. Por considerar que a formação de profissionais não deve 

ser a única vocação institucional, este PDI pretende orientar a administração nos seus esforços de 

renovação, desenvolvimento institucional e acompanhamento dos avanços tecnológicos. Como 

utilizar novas estratégias de ensino e, consequente, acompanhamento do seu desenvolvimento.  

Este PDI foi construído coletivamente com o objetivo de contribuir com a melhoria da 

qualidade do ensino, ampliação da oferta de cursos de graduação, de pós-graduação e de 

extensão, bem como o desenvolvimento da pesquisa, assegurando a integração e a 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. E, mais importante, a democratização do acesso, a 

permanência e o sucesso na Instituição.  

Assim, este documento não pode ser aceito como acabado, mas como resultante de 

um processo e realimentado a partir de discussões originadas na comunidade universitária.  

 

Nádina Aparecida Moreno 
Reitora 
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 Incentivar a participação dos mestres e doutores da categoria técnico 
universitária nas atividades nos projetos de pesquisa em ensino, 
pesquisa e extensão; 

 Intensificar contatos com as agências de fomento (CAPES, CNPq, 
Fundação Araucária, entre outras), buscando a ampliação do número de 
bolsas de mestrado e doutorado; 

 Política institucional para a Biblioteca Digital, frente às exigências da 
CAPES e o processo de avaliação; 

 Garantir o fluxo contínuo de criação e oferta de Cursos Lato Sensu; 

 Manter as parcerias com os órgãos do Governo do Estado (Estadual e 
Federal), com a oferta de novas turmas e com a criação de novos Cursos 
Lato Sensu; 

 Envolver os Colegiados de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na 
formulação de um instrumento institucional de avaliação; 

 Identificar e estimular Cursos Lato Sensu com potencial e perfil de 
Mestrado (Acadêmico ou Profissional); 

 Promover ações integradas entre apoiadores e coordenadores de 
Cursos/Programas sobre as atribuições, legislações e procedimentos da 
pós-graduação; 

 Efetivar o Estágio em Pós-Graduação da UEL (Regulamentado pela 
Resolução CEPE 0099/2009); 

 Regulamentar e implementar o ensino de pós-graduação a distância. 

 

2.14. Políticas de Extensão 

 

2.14.1. Contexto Atual 

 

A Extensão caracteriza-se como processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa, de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre universidade e sociedade. Está definida, estatutária e regimentalmente, sob a 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), e é desenvolvida sob a forma de 

programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, produção e publicações 

específicas. 

As ações extensionistas estão agrupadas em 08 (oito) áreas temáticas, a saber: 

comunicação, cultura, educação, direitos humanos e justiça, meio ambiente, saúde, 

tecnologia e produção e trabalho, e devem ser compreendidas como atividade essencial 
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nos cursos de graduação e como atividade opcional nos cursos de pós-graduação, 

alicerçando-se, preferencialmente, nas prioridades locais e regionais. 

A atuação temática vem registrada no Plano Nacional de Extensão como uma 

sinalização para “priorizar práticas voltadas ao atendimento a necessidades sociais 

emergentes, como as relacionadas à área de educação, saúde, habitação, produção de 

alimentos, geração de emprego e ampliação de renda”, bem como “enfatizar a utilização 

de tecnologia disponível para ampliar a oferta de oportunidades e melhorar a qualidade da 

educação, aí incluindo a educação continuada e a distância. Pensar na educação 

ambiental e o desenvolvimento sustentado como componentes da atividade extensionista”. 

A formação continuada dos professores da rede pública e privada, cuja 

metodologia tem procurado incorporar etapas presenciais e a distância, também está 

inserida no campo das prioridades regionais bem como a articulação com os segmentos 

governamentais – união, estado e municípios, responsáveis por esta política pública. 

Além de mediadora da relação teoria/prática, a Extensão é um processo que 

favorece uma visão global da sociedade e da própria universidade, cujas ações podem se 

dar de forma inter e transdisciplinar, quanto às áreas de conhecimento. Assim, as 

atividades de extensão devem primar por ações que busquem qualificar os segmentos da 

sociedade que interagem com a universidade, pois, à medida que a população se apropria 

do conhecimento produzido nesta relação, refuta-se uma extensão assistencialista ou 

puramente de transferência de tecnologias. 

A Extensão Universitária é parte orgânica do currículo na formação de 

educadores e profissionais, pois, a partir de sua dinâmica social dá-se a produção das 

relações interdisciplinares entre as práticas de ensino e pesquisa, caracterizando-se como 

o elo de interação do pensar e fazer, da relação teórica e prática uma produção de 

conhecimento. 

As ações extensionistas nascem nos departamentos e centros de estudo e 

estão institucionalizadas e inseridas em um processo de trâmite, acompanhamento e 

avaliação, inclusive, com o apoio de Assessoria Externa “ad hoc” para subsidiar a 

aprovação destas atividades nos Conselhos Superiores. A normatização é definida em 

resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

A participação acadêmica nas atividades extensionistas está sistematizada no 

Programa de Iniciação Extensionista – PROINEX, que tem por objetivo garantir o processo 
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formativo dos estudantes de graduação, com ou sem bolsa, inclusive o amparo às 

concessões de bolsas por órgãos públicos ou privados. 

Como forma de consolidação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, a 

UEL conta com o Fundo de Apoio aos Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão (FAEPE), 

que tem por objetivo apoiar financeiramente os projetos, programas e publicações. 

No campo da divulgação das ações extensionistas, estão implementados a 

Revista Estação, publicação eletrônica, e o Jornal Extensão, ambos de periodicidade 

semestral, que possuem a finalidade de divulgar e disseminar a produção gerada pela 

extensão. 

A Pró-Reitoria de Extensão também investe em ações internas para 

consolidação da relação com a sociedade, como: seminário e fórum de extensão; eventos 

esportivos e culturais, entre outras. 

A Prestação de Serviços está, segundo o Plano Nacional de Extensão, bem 

como o Estatuto e o Regimento da UEL, vinculada à Extensão. Regulamentação no âmbito 

do Estado do Paraná e da UEL indica as diretrizes e a normatização desta atividade. Pela 

sua própria caracterização, não pode estar dissociada da vinculação acadêmica, 

privilegiando-se o envolvimento dos discentes. A prestação de serviços não deve ser um 

fim, mas interagir com o ensino e a pesquisa para assegurar o compromisso social da 

Universidade. 

Por meio de relatórios anuais (no caso de programas e projetos) e únicos (no 

caso de cursos e eventos), as atividades de extensão promovem uma avaliação acerca do 

impacto produzido. Os relatórios dos programas e projetos trazem também a produção 

acadêmica dos participantes. 

A política de extensão tem incorporado, gradativamente, a dimensão da 

inovação por meio do estabelecimento de parcerias com empresas em projetos de 

desenvolvimento e serviços tecnológicos e pelo incentivo à transferência de tecnologias 

geradas na instituição para o setor produtivo, com direito à exploração comercial. 
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Tabela 17 - Dados de Extensão da UEL, Período de 2008 a 2012. 

Dados de Extensão 2008 2009 2010 2011 2012 

Programas 5 6 7 8 8 

Projetos 141 170 165 164 162 

Docentes Envolvidos 137 791 718 499 573 

Alunos Envolvidos 2.474 1.998 1.788 1.023 1.153 

Técnicos Envolvidos 106 217 114 146 209 

Total 2863 3182 2792 1840 2105 
Fonte: Dados da Pós- Graduação, Sistema  UEL. 

 

2.14.2. Estrutura Administrativa 

 

Desde a institucionalização da UEL como Universidade, em 1971, as atividades 

extensionistas desenvolviam-se de forma isolada, sem articulação e coordenação entre 

seus programas e projetos. A partir de uma avaliação da política de extensão na UEL, em 

1976, resolveu-se aglutinar todos os programas de caráter extensionista em um único 

órgão, criado pela Resolução 329/76, com o nome de Coordenadoria de Extensão à 

Comunidade – CEC. 

Com a edição do Ato Executivo nº 010/2004, de 22/01/04, passou a denominar-

se Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). A estrutura da PROEX está baseada atualmente 

nos trabalhos de uma Secretaria e de duas Diretorias - Diretoria de Planejamento e Apoio 

Técnico, com duas Divisões e da Diretoria de Apoio Administrativo, também com duas 

Divisões. 

 

2.14.3. Linhas de Ação / Diretrizes 

 

 Reafirmar a Extensão como processo acadêmico, vinculando a ação 
extensionista ao processo de formação de pessoas e de geração de 
conhecimento, tendo o aluno como protagonista de sua formação 
necessária à atuação profissional e de sua formação cidadã; Aprimorar e 
expandir as ações extensionistas, com ênfase na relação teoria e prática, 
na perspectiva de uma relação dialógica entre Universidade e sociedade, 
como oportunidade de troca de saberes; 

 Consolidar a concepção de extensão como função acadêmica 
constituindo-se parte integrante da dinâmica pedagógica curricular do 
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processo de formação e produção do conhecimento, envolvendo 
docentes e estudantes, alimentando processos de flexibilidade curricular; 

 Reunir a comunidade universitária e sociedade em Seminários e Fóruns 
de Extensão com o objetivo de consolidar a relação Universidade e 
sociedade, incrementando a participação da comunidade externa no 
processo avaliativo da extensão; 

 Simplificar o processo de trâmite para aprovação das ações de extensão; 

 Fortalecer os Programas de Extensão para a realização de ações de 
impacto no âmbito das políticas públicas; 

 Fortalecer o Programa de Bolsas para estudantes concedidas pela 
Instituição, promovendo gradativamente uma ampliação do número e do 
valor atribuídos a elas, bem como incrementar a oferta de bolsas por 
meio de órgãos públicos/privados; 

 Estimular processos contínuos de valorização do trabalho desenvolvido 
pelo docente e o técnico extensionista; 

 Incentivar a participação dos mestres e doutores da categoria técnico 
universitária nas ações extensionistas; 

 Ampliar o processo de informatização das ações extensionistas; 

 Viabilizar a interação entre os coordenadores de Áreas Temáticas, para a 
troca de informações que conduzam à formação de Grupos e Linhas de 
Extensão afins e a obtenção de financiamentos junto às Agências de 
Fomento; 

 Aumentar qualitativa e quantitativamente as ações extensionistas, 
promovendo a divulgação e a disseminação dos resultados; 

 Formalizar estrutura para captação de recursos externos, no âmbito da 
Pró-Reitoria de Extensão; 

 Reestruturar a Revista Estação e o Jornal Extensão;  

 Avaliar as ações de Prestação de Serviços, assegurando-lhes o caráter 
acadêmico e institucional e buscando sua consolidação; 

 Realizar trabalho conjunto com as demais Pró-Reitorias Acadêmicas, 
com o objetivo de distribuir equitativamente os recursos para apoio aos 
projetos de extensão, pesquisa e pesquisa em ensino; 

 Promover trabalho conjunto com o Comitê de Ética em Pesquisa 
envolvendo Seres Humanos da UEL, com vistas à implementação das 
ações extensionistas; 

 Trabalhar em conjunto com a Agência de Inovação Tecnológica – 
AINTEC, no sentido de promover a inovação tecnológica, a transferência 
de tecnologias e a proteção intelectual; 

 Elaborar, em conjunto com a Comissão Permanente de Avaliação, um 
plano de avaliação das ações extensionistas; 

 Implementar a oferta de cursos de extensão na modalidade de educação 
a distância. 
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2.14.4. Avaliação 

 

O acompanhamento e a avaliação das atividades acadêmicas ocorrerão nos 

níveis: Autoavaliação ou avaliação interna das atividades relacionadas aos cursos, 

projetos, programas e demais ações, bem como a gestão acadêmica e pedagógica e os 

recursos envolvidos (humanos, infraestrutura, orçamento), realizada pelas instâncias 

competentes, estabelecidas no Estatuto e Regimento da Universidade; Avaliação externa 

solicitada por diferentes órgãos de avaliação e regulação, tais como: o MEC/INEP, CAPES 

e CONAES, CEE/PR, entre outros. 

No campo da pesquisa, 932 docentes e 5.254 estudantes participam dos 1.055 

projetos de pesquisa em andamento, sendo 136 do Centro de Letras e Ciências Humanas 

(CCH), 275 do Centro de Ciências Biológicas (CCB), 151 do Centro de Ciências Exatas 

(CCE), 60 do Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA), 143 do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS), 84 do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), 180 do Centro de 

Ciências Agrárias (CCA), 57 do Centro de Ciências e Tecnologia (CTU) e 34 do Centro de 

Educação Física e Esporte (CEFE). Na extensão, estão em execução 08 programas com a 

participação de 43 docentes, 07 técnicos e 39 estudantes (44 de graduação e 27 de pós-

graduação); 164 projetos com a participação de 499 docentes, 91 técnicos, 1.023 

estudantes (1.461 de graduação e 51 de pós-graduação) e 06 projetos integrados com 30 

docentes, 7 técnicos e 49 estudantes  de graduação participantes. Na prestação de 

serviços existem 14 programas cadastrados em execução com atuação de 21 docentes e 

10 técnicos. (dados ate maio/2011) 10 estudantes. 

Ainda na Extensão foram realizados nos meses de janeiro a maio de 2011, 155 

eventos, com participação de mais de 17.000 pessoas. 
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 Expansão de 870 vagas, sendo 300 novas vagas em Doutorados; 

 Previsão de expansão em 40% dos atuais 1055 projetos de pesquisa 
institucional; 

 

Investimento previsto:  

 2012 a 2015 = R$ 3.194.275,97; 

 2016 a 2021 = R$ 21.060.877,37; 

 2022 a 2031 = R$ 36.043.757,29; 

 

Totalizando investimentos na ordem de R$ 60.298.910,63. 

 

3.2.4. Programa de Desenvolvimento da Extensão 

 

De acordo com as áreas estratégicas definidas no Programa Paraná Inovador 

com vistas ao desenvolvimento sustentável e apoio aos arranjos produtivos locais. 

Metas: 

 Fortalecimento dos Programas de Extensão para maior impacto no 
âmbito das políticas públicas; 

 Expansão do programa de bolsas de Extensão (Número e Valor); 

 Interação entre áreas temáticas visando formação de grupos e linhas de 
extensão; 

 Implementação de estrutura para captação de recursos externos para 
apoio e disseminação de resultado das ações de extensão; 

 Articulação com a AINTEC, visando à promoção de inovação tecnológica, 
a transferência de tecnologia e a proteção intelectual das ações 
extensionistas; 

 Consolidação da Agência de Desenvolvimento Local e Regional; 

 Realização de seminários e fóruns de extensão (consolidação da relação 
Universidade e Sociedade); 

 Reestruturação dos periódicos da extensão (Revista Estação e Jornal 
Extensão); 

 Incentivo à participação no Programa Universidade Sem Fronteiras. 
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3.2.4.1. Programa de Desenvolvimento da Extensão em Números 

 

 Expansão de 40% dos atuais 164 projetos de extensão da Instituição; 

 Fortalecimento das relações institucionais e sociedade e de captação de 
recursos externos; 

 

Investimentos Previstos:  

 2012 a 2015 = R$ 452.373,31; 

 2016 a 2021 = R$ 1.270.884,21; 

 2022 a 2031 = R$ 1.657.195,26; 

 

Totalizando investimentos na ordem de R$ 3.380.452,78. 

 

3.2.5. Programa de Internacionalização da UEL 

 

Em consonância com o Programa Excelência no Ensino Superior. 

Metas: 

 Ampliação e fomento dos programas de intercâmbio (Docente e Discente) 
e de Mobilidade Acadêmica com instituições estrangeiras e acordos com 
órgãos de integração política e econômica (União Europeia, MERCOSUL, 
Nafta, entre outros), bem como com organizações internacionais (ONU, 
UNESCO, FAU, UNICEF, entre outros); 

 Divulgação e incentivo de Programas Institucionais (Programa Docente 
Sênior, Estudante Estrangeiro Bolsista; Estágio Pós-Doutorado; 
Programa de Qualificação de Docentes IEEPr). 

 

3.2.5.1. Programa de Internacionalização da UEL em Números 

 

Ampliação das Publicações Científicas em Periódicos Internacionais; 

Ampliar e aprimorar o intercâmbio e a mobilidade acadêmica; 

Investimentos Previstos: 
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Projetos Pedagógicos, promove a articulação entre teoria e prática, com redefinições que 

permitam o acompanhamento da evolução técnica e inovações. Incentivar a não 

dissolução do ensino, pesquisa e extensão como Projeto Pedagógico fundamental e real 

na prática dos cursos de graduação. 

 

6.4.2. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

A Universidade Estadual de Londrina cria a Coordenadoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPG) em 30 de outubro de 1976, por meio da Resolução Nº 362/76, com a 

finalidade de dotar a Universidade de estrutura organizacional voltada à Pesquisa e à Pós-

Graduação, considerando a importância de ambas para a formação de recursos humanos, 

a geração de conhecimento, ciência e tecnologia. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de 

Londrina tem por objetivo apoiar atividades voltadas à pesquisa e a pós-graduação, 

contribuindo na formação de recursos humanos, a geração de conhecimento, ciência e 

tecnologia. O Art. 35, do Regimento da Reitoria descreve que a Coordenadoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação é o órgão que planeja, executa e controla as atividades 

relativas à pesquisa e pós-graduação da Universidade. Com a edição do Ato Executivo Nº 

010/2004, de 22 de janeiro de 2004, passou a denominar-se Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPPG). 

 

6.4.3. Pró-Reitoria Extensão 

 

De acordo com o Art. 50, do Regimento da Reitoria, a extensão universitária é o 

processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa, viabilizando as 

funções básicas da Universidade junto a sociedade, numa relação de interação, 

intercâmbio e transformação mútuas e de complementaridade recíproca entre as diferentes 

áreas do conhecimento e dos diferentes segmentos da sociedade. 
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À PROEX compete o planejamento, execução e controle das atividades de 

extensão (projetos, programas, prestação de serviço, cursos, eventos, produções e 

publicações específicas), desde o trâmite inicial até aprovação final. 

Articular, por meio de processo educativo, cultural e científico o ensino e a 

pesquisa, de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade, alicerçando-se nas prioridades locais e regionais. 

 

6.4.4. Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que tem por objetivo a divulgação de 

informações institucionais, financeiras e orçamentárias da Instituição.  O Art. 35  do 

Regimento da Reitoria descreve que a Coordenadoria de Administração e Finanças é o 

órgão que planeja, executa e controla as atividades relativas à administração, finanças e 

material da Universidade. 

 

6.4.5. Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

 

Segundo o Regimento da Reitoria, Art. 46, a Coordenadoria de Recursos 

Humanos é o órgão que planeja, executa e controla as atividades vinculadas aos recursos 

humanos da Universidade nos níveis administrativos, técnico, docente. 

 

6.4.6. Pró-Reitoria de Planejamento 

 

Órgão responsável pela coordenação e disseminação do sistema de 

planejamento da Universidade, com ênfase na ética e transparência, e com o intuito de 

garantir a consecução da sua missão, através da análise técnica da evolução da 

Universidade e de assessoria, na formulação de diretrizes e metas para o desenvolvimento 

didático, científico e administrativo da Universidade, procurando sempre adequar toda e 

qualquer atividade aos objetivos estatuídos pelos órgãos superiores. 
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EIXO X - CONSIDERAÇÕES E ASPECTOS PARA O 

 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

10. Considerações e Aspectos para o Desenvolvimento Institucional 

 

A ultimação da sistematização dos estudos e propostas para a finalização do 

PDI resultaram claros os seguintes aspectos considerados comuns no âmbito das 

diferentes Unidades da Instituição e imprescindíveis ao desenvolvimento institucional, 

subsidiando, desta forma, o estabelecimento das metas para o período de vigência deste 

Plano. 

 

10.1. Interação e Integração Entre as Instâncias Acadêmicas e 

Administrativas 

 

As atuais denominadas Pró-Reitorias “acadêmicas” exercem, no âmbito de sua 

atuação, atividades de cunho administrativo, devendo-se apresentar cientes dos limites 

das possibilidades para execução das ações que pretendem realizar. Isso demanda 

integração com as unidades que exercem atribuições executivas, para efetivação do fim 

almejado de maneira eficiente e responsável. Quer-se dizer que o planejamento das 

instâncias e dos órgãos denominados “acadêmicos” necessita contar com a participação 

efetiva dos órgãos e instâncias essencialmente administrativos. 

Para tanto, é assegurado:  

 Assento dos titulares da PROPLAN, PRORH e PROAF nos Conselhos 
Superiores, e titulares das respectivas Diretorias nas Câmaras do CEPE, 
a fim de que todo o planejamento acadêmico resulte como um produto 
integrado sopesando aspirações e possibilidades; e,  

 Institucionalização de procedimento que contemple a efetiva participação 
dos órgãos administrativos para informar os processos que caracterizem 
as atividades acadêmicas, para dimensionar as reais possibilidades da 
realização daquelas.  
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Nesse contexto, inclui-se também a questão da interação acadêmica e 

administrativa entre departamentos e colegiados de cursos, com vistas que a gestão 

administrativa dos departamentos e a gestão acadêmica dos colegiados de cursos 

(graduação e pós-graduação) sejam planejadas e executadas de forma integrada. Essa 

conjugação resulta no estabelecimento de uma comunicação cooperativa e, 

consequentemente, na eliminação de confusão de competências, que comumente se vê 

ocorrer, tornando possível identificar as demandas e as possibilidades reais. 

 

10.2. Revisão dos Atos Normativos da Instituição 

 

Identifica-se haver alguns casos de sobreposição de normas ou mesmo de 

eventual incompatibilidade com a legislação. Os inúmeros atos normativos da Universidade 

precisam ser revistos de modo a serem adequados à legislação atual e tornarem-se 

compatíveis entre si. 

Há de se considerar também a necessidade de se regulamentar diversas 

matérias, como a instituição e funcionamento de núcleos, a execução de convênios com 

financiamento externo, a prestação de serviços, entre outras. 

 

10.3. Políticas institucionais de ensino de graduação, ensino de pós-

graduação, de pesquisa, de extensão e de prestação de serviços 

 

As políticas institucionais são formuladas para estabelecer as premissas que 

vão nortear o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas para que essas 

ocorram em consonância com a filosofia, as finalidades, os princípios e os objetivos 

estabelecidos nos marcos institucionais, ou seja, as políticas são diretrizes que orientam as 

ações com vista ao atendimento dos interesses institucionais que, no caso da UEL, devem 

responder aos interesses públicos. Enfim, o estabelecimento claro de políticas 

institucionais resulta na eficiência das atividades que são planejadas com foco nos 

interesses públicos. 
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 Consolidar os grupos de pesquisa e, ao mesmo tempo, proporcionar 
condições para fixação de talentos e de competitividade de seus 
pesquisadores em nível nacional; 

 Incentivar a participação de estudantes nos programas de iniciação 
científica, iniciação artística, inclusão social, entre outros; 

 Ampliar o número de bolsas; 

 Melhorar a qualidade e ampliar a quantidade das publicações científicas 
institucionais; 

 Consolidar e ampliar a Revista Semina das diferentes áreas do 
conhecimento; 

 Ampliar a melhoria e manutenção dos laboratórios de pesquisa; 

 Ampliar a capacidade institucional para concorrer a recursos para 
pesquisa nos diversos editais disponibilizados pelas agências de fomento 
à pesquisa e pós-graduação; 

 Valorizar a produção científica para ingresso e promoção na carreira 
docente; 

 Aumentar o número de bolsas IC; 

 Contratar e/ou treinar o pessoal para apoio Técnico Administrativo aos 
Laboratórios da Central Multiusuário. 

 

11.2.3. Integração Ensino – Pesquisa e Extensão 

 

 Aumentar o número de bolsas do Programa de Apoio a Ações Afirmativas 
para Inclusão Social, em Atividades de Pesquisa e Extensão 
Universitária; 

 Regulamentar a prestação de serviços pelos laboratórios da Central; 

 Criação de Laboratórios de Pesquisa Multiusuários. 

 

11.2.4. Assuntos estudantis, acadêmicos e administrativos 

 

 Mobilidade de estudantes Pós-graduação e/ou Projetos de Pesquisa 
(nacional e internacional); 

 Matrícula on-line; 

 Emissão de documentos parciais através do Portal Estudantil; 

 Informatização e descentralização da oferta de cursos; 
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 Informatização do sistema de exames de Proficiência em Língua 
Estrangeira e Qualificação; 

 Registro de Diplomas na PROPPG. 

 

11.3. Extensão 

 

Durante a vigência do PDI há possibilidade de expansão na oferta de cursos de 

extensão e sequenciais, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, nas modalidades 

presencial e a distância, nos turnos de funcionamento matutino, vespertino, noturno e 

integral, atendidas as normativas da Resolução MEC 4363, de 29/12/04, e podendo ser 

ofertados na sede, em suas Unidades e/ou Polos aprovados (Deliberação CEE/PR 04/09).  

Com base em diagnóstico periódico realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e 

pela Câmara de Extensão, levantou-se os seguintes pontos, que merecem atenção, com o 

objetivo de expandir as atividades de extensão, consolidar as já existentes e melhorar as 

condições de interação com a comunidade externa, além de aperfeiçoar os serviços 

prestados pela Pró-Reitoria: 

 Reafirmar a Extensão como processo acadêmico, vinculando a ação 
extensionista ao processo de formação de pessoas e de geração de 
conhecimento, tendo o aluno como protagonista de sua formação 
necessária à atuação profissional, e de sua formação cidadã; 

 Aprimorar e expandir as ações extensionistas, com ênfase na relação 
teoria e prática, na perspectiva de uma relação dialógica entre 
universidade e sociedade, como oportunidade de troca de saberes; 

 Consolidar a concepção de extensão como função acadêmica, 
constituindo-se parte integrante da dinâmica pedagógica curricular do 
processo de formação e produção do conhecimento, envolvendo 
docentes e estudantes, alimentando processos de flexibilidade curricular; 

 Reunir a comunidade universitária e sociedade em Seminários e Fóruns 
de Extensão, com o objetivo de consolidar a relação Universidade e 
Sociedade, incrementando a participação da comunidade externa no 
processo avaliativo da extensão; 

 Simplificar o processo de trâmite para aprovação das ações de extensão; 

 Fortalecer os Programas de Extensão para a realização de ações de 
impacto no âmbito das políticas públicas; 

 Fortalecer o Programa de Bolsas para estudantes concedidas pela 
Instituição, promovendo gradativamente uma ampliação do número e do 
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valor atribuídos a elas, bem como incrementar a oferta de bolsas por 
meio de órgãos públicos/privados; 

 Estimular processos contínuos de valorização do trabalho desenvolvido 
pelo docente e o técnico extensionista; 

 Ampliar o processo de informatização das ações extensionistas; 

 Viabilizar a interação entre os coordenadores de Áreas Temáticas, para a 
troca de informações que conduzam à formação de Grupos e Linhas de 
Extensão afins e a obtenção de financiamentos junto às Agências de 
Fomento; 

 Aumentar qualitativa e quantitativamente as ações extensionistas, 
promovendo a divulgação e a disseminação dos resultados; 

 Implementar a captação de recursos externos, no âmbito da Pró-Reitoria 
de Extensão; 

 Reestruturar a Revista Estação e o Jornal Extensão; 

 Avaliar as ações de Prestação de Serviços, assegurando-lhes o caráter 
acadêmico e institucional e buscando sua consolidação; 

 Realizar trabalho conjunto com as demais Pró-Reitorias Acadêmicas, 
com o objetivo de distribuir equitativamente os recursos para apoio aos 
projetos de extensão, pesquisa e pesquisa em ensino; 

 Promover trabalho conjunto com o Comitê de Ética em Pesquisa, 
envolvendo Seres Humanos da UEL, com vistas à implementação das 
ações extensionistas; 

 Trabalhar em conjunto com a Agência de Inovação Tecnológica – 
AINTEC, no sentido de promover a inovação tecnológica, a transferência 
de tecnologias e a proteção intelectual; 

 Elaborar, em conjunto com a Comissão Permanente de Avaliação, um 
plano de avaliação das ações extensionistas; 

 Implementar a oferta de cursos de extensão na modalidade de educação 
a distância; 

 Aprimorar o processo de informatização das atividades de extensão; 

 Viabilizar espaço físico para criação do Setor de Atendimento ao público 
e do Setor de Arquivo Geral; 

 Reavaliar o fluxo de trâmite e incluir a necessidade de relatórios 
acadêmicos para os projetos de prestação de serviços;  

 Adequar o formato de seleção e contratação de projetos pelo FAEPE; 

 Consolidar institucionalmente a Agenda de Desenvolvimento Local e 
Regional;  

 Atuar junto aos órgãos de fomento a ampliação de políticas de 
investimento para apoio e disseminação de resultados dos projetos de 
extensão; 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2010 – 2015 

 

335 

 

 Transferir o gerenciamento das bolsas de inclusão social da Fundação 
Araucária para a PROEX. 

 

11.4. Recursos Humanos 

 

11.4.1. Gerais 

 

 Recompor o quadro de Servidores; 

 Implantar o Centro de Treinamento; 

 Adequar a estrutura organizacional e respectivas atribuições da PRORH 
e subunidades às suas necessidades de atuar na gestão de pessoas; 

 Desenvolver e implantar, com o suporte da ATI, sistema próprio de 
gestão informatizada de pessoas; 

 Estabelecer um relacionamento mais próximo com as diversas Unidades 
da Instituição para solucionar questões de RH; 

 Implementar Curso de Formação Pedagógica aos docentes ingressantes 
em concurso, portadores de cursos tecnológicos ou bacharéis. 

 

11.4.2. Gestão de Pessoas 

 

 Implementar ações de qualificação e formação continuada dos Recursos 
Humanos por meio de um programa de qualificação, Capacitação e 
Avaliação de Desempenho, como meios de valorização dos servidores, 
de motivação e de participação em consonância com a Missão da 
Universidade; 

 Promover a descentralização administrativa; 

 Implementar políticas de melhoria das condições de trabalho, dos 
docentes e dos técnico-administrativos; 

 Implantar programas em parceria com o SEBEC que visem à constante 
busca da qualidade de vida dos servidores da UEL; 

 Viabilizar a admissão de servidores para o Quadro Permanente; 

 Adequar a estrutura administrativa da UEL; 

 Centralizar ações de treinamento em locais apropriados; 

 Desenvolver Processo de Seleção eficiente que atenda as necessidades 
da Instituição; 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2010 – 2015 

 

371 

 

programas em participarem do PROCAD; Moradia ou bolsa moradia para alunos de pós-

graduandos e professores visitantes estrangeiros. 

 

1.1.3. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO 

 

De acordo com as áreas estratégicas definidas no Programa Paraná Inovador 

com vistas ao desenvolvimento sustentável e apoio aos arranjos produtivos locais. 

 

METAS: 

 Fortalecimento dos Programas de Extensão para maior impacto no 
âmbito das políticas públicas. 

 Expansão do programa de bolsas de extensão (número e valor). 

 Interação entre áreas temáticas visando formação de grupos e linhas de 
extensão. 

 Implementação de estrutura para captação de recursos externos para 
apoio e disseminação de resultados das ações de extensão. 

 Articulação com a AINTEC, visando a promoção de inovação tecnológica, 
a transferência de tecnologia e a proteção intelectual das ações 
extensionistas. 

 Consolidação da Agência de Desenvolvimento Local e Regional. 

 Realização de seminários e fóruns de extensão (consolidação da relação 
Universidade e Sociedade). 

 Reestruturação dos periódicos da extensão (Revista Estação e Jornal 
Extensão). 

 Incentivo à participação no Programa Universidade Sem Fronteiras. 

 

AÇÕES: Maior articulação da Proex com órgãos suplementares e maior investimento em 

infraestrutura física e material, tanto na Proex como em alguns órgãos suplementares; 

investimento em infraestrutura física e material para incremento dos projetos PROEXT e 

USF; implemento da política de bolsas de extensão. 
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