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FALA DO REITORA Universidade Estadual do Paraná está em seu 
sexto ano de credenciamento. Desde 2014, no 
primeiro ano efetivamente como Universidade 
credenciada, temos procurado organizar, admi-
nistrativa e academicamente, nos limites que nos 
impõe a realidade do país e do Estado do Paraná, 
as bases para que a Unespar torne-se uma insti-
tuição pública capaz de responder aos desafios 
ditos e não ditos das comunidades interna e 
externa. Internamente, por meio do incentivo à 
qualificação, ampliamos o número de docentes e 
pesquisadores capazes de ampliar a fronteira da 
pesquisa e da pós-graduação. Com isso, foi 
possível aumentar o número de projetos de 
pesquisa e consolidar nosso Programa de Inicia-
ção Científica. Da mesma forma, chegamos a 
2019 com a boa notícia de termos primeira 
dezena no número de cursos de pós-graduação, 
a despeito da redução paulatina no número de 
docentes efetivos, causada pela não reposição 
de pessoal.

Externamente, cada vez mais nos aproximamos 
de todos os grupos da sociedade paranaense, 
nas regiões onde se encontram nossos campi e 
isso modifica a concepção e a política de exten-
são universitária ao mesmo tempo em que ficam 
consolidadas as relações de confiança com orga-
nizações e movimentos sociais, interlocutores 
necessários para evitar o encapsulamento da 
Universidade e sua consequente esterilidade.

Neste ano, o EAIC/EAEX acontece no Campus 
de Campo Mourão e procura manter a tradição 
de registrar o avanço dos trabalhos dos jovens 
pesquisadores, bem como expressar o atual 
estágio dessa necessária prática de conteúdo e 
forma acadêmica, que, nestes anos iniciais da 
Unespar tem sido parametrizada, sem ingerên-
cia, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, seus dirigentes e os comitês a ela associa-
dos.

Da mesma forma, as ações de extensão tendem a 
se qualificar e fortalecer as relações com ensino 
e pesquisa, no necessário movimento de, ao 
aproximar-se das demandas sociais, sintetizar os 
conflitos das reflexões internas à Unespar com a 
realidade do mundo não universitário. Como 
resultado, tem sido cada vez maior o estatuto de 
consciência quanto às funções que cabem a uma 
universidade cravada na realidade brasileira.

A dialética desses fatos em contraste proveu-
-nos, no início do segundo semestre deste ano, o 
decreto de recredenciamento, desta vez para 
oito anos, o que nos habilita a concluir que, 
apesar de difícil, estamos organizando o cami-
nho, ao caminhar.

 Antonio Carlos Aleixo
REITOR DA UNESPAR
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O histórico da pesquisa no Brasil pode ser organizado por períodos (cf. Freire-Maia, 2007[1]), desde o 
primitivo (1500-1808), passando pelo heróico (1892-1934) e moderno (1934-1951), até o contemporâ-
neo (iniciado em 1951). Ness mais de 500 anos, o Brasil, ainda que em certo retrocesso quando comparado 
a outros países, tem estabelecido políticas imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa, destacan-
do-se, por exemplo, a criação das Universidades públicas e as respectivas condições objetivas de trabalho 
(recursos financeiros e humanos, regime de trabalho de docentes e pesquisadores, infraestrutura), e de 
agências de fomento, como o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). No Estado do Paraná, a Fundação 
Araucária do Paraná também desempenha este papel de fomento à pesquisa, extensão e ensino. A pesquisa 
na Unespar pode ser, analogamente, relacionada ao histórico brasileiro: desenvolvida em etapas distintas, 
conforme disponibilidade de recursos financeiros e de docentes pesquisadores, que atuam nos Grupos de 
Pesquisa - GPs, nos projetos individuais, nas orientações de Iniciação Científica e, consequentemente, 
levam às condições para a existência e consolidação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
Nesse panorama, a Iniciação Científica está em crescente quantitativa e qualitativa, a despeito da redução, 
nos últimos anos, do número de docentes efetivos e dos recursos para infraestrutura. Por outro lado, para 
o Programa de Iniciação Científica - PIC 2018-2019, a Instituição ampliou a cota de bolsas do CNPq, man-
teve as 150 bolsas da Fundação Araucária do Paraná e incluiu uma cota de bolsas pela Instituição. Tal cená-
rio indica os resultados da organização do PIC na Unespar e o comprometimento de docentes e discentes 
com o Programa em todas as suas etapas.

Em consonância com as políticas da Unespar, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG - tem 
desenvolvido ações que visam, sobretudo, a consolidação e expansão da Pesquisa e da Pós-Graduação, 
tanto no âmbito discente – Iniciação Científica, quanto no âmbito docente – projetos e Grupos de Pesquisa, 
fortalecimento da Pós-Graduação Stricto Sensu e apoio aos Grupos de Trabalho para abertura de novos 
mestrados e de doutorados. Exemplos de tais ações são: a implantação do Comitê de Ética em Pesquisa, os 
editais de apoio à participação em eventos, a discussão ampliada para proposição do Regulamento da 
Pesquisa e revisão do Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu, o apoio e acompanhamento na execu-
ção de projetos de pesquisa com fomento. Atualmente, a Unespar tem projetos e GPs nas áreas de Ciên-
cias Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplica-
das, Engenharias e Linguística, Letras e Artes. O financiamento de projetos de docentes e de IC é oriundo 
de recursos da Unespar, da Fundação Araucária do Paraná e do CNPq.

O PIC é a principal ação relacionada à pesquisa desenvolvida no âmbito discente, abrangendo estudantes 
de graduação de todos os sete campi e docentes orientadores das diversas áreas do conhecimento. A 
pesquisa de Iniciação Científica é desenvolvida durante 12 meses – agosto a julho, durante os quais o 
acadêmico, em conjunto com o docente orientador, desenvolve as atividades previstas no projeto aprova-
do, realizando estudos teóricos, análises de dados, orientações, produção de relatórios parcial e final, 
disseminação de resultados no Encontro Anual de Iniciação Científica da Unespar, além de participação em 
outros eventos científicos da Unespar ou outras Instituições.

A realização do EAIC é a principal atividade vinculada ao PIC, reunindo em um único campus os docentes 
orientadores e os jovens pesquisadores, para apresentarem os resultados de suas pesquisas. Pelo segundo 
ano consecutivo, o EAIC acontece em conjunto com o Encontro Anual de Extensão e Cultura, promovendo 
discussões e entrelaçamento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, interna e externamente 
à Unespar.

[1] FREIRE-MAIA, Newton. A ciência por dentro. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

O histórico da pesquisa no Brasil pode ser organizado por períodos (cf. Freire-Maia, 2007[1]), desde o 
primitivo (1500-1808), passando pelo heróico (1892-1934) e moderno (1934-1951), até o contemporâ
neo (iniciado em 1951). Ness mais de 500 anos, o Brasil, ainda que em certo retrocesso quando comparado 
a outros países, tem estabelecido políticas imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa, destacan
do-se, por exemplo, a criação das Universidades públicas e as respectivas condições objetivas de trabalho 
(recursos financeiros e humanos, regime de trabalho de docentes e pesquisadores, infraestrutura), e de 
agências de fomento, como o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). No Estado do Paraná, a Fundação 
Araucária do Paraná também desempenha este papel de fomento à pesquisa, extensão e ensino. A pesquisa 
na Unespar pode ser, analogamente, relacionada ao histórico brasileiro: desenvolvida em etapas distintas, 
conforme disponibilidade de recursos financeiros e de docentes pesquisadores, que atuam nos Grupos de 
Pesquisa - GPs, nos projetos individuais, nas orientações de Iniciação Científica e, consequentemente, 
levam às condições para a existência e consolidação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
Nesse panorama, a Iniciação Científica está em crescente quantitativa e qualitativa, a despeito da redução, 
nos últimos anos, do número de docentes efetivos e dos recursos para infraestrutura. Por outro lado, para 
o Programa de Iniciação Científica - PIC 2018-2019, a Instituição ampliou a cota de bolsas do CNPq, man
teve as 150 bolsas da Fundação Araucária do Paraná e incluiu uma cota de bolsas pela Instituição. Tal cená
rio indica os resultados da organização do PIC na Unespar e o comprometimento de docentes e discentes 
com o Programa em todas as suas etapas.
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pesquisa de Iniciação Científica é desenvolvida durante 12 meses – agosto a julho, durante os quais o 
acadêmico, em conjunto com o docente orientador, desenvolve as atividades previstas no projeto aprova
do, realizando estudos teóricos, análises de dados, orientações, produção de relatórios parcial e final, 
disseminação de resultados no Encontro Anual de Iniciação Científica da Unespar, além de participação em 
outros eventos científicos da Unespar ou outras Instituições.

A realização do EAIC é a principal atividade vinculada ao PIC, reunindo em um único campus os docentes 
orientadores e os jovens pesquisadores, para apresentarem os resultados de suas pesquisas. Pelo segundo 
ano consecutivo, o EAIC acontece em conjunto com o Encontro Anual de Extensão e Cultura, promovendo 
discussões e entrelaçamento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, interna e externamente 
à Unespar.

[1] FREIRE-MAIA, Newton. A ciência por dentro. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
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DA UNESPAR

Neste ano, o EAIC/EAEX acontece no Campus 
de Campo Mourão e procura manter a tradição 
de registrar o avanço dos trabalhos dos jovens 
pesquisadores, bem como expressar o atual 
estágio dessa necessária prática de conteúdo e 
forma acadêmica, que, nestes anos iniciais da 
Unespar tem sido parametrizada, sem ingerên-
cia, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, seus dirigentes e os comitês a ela associa-
dos.

Da mesma forma, as ações de extensão tendem a 
se qualificar e fortalecer as relações com ensino 
e pesquisa, no necessário movimento de, ao 
aproximar-se das demandas sociais, sintetizar os 
conflitos das reflexões internas à Unespar com a 
realidade do mundo não universitário. Como 
resultado, tem sido cada vez maior o estatuto de 
consciência quanto às funções que cabem a uma 
universidade cravada na realidade brasileira.

A dialética desses fatos em contraste proveu-
-nos, no início do segundo semestre deste ano, o 
decreto de recredenciamento, desta vez para 
oito anos, o que nos habilita a concluir que, 
apesar de difícil, estamos organizando o cami-
nho, ao caminhar.
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PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CAMPUS
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APUCARANA 15
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BOLSA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

BOLSA UNESPAR

VOLUNTÁRIO

PROJETOS DE IC POR ÁREA DO CONHECIMENTO E MODALIDADE:

NIVEL

Estudantes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
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A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unespar (PROEC) atua com o propósito de 
viabilizar a conexão entre a universidade e a sociedade, buscando a difusão e o diálo-
go entre o conhecimento científico e os saberes populares, produzindo conheci-
mento que leve à transformação social. Essa instância universitária é composta por 
duas diretorias, a de Extensão e a de Cultura e suas respectivas divisões, trabalhan-
do em articulação com as divisões de Extensão e Cultura  de cada um dos diferentes 
campi da Universidade.  

 O fato de contarmos com sete campi distribuídos por diferentes regiões do Estado 
do Paraná contribui para que a Unespar dialogue com uma gama imensa de culturas, 
fazendo com que o trabalho desenvolvido pela PROEC se apresente como de suma 
importância, pois essa Pró-reitoria tem a incumbência de articular os saberes pro-
duzidos pela comunidade de fora da universidade com o conhecimento científico 
erigido dentro dela.

 Os 18 programas, 166 projetos, 39 cursos, 40 eventos e atividades de prestação de 
serviços que aconteceram em 2019 são números que revelam o empenho de nossos 
professores, alunos, ex-alunos e agentes universitários na realização de ações em 
prol das comunidades locais atendidas pelos diferentes campi. Essas ações culturais 
e extensionistas, em diferentes áreas, comprovam o nosso empenho em benefício 
da sociedade, contribuindo para reafirmar a importância do investimento que a 
sociedade deposita na Unespar. Os 47 projetos financiados e as 202 bolsas mensais 
revelam o crédito dado ao trabalho dos diferentes docentes, alunos e egressos que 
corajosamente se empenharam na execução das ações junto às comunidades as  
quais pertencem.

 Este caderno, de intuito documental, apresenta o registro dos percentuais equiva-
lentes às ações de Extensão e Cultura realizadas no último ano pela Unespar. O 
documento junta-se a um evento de suma importância, o Encontro Anual de Exten-
são Universitária (EAEX), um encontro esperado e cuidadosamente preparado para 
oportunizar a troca de experiências realizadas na área de Extensão em nossos sete 
campi, acontecendo em conjunto com Encontro Anual de Iniciação Científica 
(EAIC), possibilitando o fortalecimento da integração entre a pesquisa e a extensão 
universitária na Unespar.



18 166 39 40 1 264

PROGRAMAS PROJETOS CURSOS EVENTOS TOTALPRESTAÇÃO
DE SERVIÇOSNÚMERO TOTAL DE AÇÕES

EXTENSIONISTAS EM 2019
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ORIENTADOR

RÉCEM FORMADOS GRADUANDO

Comunicação Cultura Direitos Humanos
e Justiça

Educação Meio Ambiente Saúde Tecnologia 
de produção

Trabalho

DADOS PROEC

TOTAL 103
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COMUNICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS POR ÁREA

TRABALHO

TOTAL

CULTURA 45
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