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1. Apr s ntação
N st  deocub nto é apr s ntadeo o Plan jab nto Estratégico deo D partab nto de  Eng nharias
  Exatas (DEE) dea Univ rsideade  F de ral deo Paraná (UFPR) S tor Palotina para horieont  de  10
anos (2e017-2e02e6), o qual foi de s nvolvideo por Cobissão de  Plan jab nto Estratégico instaladea
p lo col giadeo deo DEE. O proc sso de  pr paração deo plan jab nto  stratégico foi (as adeo  b
b todeologia  proposta  p lo  S rviço  Brasil iro  de  Apoio  às  Micro    P qu nas  Ebpr sas
(SEBRAE). R subideab nt , pode -s  deie r qu  o plan jab nto (uscou r sponde r três qu stõ s
principais:

 Onde   stabos?
 Para onde  qu r bos ir?
 Cobo ch gar lá?

2e. Anális  deo de partab nto
O prib iro passo deo proc sso de  pr paração deo plan jab nto  stratégico deo DEE consistiu na
anális  deo  status  atual  deo  de partab nto.  Para  tanto,  forab ide ntifcadeos  pontos  fort s  a
s r b capitalieadeos, libitaçõ s a s r b corrigideas, oportunideade s   ab aças de corr nt s de 
fator s   conôbicos,  sociais,  políticos    de  b rcadeo.  O  r sultadeo  de sta  deiscussão   stá
cobpiladeo nas Ta( las 1   2e.

O D partab nto de  Eng nharias   Exatas (DEE) dea UFPR S tor Palotina, foi criadeo  b 2e014  
atualb nt  contéb 44  prof ssor s   f tivos,  deois  prof ssor s  su(stitutos    nov  técnicos.
Atualb nt  o de partab nto at nde  deir tab nt  os cursos de  gradeuação de  Eng nharia de 
Aquicultura, Eng nharia de  Bioproc ssos   Biot cnologia, Eng nharia de  En rgias R nováv is,
Lic nciatura   b  Ciências  Exatas    Lic nciatura   b  Cobputação,  bas  tab(éb  at nde 
Agronobia   Ciências Biológicas. Tab(éb possui o prograba de  Pós-gradeuação  b Bio n rgia
nív l de  M stradeo.

3. D (at s
Uba deas ativideade s r alieadeas deurant  o p ríodeo de  pr paração deo plan jab nto  stratégico
consistiu na r alieação de  de (at s cob convideadeos  xt rnos ao S tor Palotina cob o propósito
de  colh r su(sídeios para a construção dea visão de  futuro para horieont  de  10 anos.

A  strutura de  cadea de (at  foi caract rieadea p la pr s nça de  deois pal strant s, onde  cadea ub
apr s ntou a sua visão de  futuro para o  nsino, p squisa/ xt nsão   ativideade s profssionais
na ár a de   ng nharia    xatas no Brasil. Após, houv  t bpo para p rguntas/deiscussão cob os
prof ssor s deo DEE.

Forab  r alieadeos  deois  de (at s,   standeo  pr s nt s  na  prib ira   tapa  os  pal strant s
convideadeos: 

 O Eng. Antonio Torquato (Dir tor adebinistrativo   fnanc iro dea Prati-Donadeueei);
 O Sr. Marcos Fraeão (Pr side nt  dea Associação Cob rcial   Ebpr sarial de  Palotina).

A s gundea  tapa contou cob os pal strant s convideadeos:

 Prof.  Dr.  Cabilo  Fr dedey  M ndeoea  Mor jon  (Prof ssor  UNIOESTE  /  Eng nharia
Quíbica);

 Prof.  Dr.  Edeson  Baeeo  (Prof ssor  UFSC  /  Ch f  deo  D partab nto  de  Eng nharia
M cânica dea UFSC).



A(aixo  é  listadea  cobpilação  de  ibpr ssõ s  o(tideas  deas  pal stras    deiscussão  cob  os
prof ssor s deo DEE:

 Açõ s  cola(orativas:  foi  apr s ntadea  a  ibportância  dea  r alieação  de  açõ s  de 
coop ração   ntr  instituiçõ s,  de partab ntos  ou  cursos,  visandeo  a  g ração  de 
soluçõ s qu  int gr b conc itos de  deistintas ár as deo conh cib nto. N ss  s ntideo, o
pot ncial  apr s ntadeo  p lo  DEE    S tor  Palotina   b  de s nvolv r  açõ s
bultideisciplinar s foi  vide nciadeo   apontadeo cobo uba caract rística positiva.

 Coop ração  cob o  s tor  prodeutivo:  os  pal strant s  de stacarab a  ibportância  deo
de s nvolvib nto de  açõ s  b parc ria cob o s tor prodeutivo.  Ess  proc sso de v 
 star  alinhadeo  cob  a  t bática  local    de v  proporcionar  a  g ração  de  soluçõ s
ade r nt s cob as de bandeas deo b rcadeo   soci deade .

 Protagonisbo  deos  alunos:  de v b  s r  ibpl b ntadeas  açõ s  qu  probovab  o
protagonisbo  deos  alunos  na  atuação  deo  DEE.  Torna-s  de  suba  ibportância  a
 xistência de  ub ab(i nt  qu  possi(ilit  a p rbanência deo aluno na Univ rsideade 
 b p ríodeos  xtraclass . Açõ s cobo participação  b grupos de   studeos, iniciação
ci ntífca,  xt nsão   ativideade s  b la(oratórios vão de   ncontro cob  st  o(j tivo.
Aindea, os alunos de v b s r  stibuladeos a de s nvolv r s u s nso crítico,  nt nde r o
s u pap l quanto aluno    nt nde r o pap l qu  pode rão de s bp nhar na soci deade .

 Linhas   stratégicas:  o  de partab nto  de v  ide ntifcar  linhas   stratégicas  a  s r b
 nfatieadeas. Tais linhas pode b s r ade r nt s cob a r alideade  local,  nfatieandeo-s ,
por  x bplo, a agroindeústria. Essa r f xão ca(  aos b b(ros deo de partab nto. Foi
 nfatieadea  aindea  a  n c ssideade  deo  de partab nto  t r  pap l  de  protagonisbo  na
r alideade  local  fob ntandeo  a  criação  de  iniciativas   b  p squisa,   xt nsão   
 bpr  nde deorisbo qu  g r b ibpacto r al na soci deade .

4. Missão deo de partab nto
O DEE t b cobo bissão criar   deiss binar conh cib nto   forbar profssionais qualifcadeos
nas ár as dea  ng nharia   ciências por b io deo  nsino de  gradeuação   de  pós-gradeuação, dea
p squisa   b ciências  (ásicas    aplicadeas  ( b cobo de  ár as  ligadeas  à  Edeucação,  Ensino,
História    Filosofa  deas  Ciências,  Mat báticas    Lógicas    aléb  deo  de s nvolvib nto  de 
ativideade s t cnológicas, ( b cobo ativideade s de   xt nsão,  b consonância cob a bissão dea
Univ rsideade  Pú(lica.

5. Visão de  futuro
A visão de  futuro deo DEE para horieont  de  10 anos (2e017-2e02e6) é  sta( l cidea conside randeo-
s  os deir cionadeor s Ensino, P squisa/Ext nsão   Gov rnança, conforb  apr s ntadeo a s guir:

Visão para Ensino: s r r f rência na forbação de  r cursos hubanos  b nív l de  gradeuação  
pós-gradeuação, de s nvolv ndeo o  nsino por b io de  bétodeos   infra strutura ade quadeos  
por deoc nt s, técnicos adebinistrativos   alunos pr paradeos    ngajadeos.

Visão  para  Pesquisa/Extensão:  Visão  para  P squisa/Ext nsão:  s r  r f rência  no
de s nvolvib nto de  p squisa    xt nsão de  qualideade , s ndeo  st  proc sso organieadeo  b
torno de  linhas  stratégicas con ctadeas cob a r alideade , catalisadeo p lo cliba organieacional  
fortal cideo p la autonobia deas unideade s de  p squisa na sua capacideade  de  captar r cursos. 

Visão  para  Governança:  a  gov rnança  atuará  garantindeo  suport  adebinistrativo   
r pr s ntação,  s ndeo  organieadea   b  instâncias  de  g stão  int rna    r lacionandeo-s  cob
órgãos  xt rnos para baxibiear oportunideade s   r sultadeos.



Tabela 1. Anális  deo c nário atual ( nsino, p squisa    xt nsão).

Fortal eas Oportunideade s Fraqu eas Ab aças
 Boa avaliação deos cursos fr nt 

ao MEC de  r conh cib nto
 Forbação deo quadero deoc nt 
 Alto núb ro de  proj tos de  

 xt nsão
 Multideisciplinarideade 
 Quadero deoc nt  novo
 Atuação  b 7 deos 8 cursos deo 

s tor
 Atuação  b 3 de  5 prograbas 

de  Pós-Gradeuação (PG)
 Int gração cob a soci deade    

pode r pú(lico local
 Ap lo r gional deos cursos

 A(rir novos prograbas de  PG 
 /ou linhas de  p squisa  b 
prograbas  xist nt s

 Agroindeústria local   r gional
 Parc rias cob s tor privadeo
 L i de  inovação
 Iniciativas r lacionadeas à 

inovação (SEBRAE, workshops)
 Parc rias cob univ rsideade s 

privadeas   pú(licas
 Oportunideade  de  

int rnacionalieação (front ira)
 Ab(i nt  int rno    xt rno, 

de s nvolvib nto r gional, 
propícios aos cursos deo s tor

 Proxibideade  cob IAPAR, 
EMATER, IAP, MAPA

 Possi(ilideade  de   stágios ou de 
tra(alho  b ár as aléb dea 
lic nciatura

 Atri(uiçõ s profssionais deos 
 gr ssos deos cursos de  
lic nciatura

 P&D&I ANEEL

 Baixo núb ro de  prof ssor s 
 b pós-gradeuação

 Baixo núb ro de  proj tos de  
p squisa   Iniciação Ci ntífca 
(IC)

 El vadeo núb ro de  
prof ssor s b str s

 Poucos grupos de  p squisa
 Poucos grupos de   studeos   

inovação
 El vadea carga horária deoc nt 
 Baixa concorrência p las vagas 

deos cursos de  gradeuação
 El vadea  vasão
 Falta de  conh cib nto deo 

s tor na r gião
 R t nção
 Falta de  bob ntos culturais / 

 spaços de  convivência
 Baixo  nvolvib nto político 

deos deoc nt s
 Baixa participação deos alunos 

deas de cisõ s deo de partab nto
 Baixa captação de  r cursos de  

 bpr sas   conc ntração 
de st s r cursos  b alguns 
poucos deoc nt s

 Falta de  cultura de  int gração 
cob o b rcadeo

 Cort s de  r cursos deo gov rno
 Cursos privadeos   política de  

inv stib nto  b cursos 
privadeos

 Concorrência cob outras 
univ rsideade s dea r gião

 Avaliaçõ s deos cursos



Tabela 2. Anális  deo c nário atual (gov rnança).

Fortal eas Oportunideade s Fraqu eas Ab aças
 R pr s ntação política
 Int gração cob 

r pr s ntant s dea 
cobunideade 

 Tabanho deo de partab nto

 Inv stib nto privadeo
 Buscar os  deitais de  fob nto
 Eb ndeas parlab ntar s

 Poucos técnicos
 Não t bos (loco indeustrial   

deas lic nciaturas
 Falta de  la(. de  aula prática 

( ng. rural)
 Falta de  la(oratórios para 

ár as  sp cífcas deos cursos
 Falta de  técnicos para la(.
 R  sta( l c r as atri(uiçõ s 

de  função deoc nt 

 Cort s de  orçab nto



6. Valores do departamento
 Ética   transparência
 Conh cib nto
 Multideisciplinarideade 
 Criativideade    inovação

 Ebpr  nde deorisbo
 Int ração cob a soci deade 
 Exc lência
 Equideade 

7. Prioridades estratégicas 2017-2026
8.1 Ensino

Prioridade estratégica: Reduzir a evasão e retenção nos cursos de graduação

Metas Status atual (2015) Tarefas
Apriborar proc sso de  
deivulgação deos cursos 

Ocorr  a 
deivulgação  b 
 scolas   f iras

Esta( l c r cal ndeário anual de  
deivulgação

R deueir  vasão  b 50%  b 
r lação ao status atual

Médeia de  9 alunos 
por curso, 
conforb  
l vantab nto dea 
cobissão

Ibpl b ntar tutoria acadeêbica  b 
todeos os cursos deo DEE
Via(iliear ao b nos deuas pal stras 
anuais deir cionadeos aos alunos cob 
t bas r lacionadeos a técnicas de  
 studeos   b rcadeo de  tra(alho
Probov r açõ s para 
ap rf içoab nto para os deoc nt s 
visandeo apriborab nto deos 
o(j tivos de   nsino    stratégias 
deideáticas
Apriborar p riodeicab nt  os PPCs 
deos curso de  gradeuação à r alideade  
deo cont xto  b qu   stabos 
ins rideos.

R deueir índeic  de  r provação 
bédeio nas ár as de  
bat bática, quíbica, ísica, 
prograbação    statística

Índeic  bédeio 
pr cisa s r 
quantifcadeo

Ibpl b ntar tutoria acadeêbica  b 
todeos os cursos deo DEE
Ibpl b ntar bonitoria  b todeas as 
deisciplinas deas ár as de  bat bática, 
quíbica, ísica, prograbação   
 statística

Prioridade estratégica: Aprimorar métodos de ensino, avaliação e infraestrutura

Metas Status atual (2015) Tarefas
R aliear ao b nos ub curso 
anual  b capacitação deoc nt 
cob foco  b novas técnicas 
de   nsino   avaliação

Índeic  pr cisa s r 
quantifcadeo

Via(iliear  ss  proc sso junto aos 
prof ssor s   deivulgar no 
de partab nto

T r  spaço de  convivência 
para alunos (salas de   studeos, 
sala de  r uniõ s, sala de  

Não há Via(iliear proj to   ide ntifcar ag nt 
fnanciadeor



de scanso) para qu  os 
b sbos p rban çab na 
univ rsideade 
At nde r pl nab nt  a 
de bandea de  aulas práticas  b
todeos os cursos

Exist  de sfalqu  de  
la(oratórios  b 
ár as  sp cífcas 

Ide ntifcar ár as qu  n c ssitab de  
 spaço    quipab ntos    stibular 
a pr paração de  propostas
Ide ntifcar ár as qu  n c ssitab de  
técnicos    sta( l c r priorideade s

Prioridade estratégica: Formar alunos empreendedores e que exerçam impacto relevante na 
sociedade

Metas Status atual (2015) Tarefas
T r ao b nos cinco grupos de  
 studeos no de partab nto

Exist  ub grupo de  
 studeos

Inc ntivar os alunos na criação de  
grupos de   studeos

T r cadeastro atualieadeo de  
p lo b nos 90% deos  gr ssos 
deos cursos de  gradeuação   
pós-gradeuação vinculadeos ao 
DEE

Não há R aliear cadeastro

T r s banas acadeêbicas 
institucionalieadeas  b todeos 
os cursos de  gradeuação

Hoj  todeos os 
cursos possu b 
s banas 
acadeêbicas

Mant r

T r  b op ração ao b nos 
uba Ebpr sa Jr

Hoj  Criat c  stá 
 b op ração

Mant r

T r no bínibo 50% deos alunos
 ngajadeos  b ativideade s 
 xtracurricular s

Não há  st  
indeicadeor

Criar indeicadeor
Ori ntar os alunos quanto às 
oportunideade s de  ativideade s 
 xtracurricular s no DEE

8.2 Pesquisa/Extensão

Prioridade estratégica: Incrementar e diversifcar a captação de recursos

Metas Status atual (2015) Tarefas
Triplicar captação anual de  
r cursos de  t rc iros ( b 
valor r al) para 
de s nvolvib nto de  proj tos 
de  p squisa    xt nsão

Aprox. R$ 
500.000,00 
captadeo  b 2e015

Criar b canisbo de  deivulgação de  
 deitais a( rtos para prof ssor s deo 
DEE
Mant r sit  deo de partab nto (ou 
outra forba de  cobunicação) 
atualieadeo cob grupos de  p squisa, 
la(oratórios, r sultadeos, tra(alhos 
de   xt nsão, de ntr  outras 
inforbaçõ s r l vant s para o b io 
 xt rno. 

Prioridade estratégica: Aprimorar infraestrutura para pesquisa/extensão



Metas Status atual (2015) Tarefas
T r la(oratórios cob 
infra strutura cobpartilhadea 
 ntr  prof ssor s

Avaliar indeicadeor Ide ntifcar ár as de  coop ração

T r uba c ntral analítica 
cobpartilhadea

Não há Instalar cobissão
Map ar  deitais   parc iros  b 
pot ncial   conf ccionar proposta
D fnir política de  uso

T r (loco indeustrial para 
instalação de   xp rib ntos

Proc sso  b 
trabitação

Acobpanhar proc sso

T r ub o(s rvatório 
astronôbico para at nde r às 
deisciplinas de  gradeuação, 
proj tos de   xt nsão, grupo 
de   studeos  b astronobia, 
proj tos de  deivulgação 
ci ntífca   proj tos de  
p squisa  b  nsino de  
ciências.

Não há Instalar cobissão. 
Map ar  deitais   parc iros  b 
pot ncial   conf ccionar proposta
D fnir política de  uso

T r uba la(oratório/studeio 
para r alieação de  víde o aulas.

Não há Instalar cobissão. 
Map ar  deitais   parc iros  b 
pot ncial   conf ccionar proposta
D fnir política de  uso

T r uba ofcina M cânica, 
 létrica,  l trônica   de  
Marc naria

Não há Instalar cobissão. 
Map ar  deitais   parc iros  b 
pot ncial   conf ccionar proposta
D fnir política de  uso

T r ub clust r cobputacional 
bultiusuário

Não há Instalar cobissão. 
Map ar  deitais   parc iros  b 
pot ncial   conf ccionar proposta
D fnir política de  uso

Prioridade estratégica: Internacionalização

Metas Status atual (2015) Tarefas
Via(iliear  ntr  2e017-2e02e6 a 
r alieação de  ao b nos cinco 
Pós-Doutoradeos (POSDOC) de  
deoc nt s  f tivos no  xt rior 
 b linhas  stratégicas para o 
DEE

Não há prof ssor 
r alieandeo  stágio 
de  POSDOC no 
 xt rior

Esta( l c r critérios para 
afastab nto deoc nt  para r alieação
de  curso de  deoutoradeo   POSDOC

Via(iliear curso de  inglês para 
alunos

É of rtadeo curso de 
inglês

R aliear deivulgação deo curso de  
inglês junto aos alunos
Of rtar deisciplinas  b inglês

T r ao b nos 10 coop raçõ s 
(i ou bultilat rais de  
p squisa,  xt nsão ou  nsino 
cob participação de  
instituiçõ s  strang iras

Não há Ide ntifcar ár as de  coop ração   
pot nciais parc iros.



Prioridade estratégica: Gerar soluções inovadoras e de impacto para meio externo

Metas Status atual (2015) Tarefas
T r  scritório dea Agência de  
Inovação dea UFPR no S tor 
Palotina

Não há Tra(alhar junto à deir ção deo S tor   
r pr s ntant s deo CEPE/COUN.

Via(iliear construção de  
incu(adeora de   bpr sas na 
UFPR-S tor Palotina

Não há Via(iliear proj to   parc rias cob o 
pode r pú(lico    bpr sas privadeas.

Todeos os deoc nt s cob título 
de  deoutor ou deoutoradeo  b 
andeab nto.

51% deos deoc nt s 
são deoutor s   17%
 stão cob 
deoutoradeo  b 
andeab nto

Esta( l c r critérios para 
afastab nto deoc nt  para r alieação
de  curso de  deoutoradeo   POSDOC

Prioridade estratégica: Aumentar o engajamento de professores e alunos em atvidades de 
pesquisa e extensão

Metas Status atual (2015) Tarefas
T r no bínibo 50% deos alunos
de  gradeuação  ngajadeos  b 
ativideade s  xtracurricular s

Não há  st  
indeicadeor

Criar indeicadeor
Ori ntar os alunos quanto às 
oportunideade s de  ativideade s 
 xtracurricular s no DEE
Alcançar o índeic  de  2e alunos de  IC 
por prof ssor  b bédeia - Status 
atual é de  aproxibadeab nt  0,8 
alunos por prof ssor,  b 2e015
Alcançar o índeic  de  2e proj tos de  
p squisa por prof ssor  b bédeia

8.3 Governança

Prioridade estratégica: Implementar gestão baseada em indicadores

Metas Status atual (2015) Tarefas
T r cadeastro atualieadeo de  
p lo b nos 90% deos  gr ssos 
deos cursos de  gradeuação   
pós-gradeuação vinculadeos ao 
DEE

Não há R aliear cadeastro

Ibpl b ntar sist bática de  
col ta de  deadeos por 
pr  nchib nto de  forbulários
criadea p la Cobissão de  
Plan jab nto Estratégico

Col ta r alieadea  b
2e016 r f r nt  ao 
ano de  2e015

R aliear col ta de  deadeos a cadea deois 
anos (deadeos r f r nt s ao ano 
ant rior)
Criação dea Cobissão P rban nt  de  
Plan jab nto Estratégico deo DEE 
(Mandeato de  2e anos).

Prioridade estratégica: Garantr representatvidade



Metas Status atual (2015) Tarefas
Fob ntar a participação de  
deoc nt s   técnicos  b 
instâncias de  g stão int rnas  
 xt rnas ao s tor

- S t  prof ssor s 
deo DEE no cons lho
s torial
- R pr s ntação no
CEPE   COUN
- Pro-r itoria

Mant r r pr s ntativideade 

Fob ntar a participação de  
deoc nt s  b órgãos  xt rnos 
à univ rsideade     b açõ s dea 
cobunideade 

- S t  prof ssor s 
participandeo de  
cons lhos de  
g stão   
adebinistração 
ligadeos ao pode r 
pú(lico   privadeo

Mant r r pr s ntativideade 

8. Demandas para período 2018-2019
Na s quência é apr s ntadeo para o int rstício 2e018-2e019: (i)  r subo deas deir trie s,  b tas,
indeicadeor s,  açõ s    s us  de videos  acobpanhab ntos  p la   quip  de  deoc nt s  deo
D partab nto de  Eng nharias   Exatas dea UFPR – S tor Palotina,   (ii) de bandeas futuras de 
bat rial de  consubo    quipab ntos ide ntifcadeas junto deos deoc nt s deo DEE.

Sug r -s  qu   st s it ns s jab r visadeos a cadea deois anos.



Resumo das diretrizes, metas, indicadores, ações e seus devidos acompanhamentos pela equipe de docentes do Departamento de Engenharias e Exatas 
da UFPR – Setor Palotna para o interstcio 2018-2019. 

DIRETRIZES METAS INDICADORES AÇÕES ACOMPANHAMENTO 
1.Consolidear o  spaço 
ísico para at ndeib nto 
às deisciplinas deo 
D partab nto de  
Eng nharias   Exatas. 

1.1. Consolidear o  spaço 
ísico deo (loco dea quíbica 
(La(. de  Quíbica Orgânica, 
Analítica   Ab(i ntal, G ral, 
Anális  instrub ntal   
Control  de  Qualideade ), 
concobitant b nt   quipar
o b sbo para r alieação de  
aulas práticas, ativideade s de  
p squisa    xt nsão. 

 O La(oratório de  Quíbica Orgânica 
at nde rá s t  deisciplinas totalieandeo 
180 alunos por s b str ; 

 O (loco de  quíbica at nde rá alunos 
de  gradeuação nas bodealideade s 
(Iniciação Ci ntífca, Ext nsão, 
Voluntariadeo Acadeêbico   Planos de  
Iniciação à Docência). 

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1, A2. Sup rvisor s:
Aderiana F rla de  Oliv ira, 
Dilc bara Z nat, L idei 
Fri derich, Maria Cristina 
Milinsk

1.2 Consolidear o  spaço 
ísico deos La(oratórios de  
Física (La(. de  Física I   II), 
concobitant b nt   quipar
o b sbo para r alieação de  
aulas práticas, ativideade s de  
p squisa    xt nsão.

 Os la(oratórios de  Física at nde rão 
deoe  deisciplinas totalieandeo 2e95 
alunos por s b str ; 

 O  spaço deos la(oratórios de  Física 
at nde rão alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação a Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1, A2. Sup rvisor s: 
Arthur B rgolde, Cassio 
Alv s



1.3 Consolidear o  spaço 
ísico deos La(oratórios de  
Inforbática (I, II   III), 
concobitant b nt   quipar
o b sbo para r alieação de  
aulas práticas, ativideade s de  
p squisa    xt nsão.

 At nde rão alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação a Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1, A2. Sup rvisor s J f r 
Dorr, Marcos Schr in r, 
H lio Mont -alto

1.4 Consolidear o  spaço 
ísico deos La(oratórios de  
Eng nharia Rural (Expr ssão 
gráfca, LABEHA, Eng nharia 
de  Aquicultura, Ela(oração 
de  Proj tos, Topografa   
S nsoriab nto   Inovação 
T cnológica), 
concobitant b nt   quipar
o b sbo para r alieação de  
aulas práticas, ativideade s de  
p squisa    xt nsão.

 O La(. de  Eng nharia de  Aquicultura, 
Ela(oração de  Proj tos, Topografa   
S nsoriab nto at nde rá s is 
deisciplinas, totalieandeo 2e40 alunos por
s b str   b bédeia.

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação a Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1, A2. Sup rvisor s: 
Luciano Ca tano de  
Oliv ira, Jonathan Di t r, 
Carlos Edeuardeo Zacarkib



1.5 Consolidear o  spaço 
ísico deos La(oratórios de  
Eng nharia de  Bioproc ssos 
  Biot cnologia (Cinética   
Bior ator s, Bioprodeutos), 
concobitant b nt   quipar
o b sbo para r alieação de  
aulas práticas, ativideade s de  
p squisa    xt nsão.

 O La(oratório de  Cinética   
Biorr ator s at nde rá quatro 
deisciplinas 
totalieandeo 65 alunos por s b str ;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação a Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1, A2. Sup rvisor s 
Fa(iano Sch uf l , Luis 
F rnandeo

1.6 Consolidear o  spaço 
ísico deos La(oratórios de  
Eng nharia de  En rgia 
R nováv is (LPB, 
La(CatProBio), 
concobitant b nt   quipar
o b sbo para r alieação de  
aulas práticas, ativideade s de  
p squisa    xt nsão.

 O LPB at nde rá uba deisciplina 
totalieandeo 10 alunos por s b str ; 

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação a Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1, A2. Sup rvisor s: Jo l 
T l k n, H lton José Alv s



2. Ibpl b ntar o  spaço
ísico para at ndeib nto 
deas deisciplinas deo 
D partab nto de  
Eng nharias   Exatas.

2.1 Ibpl b ntar o 
La(oratório de  
G oproc ssab nto   
G orr f r nciab nto.

 O La(oratório de  G oproc ssab nto 
  G orr f r nciab nto at nde rá 2e 
deisciplinas totalieandeo 100 alunos por 
s b str ;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 P dero Gusbão; 
Maurício Guy de  Anderade 

2.2 Ibpl b ntar o 
La(oratório de  
propri deade s ísicas   
b cânicas

 O La(oratório de  propri deade s ísicas 
  b cânicas at nde rá quatro 
deisciplinas totalieandeo 
aproxibadeab nt  100 alunos por 
s b str ;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 Fa(rício Schwane 
dea Silva



2.3 Ibpl b ntar o 
La(oratório de  La(. de  
Esp ctroscopia.

 O La(. de  Esp ctroscopia at nde rá 
três deisciplinas totalieandeo 60 alunos 
por s b str ;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1.Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 Isac G. Ross t

2.4 Ibpl b ntar o 
La(oratório de  Hiderogênio.

 O La(. de  Hiderogênio at nde rá à 
deisciplina de  T cnologia deo 
Hiderogênio, at nde ndeo 2e0 alunos por 
s b str ;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 H lton José Alv s



2.5 Ibpl b ntar o 
La(oratório de  En rgia.

 O La(oratório de  En rgia at nde rá às 
deisciplinas de  En rgia Solar Térbica, 
En rgia Eólica, En rgia Hider létrica, 
Máquinas térbicas, Hideráulica g ral, 
Irrigação   der nag b, at nde ndeo 80 
alunos por s b str   b bédeia;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 Edeuardeo Burin

2.6 Ibpl b ntar o  
La(oratório de  
Biocob(ustív is Sólideos   
La(oratório de  Apoio.

 Os La(oratórios de  Biocob(ustív is 
Sólideos   de  Apoio at nde rão à 
deisciplina de  La(oratório de  En rgia I, 
at nde ndeo 2e0 alunos por s b str  
 b bédeia;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 Aderiana F rla



2.7 Ibpl b ntar o  
La(oratório de  T cnologia 
de  Prodeução de  Biogás.

 O La(oratório de  T cnologia de  
Prodeução de  Biogás at nde ra à 
deisciplina de  La(oratório de  En rgia I, 
at nde ndeo 2e0 alunos por s b str  
 b bédeia;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 Dilc bara Z nat

2.8 Ibpl b ntar o 
La(oratório de  Máquinas 
Térbicas.

 O La(. de  Máquinas Térbicas 
at nde rá às deisciplinas de  Máquinas 
Térbicas   Máquinas   botor s, 
at nde ndeo 2e0 alunos por s b str  
 b bédeia;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 Wilson B ninca



2.9 Ibpl b ntar o 
La(oratório de  Sist bas 
Elétricos.

 O La(. de  Sist bas Elétricos at nde rá 
às deisciplinas de  Instalaçõ s Elétricas, 
Máquinas Elétricas, T c. Sist bas 
Fotovoltaicos, Sist bas de  Potência 
1 , at nde ndeo 40 alunos por s b str  
 b bédeia;

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 Maurício Robani 
  Victor N ubann

2.10 Ibpl b ntar o 
La(oratório de  Mat bática

 O La(. de  Mat bática visa at nde r as 
deisciplinas de  Mat bática I, 
Mat bática II, Mat bática III, 
Mat bática IV, Mat bática V   
Mat bática VI,  at nde ndeo 40 alunos 
por s b str   b bédeia.

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, 
Ext nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 D nis  Tr visoli 
D tsch   D nis Rogério 
Sanch s



2.11 Ibpl b ntar 
la(oratório/studeio para 
r alieação de  víde o aulas. 

 O la(oratório/studeio para r alieação 
de  víde o aulas pr t nde  at nde r as 
deisciplinas r alieadeas  b EAD, 
p squisa    xt nsão   a deivulgação de  
bat rial audeiovisual deos tra(alhos 
prodeueideos no S tor.

 At nde rá alunos de  gradeuação   pós-
gradeuação, deoc nt s, técnicos 
adebinistrativos   a cobunideade  nos 
proj tos de  p squisa    xt nsão.

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino, p squisa   
 xt nsão.

A1 e A2 Cássio Alv s, 
Arthur B rgolde   Mara 
F rnandea Parisoto

2.12 Ibpl b ntar 
o(s rvatório astronôbico. 

 At nde rá alunos de  gradeuação   pós-
gradeuação, deoc nt s, técnicos 
adebinistrativos   a cobunideade  nos 
proj tos de   nsino, p squisa   
 xt nsão.

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros para
via(iliear instalação deo o(s rvatório 
astronôbico; 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino, p squisa   
 xt nsão.



2.13 Ibpl b ntar uba 
ofcina M cânica,  létrica,
 l trônica   de  
Marc naria

 A ofcina pr t nde  at nde r as 
deisciplinas r alieadeas nos la(oratórios 
de  EAD,  nsino, instrub ntação para 
o  nsino, p squisa    xt nsão   a 
deivulgação de  bat rial deos tra(alhos 
prodeueideos no S tor.

 At nde rá alunos de  gradeuação   pós-
gradeuação, deoc nt s, técnicos 
adebinistrativos   a cobunideade  nos 
proj tos de  p squisa    xt nsão.

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino, p squisa   
 xt nsão.

A1 e A2 Cássio Alv s, 
Arthur B rgolde   Mara 
F rnandea Parisoto

2.14 Ibpl b ntar ub 
clust r cobputacional 
bultiusuário

 A ofcina pr t nde  at nde r as 
deisciplinas r alieadeas nos la(oratorios 
de  cobputação   deas deisciplinas de  
bode lag b   cobputação, 
la(oratórios de  EAD,  nsino, 
instrub ntação para o  nsino, 
p squisa    xt nsão   a deivulgação de  
bat rial deos tra(alhos prodeueideos no 
S tor.

 At nde rá alunos de  gradeuação   pós-
gradeuação, deoc nt s, técnicos 
adebinistrativos   a cobunideade  nos 
proj tos de  p squisa    xt nsão.

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino, p squisa   
 xt nsão.

A1 e A2 Cássio Alv s, Isac 
Ross t, Rita de  Cássia.



2.15 Ibpl b ntar conjunto 
de  la(oratório chabadeo 
C ntral Analítica

 A c ntral analítica pr t nde  at nde r 
as deisciplinas r alieadeas nos 
la(oratórios de  quíbica, ísica, de  
bode lag b   cobputação, 
la(oratórios de  EAD,  nsino, p squisa 
   xt nsão.


 At nde rá alunos de  gradeuação   pós-

gradeuação, deoc nt s, técnicos 
adebinistrativos   a cobunideade  nos 
proj tos de  p squisa    xt nsão.

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino, p squisa   
 xt nsão.

A1 e A2 Cássio Alv s, Isac 
Ross t,   Roderigo 
S quin l

2.16 Ibpl b ntar Unideade  
de  Arbae nab nto   
Tratab nto de  R sídeuos

 Visa at nde r a uba alta de bandea deo 
DEE r lacionadea ao arbae nab nto 
ade quadeo, tratab nto   de stinação f-
nal de  r sídeuos deos La(oratórios. 

 At nde rá de  forab deir ta todeas as 
ativideade s de   nsino p squisa   
 xt nsão qu   nvolv b ativideade s de  
La(oratório.

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 

A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino, p squisa   
 xt nsão.

A1 e A2 Roderigo S quin l,
Ivon t  Rossi Bautite   
Elian  H rb s



2.17 Ibpl b ntar o 
La(oratório de  Quíbica 
Inorgânica   Físico Quíbica

 At nde r as deisciplinas de  Fisico Quíbi-
ca I, Físico Quíbica II   a deisciplina de  
Quíbica Inorgânica, cadea deisciplina 
cob 72e horas    stibativa de  2e0 alu-
nos por s b str   b bédeia.

 At nde rá alunos de  gradeuação nas 
bodealideade s (Iniciação Ci ntífca, Ex-
t nsão, Voluntariadeo Acadeêbico   
Planos de  Iniciação à Docência).

A1. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico)   
PROGRAD (via Pró-r itoria de  
Gradeuação); 
A2. Organieação para deisponi(ilideade  
de  uso deos la(oratórios  quipadeos 
para ativideade  de   nsino   Iniciação 
Ci ntífca. 

A1 e A2 Rosana Bale r   
L idei C cilia Fri derich

3. Inc ntivar o  nsino, 
ibpl b ntar   
consolidear o  spaço 
ísico para at ndeib nto 
às deisciplinas deo 
D partab nto de  
Eng nharias   Exatas. 

3.1 Probov r b lhorias
na qualideade  de   nsino 
deos Cursos de  gradeuação 
at ndeideos p lo 
de partab nto.

 Disponi(ilideade  aos acadeêbicos deo 
S tor Palotina ao ac sso a inforbação
de  qualideade  p rtin nt  a ár a de  
 ng nharias    xatas;

 Aub nto deo núb ro de  alunos 
ins rideos  b Prograba de  Iniciação a 
Docência (Monitoria);

 Aub nto deo núb ro   deas açõ s de  
Grupos de  Estudeo;

 Disponi(ilideade  de  vagas   condeiçõ s 
para a r alieação de  iniciação 
ci ntífca    xt nsão p los 
acadeêbicos.

A1. Aquisição de  livros  sp cífcos  b
Quantideade  sufici nt  para suprir as
ativideade s deideático-p deagógicas deo 
D partab nto de  Eng nharias   
Exatas deo S tor Palotina;
A2. Aub ntar no bínibo 2e0% a 
deisponi(ilideade  de  vagas para 
acadeêbicos  b Prograbas de  
Iniciação à Docência;
A3. Inc ntivar as açõ s de  Grupos de 
Estudeo;
A4. Aliar as ativideade s de   nsino 
cob as açõ s de   xt nsão   
p squisa de s nvolvideas p los 
prof ssor s deo de partab nto;
A5. Inc ntivar a participação deos
Acadeêbicos  b proj tos de   xt nsão 
  p squisa.

A1,A2,A3,A4 e A5.
Todeos os deoc nt s deo
DEE.



4. D s nvolv r 
ativideade s de   xt nsão 
 b conjunto   para o 
at ndeib nto dea 
cobunideade 

4.1 Ide ntifcar as principais 
de bandeas para proj tos de  
 xt nsão.

 At nde rá a soci deade  dea r gião, assib
cobo coop rativas,  bpr sas 
privadeas, pode r pú(lico   outras 
instituiçõ s; 

 Aub ntar o núb ro de  proj tos de  
 xt nsão cadeastradeos.

A1. Visitas técnicas  b  bpr sas, 
s tor s deo pode r pú(lico, coop rativas
  instituiçõ s de  p squisa.
A2. R uniõ s cob o pode r pú(lico   
instituiçõ s.

A1 e A2.Todeos os 
prof ssor s deo DEE

4.2 D s nvolv r ativideade s 
de   xt nsão.

 At nde rá de bandeas r gionais 
corr latas a ár as de   ng nharia   
 xatas;

 Aub ntar o conh cib nto dea 
soci deade  so(r  os proj tos de  
 xt nsão deo de partab nto.

A1. Fob ntar Visitas técnicas  b 
 bpr sas, s tor s deo pode r pú(lico, 
coop rativas   instituiçõ s de  
p squisa.
A2. R uniõ s cob o pode r pú(lico   
instituiçõ s.

A1 e A2.Todeos os 
prof ssor s deo DEE



5. D s nvolv r   
consolidear a p squisa 
acadeêbico-ci ntífca

5.1 Ide ntifcar as principais 
de bandeas  b p squisas 
para a ár a de  Eng nharias  
Exatas.

 At nde rá coop rativas,  bpr sas 
privadeas, pode r pú(lico   outras 
instituiçõ s; 

 Difundeir a p squisa deo de partab nto 
através de  pu(licaçõ s técnico-
ci ntífcas.

A1. Fob ntar a participação de  
deoc nt s   alunos  b proj tos de  
 xt nsão.
A2. Ins rção de  alunos na r alideade  
local   deivulgar a UFPR.
A3. Inc ntivar baior deivulgação deos 
proj tos de   xt nsão.
A4. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico).

A1, A2, A3 e A4. Todeos os 
prof ssor s deo DEE

5.2 Fortal cib nto dea 
p squisa na ár a de  
Eng nharias   Exatas.

 Criação de  grupos de  p squisa;
 Artigos pu(licadeos  b p riódeicos 

inde xadeos;
 Tra(alhos pu(licadeos  b Congr ssos 

Ci ntífcos r l vant s.

A1. Fob ntar a participação de  
deoc nt s   alunos  b proj tos de  
p squisa.
A2. Solicitar fob nto para a 
participação de  deoc nt s   alunos  b 
 ncontros técnicos-ci ntífcos.
A3. Aquisição de   quipab ntos   
bat rial de  consubo para r alieação 
de  p squisas.
A4.Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico).

A1, A2,A3 e A4.Todeos os 
prof ssor s deo DEE



5.3 Inc ntivar a participação 
de  alunos na p squisa 
ci ntífca.

 Aub ntar o núb ro de  proj tos de  
p squisa de  iniciação ci ntífca por 
prof ssor;

 Aub ntar o núb ro de  alunos 
(olsistas.

A1. Aub ntar o núb ro de  proj tos de 
iniciação ci ntífca para 1 
proj to/deoc nt .
A2. Fob ntar Bolsas de  Iniciação 
Ci ntífca  b órgãos fnanciadeor s 
int rnos    xt rnos dea UFPR.
A3. Inc ntivar a parc ria cob 
 bpr sas privadeas, coop rativas   
outros s tor s deo pode r pú(lico.

A1, A2 e A3.Todeos os 
prof ssor s deo DEE

5.4 Propiciar condeiçõ s para 
a r alieação de  p squisas 
vinculadeas ao prograba de  
Pós-Gradeuação  b 
T cnologias de  Bioprodeutos 
Agroindeustriais   Bio n rgia.

 Condeiçõ s (ásicas para a r alieação de 
p squisa bulti   int rdeisciplinar;

 Aub ntar a prodeução ci ntífca.

A1. Aquisição de   quipab ntos   
bat rial de  consubo para r alieação 
de  p squisas
A2. Fob ntar r cursos fnanc iros via 
 deitais FDA (Fundeo de  
D s nvolvib nto Acadeêbico).

A1 e A2. Todeos os 
prof ssor s deo DEE



Demandas futuras de material de consumo e equipamentos

Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Bloco de  Quíbica
La(. de  Quíbica Orgânica

Etanol 16L
Ét r Etílico 5L
Ac talde ídeo 1L
Ácideo Sulfúrico 3L
Ac tato de  Etila 30L
Ácideo Cloríderico 6L
Ácideo (utírico 5L
i-(utanol 2eL
Ácideo Acético 6L
Aniderideo Acético 1
Ácideo Nítrico 2eL
Tolu no 2e5L
2e,4-deinitrof nilhideraeina 2e00g
Bissulfto de  Sódeio 100g
( ta-nafol 100g
Sulfato de  sódeio Anidero 500g
n-h xano 30L
Diclorob tano 2e0L
Clorofórbio 2e0L
Ciclo xano 10L
Tri tilabina 1L
Sílica para coluna 5kg
Balão cob 02e (ocas – 2e50bL 3
Barra bagnética p qu na 4
Barra bagnética bédeia 9
Barra bagnética grande  8
Bur ta – 2e5 bL 6

Evaporadeor rotativo – 1 unideade 
Banho t rbostatieadeo - 10C a 80C – 1 
unideade 
G lade ira – 1 unideade 
 stufa
Agitadeor bagnético cob aqu cib nto – 6 
unideade s
Bob(a de  vácuo – 1 unideade 
Mufa bicroproc ssadea 2e0X40X2e0 – 1 
unideade 
M deideor de  ponto de  fusão – 1 unideade 

Profa. Aderiana F rla de  Oliv ira

Bloco de  Quíbica
La(. de  Quíbica Orgânica

Cadeinho de  porc lana cob tabpa forba 
bédeia 2e5bL 30

Profa. Aderiana F rla de  Oliv ira



(continuação) Cadeinho de  porc lana cob tabpa forba 
bédeia 30bL 30
Coluna crobatográfca p qu na 3
Conde nsadeor tipo (ola 3
D ss cadeor p qu no 3
D ss cadeor grande  4
Estant s tu(os de   nsaio 3x4 10
Estant s tu(os de   nsaio 4x10 10
Estant s tu(os de   nsaio 5x8 10
Frascos Âb(ar de  Videro 2e50bL 10
Frascos Âb(ar de  Videro 500bL 10
Frascos transpar nt  de  Videro 500bL 10
Funil de  videro deiâb tro 7,5 cb 1
Funil de  videro deiâb tro 10 cb 10
Funil de  videro deiâb tro 12e,5 cb 14
Funil de  s paração tipo pêra 12e5 bL 8
Funil de  s paração tipo pêra 2e50bL 8
Funil de  s paração tipo pêra 500bL 1
Garra b tálica 3 (raços 7
Grabpo de  bade ira 4
Indeicadeor Quíbico de  pH – caixa cob 
100 unideade s 2e
Junta curva (jo lho /cotov lo) 3
Junta  forba “T” 2e
Kitassato 1L 2e
Kitassato 2eL 4
Pip ta de  Past ur – Plástico 100

Bloco de  Quíbica
La(. de  Quíbica Orgânica
(continuação)

Pip tadeor de  (orracha (pêra) 7
Piss t  2e50bL 3
Piss t  500bL 3

Profa. Aderiana F rla de  Oliv ira



Prov ta videro 2e50bL 4
Prov ta plástico 2e50bL 1
Suport  univ rsal b tal 7
Tu(o de   nsaio 10cb 500
Tu(o de   nsaio 18cb 500
Videro de  r lógio 7cb de  deiâb tro  10
Videro de  r lógio 10 cb de  deiâb tro 10
Videro de  r lógio 15cb de  deiâb tro 10
Béqu r  50bL 2e4
Béqu r  2e50bL 2e4
Oring deo pistão  b Viton (11 x 2ebb) 1
OringViton 4 x 1,5 bb 1
Oring C-5000 / An l de  (orracha p/ C-
5000 1
O-ring vaso de  de cobposição C-5000 
(4,5 x 2e) 1
An l de  v deação C-5010 1
Adeaptadeor de  ignição 1
 Fio de  algodeão p/ cob(ustão (500 unde.)
C- 710.4 2e
 Fio de  ignição de  níqu l crobo C-5010.3
(05 unde.) 2e

Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável



Bloco de  Quíbica
La(. de  Esp ctroscopia

Bancadeas
Ar condeicionadeo
D subideifcadeor
Cap la
Esp ctrofotôb tro de  infra-v rb lho 
Esp ctrofotôb tro de  UV-Vis 
Esp ctrôb tro de  R ssonância Magnética 
Nucl ar (RMN)
Esp ctrofofuoríb tro
Esp ctrôb tro Raban

Prof. Isac G. Ross t



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Física
La(oratórios de  Física

12e T rbôb tros de  videro
08 T rbôb tros deigitais tipo  sp to
08 D nsíb tros (0,800 a 1,000)
08 D nsíb tros (1,000 a 1,2e00)
02e Can tas las r v rde , point r 
astronôbico
02e Can ta las r viol ta
04 Kits de  Ibãs de  N odeíbio
04 Bússolas
04 Kits de  R sistor s
04 Conjuntos de  L nt s
04 Dou(l  L ngth Slinky (Pasco)
04 Snak y (Pasco)

08 Painéis Fotovoltaicos
02e T l scópio cob a( rtura de  150 bb, 
bontag b  quatorial   clockderiv 
02e T l scópios r frator s cob bontag b alta-
aeibutal
01 T rbôb tro deigital infrav rb lho cob bira 
las r
01 D nsíb tro deigital portátil
08 Micrôb tro  xt rno,  scala de  0 a 2e5 bb, 
r solução de  0,001 bb
06 Kit Ardeuíno
06 Wir l ss Sbart car (Pasco)
02e Wir l ss CO2e S nsor (Pasco)
06 Wir l ss Forc  S nsor (Pasco)
06 Wir l ss T bp ratur  S nsor (Pasco)
06 Wir l ss Pr ssur  S nsor (Pasco)
02e Wir l ss Sp ctrob t r (Pasco)
02e Wir l ss Polarib t r (Pasco)
04 G radeor de  Van de  Graaf
06 Giroscópios
02e Photo lasticity Acc ssory (Pasco)
02e Th rbo l ctric Conv rt r (Pasco)
04 3D Magn tic Fi lde D bonstrator (Pasco)
04 Basic Varia(l  Capacitor (Pasco)
04 Classic El ctrostatics Mat rials Kit (Pasco)
04 Coulob(’s Law Apparatus (Pasco)
04 DC Prograbba(l  Pow r Supply (Pasco)
04 Osciloscópios
04 G radeor de  Função
04 Hande Crack G n rator (Pasco)
04 L ne Law D bosntrator
08 proto(oardes

Prof. Arthur B rgolde



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia Rural
La(oratório de  Eng nharia de  Aquicultura,
Ela(oração de  Proj tos, Topografa   
S nsoriab nto

5 T odeolitos
1 Dron  cob s nsor infrav rb lho
2e0 D sktop L novo
2e0 Monitor s L novo
2e0 M sas para cobputadeor
2e0 Cade iras Acolchoadeas
1 T la de  Proj ção de  150 Pol gadeas
1 Proj tos EPSON
1 Quadero (ranco

5 tr nas de  50 b tros; 5 nív is de  
canton ira

Carlos Edeuardeo Zacarkib; 
Maurício Guy de  Anderade ;
P dero Gusbão



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia Rural
La(oratório de  propri deade s ísicas   
b cânicas

Viderarias  b g ral (( qu r, prov ta, 
 rl nb y r, ...)

01 Estufa cob circulação forçadea de  ar
01 Estufa s b circulação forçadea de  ar
01 Estufa a vácuo 
01 Balança de  p so h ctolítrico
02e Balanças analítica01 Balança s bi-
analítica
03 Câbaras BOD 
01 BOD para isot rbas
01 S cadeor de  abostras
01 D t rbinadeor de  ativideade  de  água
02e M deideor de  ubideade 
01 R ôb tro
01 T xturôb tro
01 Máquina univ rsal de   nsaios b cânicos
01 Lioflieadeor
01 Spray Dry r
01 Coloríb tro
01 Condeutivíb tro
01 pHb tro
01 Psicrôb tro
01 Higrôb tro
03 T rbôb tros deigital
01 Sist ba de  p n iras
03 Paquíb tros deigital
01 Picnôb tro
01 Cobputadeor

Fa(ricio Schwane dea Silva



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia de  Bioproc ssos   
Biot cnologia
La(oratório de  Cinética   Biorr ator s

1 un. Barril t  p/ água de stiladea 30L 
 b PVC 
4 un. Ca(o de  Koll  cob Alça de  Platina
3 un. Micropip ta de  volub  variáv l 
100-1000 µL. 
1 un. Micropip ta de  volub  variáv l 
10-100 µL.
1 un. Micropip ta de  volub  variáv l 
1-5 bL.

1 un.Incu(adeora Shak r R frig radea de  
(ancadea cob plataforba de  bovib nto 
or(ital.
1 un. M deideor de  pH de  (ancadea 
(pHb tro)
1 un. Banho t rbostatieadeo cob 
r frig ração   circulação

1 un. Módeulo deideático ((ancadea) de  
r ator s

Prof. Fa(iano Bisin lla Sch uf l 



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia de  Bioproc ssos   
Biot cnologia
La(oratório de  Bioprodeutos

(équ r de  2e000 bL – 5 unideade s
(équ r de  1000 bL – 10 unideade s
(équ r de  500 bL – 10 unideade s
(équ r de  2e50 bL – 10 unideade s
(équ r de  50 bL – 2e0 unideade s
Balão de  fundeo r deondeo 2e50 bL cob 
junta 2e4/40– 10 unideade s
Balão de  fundeo r deondeo 500 bL cob 
junta 2e4/40– 10 unideade s
Balão de  fundeo chato 2e50 bL cob 
junta 2e4/40– 10 unideade s
Balão de  fundeo chato 500 bL cob 
junta 2e4/40- 10 unideade s
T rbôb tro – 10 unideade s
Picnôb tro de  50 bL – 5 unideade s
Erl nb y r de  2e000 bL – 5 unideade s
D ss cadeor 400 bb – 2e unideade s
T nae 40 cb – 2e unideade s
Luva térbica para alta t bp ratura, 5 
de deos, punho 2e0 cb – 2e par s
Bur ta 2e5 bL – 8 unideade s
Prov ta 10 bL – 10 unideade s
Prov ta 50 bL – 10 unideade s
Prov ta 100 bL – 10 unideade s
Tu(o de   nsaio 15x100 bb – 100 
unideade s
Conde nsadeor de  videro 400 bb cob 
juntas 2e4/40 – 8 unideade s
Cu( ta de  quarteo – 10 unideade s

Manta aqu c deora para (alão de  500 bL 
– 5 unideade s
Pip ta autobática 100 – 1000 µL – 5 
unideade s
Pip ta autobática 2e0 - 2e00 µL – 5 
unideade s
Pip ta autobática 2e - 2e0 µL – 1 unideade s
Bico de  (uns n – 5 unideade s
Tripé de  f rro para (ico de  (uns n – 5 
unideade s
T la de  abianto para (ico de  (uns n – 5 
unideade s
Manta aqu c deora para (alão de  500 bL 
– 5 unideade s
Manta aqu c deora para (alão de  2e50 bL 
– 5 unideade s
Chapa aqu c deora – 5 unideade s
Agitadeor b cânico  - 5 unideade s
G lade ira – 1 unideade 
Fr  e r – 1 unideade 
Banho cob agitação – 2e unideade s
Cap la – 2e unideade s
Autoclav  v rtical – 1 unideade 
Estufa (act riológica - 1 unideade 
Câbara de  fuxo labinar – 1 unideade 
Esp ctrofotôb tro de  Infra V rb lho – 1 
unideade 
Liquideifcadeor – 1 unideade 
Forno de  bicro ondeas – 1 unideade 
Mo deor  létrico – 1 unideade 

Prof. Luis F rnandeo Souea Gob s

Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável



Eng nharia de  Bioproc ssos   
Biot cnologia
La(oratório de  Bioprodeutos
(continuação)

Cu( ta de  plástico – 50 unideade s
Piss t  – 10 unideade s
Bastão de  videro 30 cb – 50 unideade s
Hast  univ rsal – 10

Prof. Luis F rnandeo Souea Gob s



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia de  En rgias R nováv is
La(. de  Prodeução de  Biocob(ustív is

2e Cilinderos (9,6 b3 ) Ar sintético 5.0 
analítico
1 Cilindero (7,2eb3) Hiderogênio 5.0 
analítico
1 Cilindero (9,0b3) Nitrogênio 5.0 
analítico
1 Paderão para CG 
M tilh ptade canoato (C17)
2e Ácideo cítrico (1Kg)
50 Folhas pap l fltro qualitativo 
(50x50cb)
2e Funil de  Buchn r (500 bL)

1 Bob(a de  vácuo (bínibo 1/6 cv)
1 Bob(a p ristáltica/deosadeora
2e Totalieadeor s de  gas s
4 Aqu c deor s de  ab(i nt  cob 
t rbov ntiladeor

1 Mufa cob rabpa de  aqu cib nto

Prof. Jo l Gustavo T l k n



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia de  En rgias R nováv is
La(oratório de  En rgia

01 Bancadea deideática para  studeos 
r lacionadeos ao aqu cib nto de  água 
utilieandeo-s  placas plantas
01 Bancadea deideática para  studeos 
r lacionadeos ao aqu cib nto de  água 
utilieandeo-s  tu(os  vacuadeos
01 Bancadea deideática de  Tún l de  V nto para
 studeos r lacionadeos à a rodeinâbica
01 Bancadea deideática cob bicrog radeor 
 ólico para  studeos r lacionadeos à g ração 
 ólica
01 Bancadea deideática de  Exp rib nto de  
R ynoldes
01 Bancadea deideática para t st s cob 
(ob(as c ntrífugas
01 Bancadea deideática para  studeos 
r lacionadeos à p rdea de  carga
01 (ancadea deideática de   nsaios  b 
transf rência de  calor
01 Bancadea deideática de   nsaios de  
trocadeor s de  calor

Prof. Edeuardeo Burin



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia de  En rgias R nováv is
La(oratório de  Sist bas Elétricos

-Kits deideáticos de   l trônica analógica (10 
unideade s),
-Multíb tros de  (ancadea (10 unideade s)
Font s r guladeas de  t nsão 36Vdec – 5A CC 
(10 unideade s)
-Font s r guladeas  b CA (10 unideade s).
Bancadea de  El trotécnica Indeustrial (incluso
bódeulo CLP, bódeulo de  cobandeo, prot ção
  partidea de  botor s de  indeução, botor s 
de  indeução 1/4CV cob t nsão cobpatív l)
-Bancadea de  Anális  de  Máquinas  létricas 
rotativas (inclusas báquinas de  indeução (1),
síncrona(1)   de  corr nt  contínua (1), (as 
para acoplab nto, font  trifásica, carga 
r sistiva   r ostato)   Sincronisbo de  
G radeor s (cob sincronoscópio).
-Bancadea de  con xão de  G ração 
deistri(uídea junto a r de  via inv rsor de  
fr quência.
- Módeulo Dideático para  studeo de  Efciência
 n rgética de  painéis fotovoltaicos (incluso 
5 painéis fotovoltaicos, bínibo 2e50Wp)
- 5 kits de   studeos so(r  radeiação   
conv rsão de   n rgia  b células 
fotovoltaicas (incluso 100 células 
fotovoltaicas bonocristalinas   100 células 
fotovoltaicas policristalinas)

Prof. Maurício Robani
Prof. Victor N ubann

Eng nharia de  En rgias R nováv is - Bancadea de  Sibulação de  Sist bas Prof. Maurício Robani



La(oratório de  Sist bas Elétricos
(continuação)

Elétricos de  Potência (G ração, 
Transbissão, Distri(uição   Consubo.
-Bancadea de  Sibulação de  G ração de  
En rgia Elétrica (cob ajust  de  t nsão, 
fr quência   s quência cíclica)
-Osciloscópio deigital de  deois canais (5 
unideade s)
-Osciloscópio analógico de  deois canais (5 
unideade s)
-Kit 500 in on  (5 unideade s);
-G radeor de  funçõ s (cinco unideade s);
-Multíb tro deigital portátil (deuas 
unideade s);
-Décadea r sistiva (1 unideade s);
-Décadea capacitiva (1 unideade );
-Proto(oarde (5 unideade s);
-Placa bicrocontroladeoraArdeuino (5 
unideade s);
-M deideor RLC Digital (deuas unideade s);
-Cobputadeor D sktop (2e0 unideade s);
-Kit deideático conjunto boto-g radeor (1 
unideade );
-Transforbadeor bonofásico (2e unideade s);
-Transforbadeor trifásico (2e unideade s);
-Bancadea de  Sibulação de  Quadero de  
Cobandeo (1 unideade );
-Disjuntor botor trifásico (3 unideade s);

Prof. Victor N ubann



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia de  En rgias R nováv is
La(oratório de  Sist bas Elétricos
(continuação)

Kit Dideático CLP (Controladeor Lógico 
Prograbáv l) (1 unideade )
- Kit Sibuladeor de  Partidea 
Estr la/Triângulo de  Motor s CA

-Estação de  tra(alho para  studeo de  
b deideas  létricas (1 unideade );
-Variadeor de  Voltag b Trifásico (Variac) (1 
unideade )
-R ostato de  Cabpo dea Máquina de  
Corr nt  Contínua (1 unideade )
-Instrub nto M deição Volt-Abp Analógico 
(Bo(ina Móv l) (1 unideade );
- Fasíb tro LCD (1 unideade )
- Watb tro Analógico Mono-Trifásico (1 
unideade )
- Alicat  Abp ríb tro Digital CA/CC Rbs 
V rdeade iro (3 unideade s)
- Tacób tro Digital (3 unideade s);
- Kit Dideático Inv rsor de  Fr quência (1 
unideade )
- Controladeor Lógico Prograbáv l 
(Prograbba(l LogicControll r – PLC) (1 
unideade )
- Sofwar  de  Prograbação Gráfco deo 
Controladeor Logico (1 unideade )
- Font  de  Alib ntação para o Controladeor 
Logico Prograbáv l (DIN Rail Pow r 
Suppli s) (1 unideade )
- Condeicionadeor de  sinais para controladeor 
lógico prograbáv l (SignalCondeition rs For 
Prograbba(l LogicControll rs) (1 unideade )

Prof. Maurício Robani
Prof. Victor N ubann



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia de  En rgias R nováv is
La(oratório de  Sist bas Elétricos
(continuação)

- Kit Dideático CLP (Controladeor Lógico 
Prograbáv l) (1 unideade )
- Kit Sibuladeor de  Partidea Estr la/Triângulo 
de  Motor s CA (1 unideade )
- Módeulo Chav  de  Partidea Estática Sof-
Start r (1 unideade )
- Pain l Solar Fotovoltaico Policristalino (8 
unideade s)
- Controladeor de  Carga de  2e0A (12eV/2e4V) 
para g ração Fotovoltaica (4 unideade s)
- Suport  Fixação  b Solo 15° p/ 4 bódeulos
fotovoltaicos (2e unideade s)
Bat ria Estacionária de  105 Ah (2e unideade s)
- Inv rsor de  800W 12eV/2e2e0V Ondea 
Modeifcadea cob Porta USB (3 unideade s)
- M deideor R boto Digital para 
Controladeor s de  carga (3 unideade s)
- PORTA FUSIVEL PARA PROTEÇÃO DA 
GERAÇÃO FOTOVOLTAICA (8 unideade s)
- Fusív l para Corr nt  Contínua de  50A - 
Cart la cob 03 Unideade s (4 unideade s)
- CABO PARA CONEXAO DE PAINÉIS 
FOTOVOLTAICOS (8 unideade s)
- S nsor de  T bp ratura para painéis 
fotovoltaicos (4 unideade s)
- Kit de  Int rfac  de  Monitorab nto dea 
g ração fotovoltaica (1 unideade )

Prof. Maurício Robani
Prof. Victor N ubann

Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável



Eng nharia de  En rgias R nováv is
La(oratório de  Máquinas Térbicas

- Bancadea de  uba bicrotur(ina a gás;
- Bancadea de  uba bicro c ntral a Vapor;
- Bancadea de   nsaios para botor s de  
cob(ustão int rna (Oto ou Di s l)
- Bancadea de  r frig ração/ (ob(a de  calor;
- T rbôb tro infra v rb lho (4 Unideade s);
- Multíb tro (4 Unideade s);
- Estação para af rib nto de  t bp ratura 
 b búltiplos pontos (1 Unideade s);

Prof. Wilson B ninca



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável
Eng nharia de  En rgias 
R nováv is
La(. de  Biocob(ustív is 
Sólideos

01 (riqu tade ira B55
01 Estufa
01 Mufa
01 Picadeor
01 Moinho de  Facas
01 Agitadeor de  P n iras
01 Balança de  Piso

Profa. Aderiana F rla de  Oliv ira

Eng nharia de  En rgias 
R nováv is
La(. de  Biocob(ustív is 
Sólideos (Apoio)

R ag nt s utilieadeos no La(. de  Apoio:
Etanol
M tanol
Ciclo xano
Toluol
Xilol
Ácideo sulfúrico
Ácideo acético
Hideróxideo de  sódeio
Nitrito de  sódeio
Hipoclorito de  sódeio

01 Estufa
01 Mufa
01 Cap la
01 Balança analítica
01 Agitadeor bagnético cob Aqu cib nto
01 Bat ria S ( llin

Profa. Aderiana F rla de  Oliv ira



Laboratório Material de consumo Equipamentos Professor responsável

La(oratório de  Inforbática II 2e0 Mous s, 2e0 t cladeos, 2e0 kits Ardeuino. 2e0 bonitor s
2e0 cobputadeor s

Prof. Marcos Vinicius Oliv ira de  Assis

La(oratório de  Inforbática III 40 Mous s, 40 t cladeos, 40 kits Ardeuino. 40 bonitor s
40 cobputadeor s

Hangout cob H lio H nriqu  L. C. Mont -Alto

La(oratório de  Software Livr 2e4 Mous s, 2e4 t cladeos, 2e4 kits Ardeuino. 2e4 bonitor s
2e4 cobputadeor s

Profa. Jéf r B n de t Dörr

La(oratório de  Informática 2e4 Mous s, 2e4 t cladeos, 2e4 kits Ardeuino. 2e4 bonitor s
2e4 cobputadeor s

Profa. Marcos Schr in r



9. Considerações fnais
O plan jab nto  stratégico apr s nta-s  cobo uba f rrab nta fundeab ntal no s ntideo de 
auxiliar na de fnição de  priorideade s   açõ s a s r b de s nvolvideas. Fica, n ss  s ntideo, cobo
r cob ndeação a ibpl b ntação de  cobissão p rban nt  de  plan jab nto  stratégico deo
DEE cobo forba de  dear continuideade  a  st  tra(alho iniciadeo, bonitorar b tas  sta( l cideas
ou propor budeanças de   stratégia s  n c ssário.

10. Anexo
É part  int grant  de st  deocub nto o l vantab nto de  deadeos deo de partab nto r alieadeo p la
cobissão de  plan jab nto  stratégico para p ríodeo de  jan iro a de e b(ro de  2e015.
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