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Este documento á parte integrante do plano de desenvolvimento 

estratégico do Campus Avançado de Jandaia do Sul, e visa a completa estruturação 
do funcionamento das atividades desenvolvidas dentro dele. Neste documento, 
apresentamos partes comuns de apresentação o Campus, sua missão e seus 
valores, com foco no plano estratégico da infraestrutura de funcionamento do Campus 
Avançado de Jandaia do Sul. Dentro dele abordamos a estruturação dos laboratórios 
didáticos, que fazem parte dos planos pedagógicos dos cursos, laboratórios de 
pesquisa, estruturas administrativas, gabinetes de professores, biblioteca, estruturas 
de apoio estudantil, entre outros espaços que devem estar presentes no Campus 
Avançado da UFPR em Jandaia do Sul, para o seu pleno funcionamento.  

 
APRESENTAÇÃO 

 
O Campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul, iniciou suas atividades 

em fevereiro de 2014, na cidade de Jandaia do Sul, PR. Atualmente o Campus 
localiza-se na Rua Dr. João Maximiano, 426, Vila Operária, e suas atividades didático-
pedagógicas, de pesquisa, inovação e tecnologia, são desenvolvidas em uma 
estrutura física de mais de 5000m2, divido entre dois blocos (A e B). Além disso, vale 
ressaltar que compõem ainda o Campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul, uma 
área experimental de aproximadamente 10 alqueires, onde são realizadas pesquisas 
científicas relacionadas às competências do Campus Avançado de Jandaia do Sul, 
além Centro de Inovação Tecnologia e Empreendedorismo (CITE), onde também são 
realizadas pesquisas científicas voltadas para o desenvolvimento tecnológico e 
inovação da região. Atualmente possuímos 5 cursos de graduação, sendo eles, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção, 
Licenciatura em Ciências Exatas (Matemática, Física e Química) e Licenciatura em 
Computação. São ofertadas anualmente 250 vagas, dividas igualmente entre os cinco 
cursos e o ingresso se dá pela modalidade de vestibular e Sistema de Seleção 
Unificada (SISU). 

 
MISSÃO 

 
A missão do Campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul tem seu 

alicerce fundamental do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, vislumbrando a formação 
com excelência de engenheiros e licenciados, fomentando, construindo, inovando e 
disseminando o conhecimento, e permitindo a formação de profissionais 



comprometidos com o desenvolvimento científico, econômico e sustentável da 
sociedade, aptos a atuar de maneira responsável em suas áreas de formação.  
 
VALORES 

 
• Promoção do ensino de qualidade, pautados na democratização do 

acesso à informação, respeitando a ética, os valores humanos e o progresso 
sustentável. 

• Comprometimento com a melhoria contínua do ensino de graduação, 
tanto no aspecto curricular quanto nos recursos didáticos. 

• Respeito ao meio ambiente, colocando o conhecimento científico 
adquirido a serviço da sociedade e permitindo o desenvolvimento sustentável.  

• Gestão participativa, dinâmica e transparente comprometida com 
melhores condições de trabalho, ensino e qualidade de vida.  

• Eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento das atividades 
institucionais.  

• Isonomia no tratamento dispensado aos docentes, discentes e técnico-
administrativos do Campus Avançado de Jandaia do da Universidade Federal do 
Paraná́.  

• Respeito aos critérios institucionais usados na alocação interna de 
recursos e na execução do projeto político pedagógico, dentro de uma política de 
utilização eficaz dos recursos públicos.  

• Comprometimento com a construção do saber e formação de 
profissionais competentes e compromissados socialmente. 

• Ambiente pluralista, onde o debate público é instrumento da convivência 
democrática. 

• Preservação e disseminação da cultura brasileira. 

• Proposição de políticas públicas. 

• Comprometimento da comunidade universitária com a Instituição. 

• Eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento das atividades 
institucionais. 

• Cultura de planejamento e avaliação contínua da vida universitária. 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

 
A estrutura física principal de funcionamento do Campus Avançado de 

Jandaia do Sul, onde está localizada suas unidades administrativas, pedagógicas, de 
pesquisa e extensão, estão apresentadas na Figura 1. A divisão da estrutura física foi 
determinada baseada nas demandas levantadas por docentes, servidores técnicos 
administrativos em educação e alunos, divididas entre espaços administrativos, salas 



de aula padrão, laboratórios didáticos, laboratórios de pesquisa, entre outras 
estruturas que são fundamentais para o pleno funcionamento do Campus Avançado 
de Jandaia do Sul. Vale ressaltar que a estruturação física do Campus Avançado de 
Jandaia do Sul, está em harmonia e paralela aos planejamentos estratégicos dos 5 
cursos existentes no Campus. Na descrição que se segue, apresentamos a estrutura 
física final, que foi destinada para cada unidade do campus, ressaltando que elas 
foram pensadas de maneira a otimizar ao máximo o espaço físico disponível. Muitos 
dos espaços apresentados, são previsões futuras, que serão construídas, sendo tais 
espaços fundamentais para o funcionamento e consolidação das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Campus Avançado de Jandaia do 
Sul. 

A estrutura que apresentaremos a seguir se apresenta de diversas formas, 
no que tange a sua conclusão e existência: (E) Existente; (C) Em fase de construção; 
(P) Em fase de planejamento. Todas elas são fundamentais para o funcionamento 
mínimo do Campus e de suas atividades. A indexação apresentada anteriormente (E, 
C, P) será utilizada para identificar as estruturas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A divisão estrutural do Campus Avançado de Jandaia do Sul é feita da 

seguinte forma 
a) Dois acessos, A e B; 
b) Estacionamento para professores e técnicos administrativos em 

educação; 
c) Dois blocos, A e B, de três pavimentos cada, totalizando uma área de 

aproximadamente 5000m2. 
O bloco A, o qual denominamos de bloco administrativo, é onde será 

alocado toda a estrutura administrativa do Campus, biblioteca, laboratórios didáticos, 
salas de atendimento a alunos, empresas júnior, salas de aula e gabinetes de 
professores.  

 
Figura 1 – Mapa Esquemático da Estrutura Física do Campus Avançado de Jandaia do Sul 

 



A consolidação estrutural do Campus Avançado de Jandaia do Sul, 
transcende somente o fato e a necessidade de prédios e paredes. Ela está fortemente 
relacionada também aos planos pedagógicos dos cursos, período de funcionamento, 
entre outros fatores que também são de fundamental importância.  

Pode-se dizer que o ano de 2018, além de todas as atividades fins 
realizadas pelo Campus, este será um ano divisor de águas, do ponto de vista da 
consolidação estrutural do Campus Avançado de Jandaia do Sul. Algumas mudanças 
tanto do ponto de vista da estrutura física, bem como da estrutura pedagógica, valem 
ser ressaltadas, pois essas mudanças nortearão todo o processo de consolidação do 
Campus Avançado de Jandaia do Sul. Podemos elencar como principais mudanças 
realizadas e em andamento, na estrutura de funcionamento do Campus Avançando 
de Jandaia do Sul: 

a) Mudança do turno do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas do 
período vespertino para o noturno – Esta mudança veio ao encontro da 
necessidade de melhoria da procura pelo curso de Licenciatura em Ciências Exatas, 
e também pelo perfil do curso. Do ponto de vista de utilização estrutural, o Campus 
passará a ser utilizado em todos os períodos, o curso de exatas por ter o perfil de se 
desdobrar em três cursos após o segundo ano, cria uma demanda maior por espaços 
de salas de aula padrão. Dessa forma, em conjunto com a modificação do curso de 
Licenciatura em Computação que será apresentada no próximo item, a distribuição 
dos espaços físicos demandados pelos cursos, está otimizada ao máximo. 

b) Mudança do turno do Curso de Licenciatura em Computação do 
período matutino para o vespertino – Esta mudança também veio ao encontro da 
necessidade de melhorar a procura pelo curso de Licenciatura em Computação. Além 
disso, com esta mudança, o espaço está sendo utilizado de maneira otimizada: 2 
cursos no período matutino (Engenharia de Alimentos e Engenharia Agrícola); 2 
cursos no período vespertino (Engenharia de Produção e Licenciatura em 
Computação); 1 curso no período noturno (Licenciatura em Ciências Exatas); 

c) Criação dos Gabinetes do Professores – Do ponto de vista dos 
gabinetes dos professores, desde o início de seu funcionamento, o Campus 
Avançado de Jandaia do Sul, utilizou-se de gabinetes coletivos de professores, onde 
atualmente, aproximadamente 15 professores dividem o espaço de uma sala de aula 
de 80m2. Com o fluxo de pessoas (professores, alunos, técnicos administrativos em 
educação) neste espaço comum, a todo momento, é impossível a realização de 
qualquer atividade de pesquisa, extensão, preparação de aulas, entre outras, que 
exigem concentração e atenção por parte dos docentes. Assim, a demanda por um 
espaço, com condições mínimas de trabalho, sempre foi uma demanda recorrente 
levantada pelos professores. Motivada por essa demanda, foi realizada uma completa 
modificação dos espaços, como apresentado pelas figuras 1 a 7, onde gabinetes 
duplos e triplos, bem como salas de coordenações, departamentos, entre outros 
espaços foram contemplados. Os espaços foram otimizados, novos espaços 
surgiram, e devido a isso, conseguimos detectar que o local onde o Campus se 
instalava era de fato o que precisávamos para o funcionamento com a mínima 
estrutura necessária a todos os cursos. 



Em consonância com o planejamento de implantação e consolidação do 
Campus Avançado de Jandaia do Sul, e com a possibilidade real de permanência nas 
instalações atuais onde o Campus está localizado, foi realizado um levantamento 
estratégico de todas as demandas necessárias ao pleno funcionamento de todas as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão no Campus Avançado de Jandaia do Sul, 
com respeito à estrutura física necessária. As principais demandas são: (1) Biblioteca 
e acervo; (2) Laboratórios Didáticos; (3) Laboratórios de Pesquisa; (4) Infraestrutura 
administrativa; (5) Infraestrutura de gabinetes docentes. Baseados nas demandas 
apresentadas, realizamos uma completa reestruturação dos espaços físicos do 
Campus, focando na otimização dos espaços disponíveis. Em resumo, foi realizado 
um trabalho de realocação, reforma e construção de novos espaços para que o 
máximo de demandas levantadas fossem contempladas, sempre visando o 
fornecimento de infraestrutura condizente com a excelência da história da 
Universidade Federal do Paraná.  

Abaixo detalhamos a estrutura física existente e as divisões feitas para 
funcionamento do campus, que é parte fundamental deste planejamento estratégico 
de infraestrutura. Na sequência apresentaremos em detalhes as suas fases de 
implantação.  
 
Pavimento 1 – Bloco A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ocupação espacial de cada sala, apresentada na Figura 2 é a seguinte:  
 
• A 101 – Laboratório de Práticas Pedagógicas Licenciatura em Ciências 

Exatas (E); 
• A 102 – Laboratório de Simulação de Sistemas de Produção (C); 
• A 103 – Laboratório de Práticas Pedagógicas Licenciatura em 

Computação (C); 
• A 104 – Unidade de Saúde Ocupacional e Acessibilidade (USOA) (C); 
• A 105 – Empresas Júnior (E); 
• A 106 – Sala de Aula Padrão (E); 

 
Figura 2 – Pavimento 1, Bloco A 

 



• A 107 – Sala de Aula Padrão (E); 
• A 108 – Sala de Exposições Itinerantes (E); 
• A 109 à A 114 – Sala de Atendimento a Alunos / Monitoria (E); 
 

Pavimento 2 – Bloco A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ocupação espacial de cada sala, apresentada na Figura 3 é a seguinte:  

 
• A 201 – Sala Rack Infraestrutura de Redes (C); 
• A 202 à A 205 – Gabinete de Professores (C); 
• A 206 – Almoxarifado (C); 
• A 207 – Sala de Impressoras (C); 
• A 208 à A 218 – Gabinete de Professores (C); 
• A 219 – Arquivo (C); 
• A 220 – Unidade de Apoio Psicossocial (UAPS) (C); 
• A 221 – Copa (C); 
• A 222 – Secretaria Acadêmica (C); 
 

Pavimento 3 – Bloco A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3 – Pavimento 2, Bloco A 

 

 

Figura 4 – Pavimento 3, Bloco A 

 



A ocupação espacial de cada sala, apresentada na Figura 4 é a seguinte:  
 
• A 301 – Gabinete da Direção (C); 
• A 302 – Gabinete Secretaria da Direção (C); 
• A 303 – Seção de Controle e Execução Orçamentária (SCEO) (C); 
• A 304 – Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) (C); 
• A 305 – CENTRAN (C); 
• A 306 – Coordenação de Engenharia de Produção (C); 
• A 307 – Coordenação de Licenciatura em Ciências Exatas (C); 
• A 308 – Coordenação de Engenharia de Alimentos (C); 
• A 309 – Coordenação de Engenharia Agrícola (C); 
• A 310 – Gabinete Departamento 01 (C); 
• A 311 – Gabinete Departamento 02 (C); 
• A 312 – Gabinete Departamento 03 (C); 
• A 313 – Coordenação Licenciatura em Computação (C); 
• A 314 – Sala de Reuniões / Mini auditório (C); 
• A 315 – Biblioteca (C); 
• A 316 à A 319 – Salas Operacionais Biblioteca (C); 

 
Pavimento 1 – Bloco B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ocupação espacial de cada sala, apresentada na Figura 5 é a seguinte:  
 

• B 101 – Laboratório de Química / Microbiologia (P); 
• B 102 – Laboratório de Pesquisa Multiusuário (P); 
• B 103 – Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal (C); 
• B 104 – Laboratório Multitarefa (P); 
• B 105 – Laboratório de Saneamento (P); 
• B 106 – Laboratório de Fenômenos de Transporte (E); 

 

Figura 5 – Pavimento 3, Bloco B 



 
Pavimento 2 – Bloco B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A ocupação espacial de cada sala, apresentada na Figura 6 é a seguinte:  
 
• B 201 – Sala de Aula Padrão (C); 
• B 202 – Sala de Aula Padrão (C); 
• B 203 – Depósito e Rack de Infraestrutura de Rede (C); 
• B 204 a B 209 – Sala de Aula Padrão (C); 
• B 210 – Laboratório de Produção de Mídias Digitais (C); 
• B 211 – Sala de Aula Padrão (C); 
 

Pavimento 3 – Bloco B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6 – Pavimento 3, Bloco B 

 

Figura 7 – Pavimento 3, Bloco B 



 
A ocupação espacial de cada sala, apresentada na Figura 7 é a seguinte:  
 
• B 301 – Laboratório de Física (E); 
• B 302 – Seção dos Laboratórios Acadêmicos dos Cursos (SLAC) (E); 
• B 303 – Laboratório de Expressão Gráfica (E); 
• B 304 – Laboratório de Informática 01 (E); 
• B 305 – Laboratório de Informática 02 (C); 
• B 306 – Laboratório de Informática 03 (C); 
• B 307 – Laboratório de Tecnologia de Alimentos / Cabines Análise 

Sensorial (C); 
• B 308 – Laboratório de Tecnologia de Alimentos de Origem Animal (C); 
• B 309 – Laboratório de Pesquisa FENN (E); 
 
 
Os itens elencados do ponto de vista da estrutura física, para o pleno 

funcionamento do Campus, focando no ensino, pesquisa e extensão, são:  
(1) Biblioteca e acervo;  
(2) Laboratórios Didáticos;  
(3) Laboratórios de Pesquisa;  
(4) Infraestrutura administrativa e gabinetes docentes; 
A seguir apresentaremos os estágios de cada um dos itens elencados, 

resumindo o andamento de construção, planejamento e consolidação dos espaços. 
 
(1) Biblioteca e acervo 
 
Item Atendimento Existe? Data da 

Criação 
Espaço Observação 

Espaço Físico 
Permanente 

Toda 
comunidade 
acadêmica 

Sim  A 315 Em fase final 
de 
construção, 
com 
previsão de 
inauguração 
no 2º. 
Semestre de 
2018 

Espaço Físico 
Administrativo 
da Biblioteca 

Servidores da 
Biblioteca 

Não  A 316 a  
A 319 

Em fase final 
de 
construção, 
com 
previsão de 
inauguração 



no 2º. 
Semestre de 
2018 

Bibliografia 
Núcleo 
Básico  

Toda 
comunidade 
acadêmica 

Sim 2014 e 
2017 

 Todas 
elencadas 
nos PPC’s  

Bibliografia 
Núcleo 
Específico 

Toda 
comunidade 
acadêmica 

Não   Em fase de 
aquisição – 
Recurso 
Disponível 

 
(2) Laboratórios Didáticos 
 
Laboratório Cursos Existe? Data de 

criação 
Espaço Observação 

Física EAL, EAG, 
EP, LCE 

Sim 2014 B 301  

Química – 
Inorgânica e 
Analítica 

EAL, EAG, 
EP, LCE 

Não  B 101 As aulas eram 
oferecidas no 
laboratório da FAFIJAN 

Química – 
Orgânica e 
Físico 
Química 

EAL, EAG, 
EP, LCE 

Não  Não 
Existe 

As aulas eram 
oferecidas no 
laboratório da FAFIJAN 

Laboratório 
de Produtos 
Origem 
Animal 

EAL Não  B 308 
B 307 

Fase de construção – 
previsão para 
inauguração no 2º. 
Semestre de 2018 

Laboratório 
de Produtos 
Origem 
Vegetal  

EAL Não  B 103 
B 307 

Fase de construção – 
previsão para 
inauguração no 2º. 
Semestre de 2018 

Laboratório 
de 
Expressão 
Gráfica 

EAL, EAG, 
EP 

Sim 2014 B 303  

Laboratório 
de 
Fenômenos 
de 
Transporte 

EAL, EAG, 
EP 

Sim 2017 B 106  

Laboratório 
de 

EAL Não  Não 
Existe 

Fase de Planejamento 



Microbiologia 
e 
Fermentação 
Laboratório 
de Solos 

EAG Sim 2018 CITE Laboratório localiza-se 
no CITE em 
Mandaguari 

Laboratório 
de 
Simulação 
de Sistemas 
de Produção 

EP Não  A 102 Fase de construção – 
previsão para 
inauguração 1º. 
Semestre de 2019 

Laboratório 
Multitarefa 

EAL, EAG, 
EP 

Não   B 104 Eletrotécnica; 
Instalações Elétricas; 
Mecanização; 
Automação; (SEM 
PREVISÃO) 

 
 
Laboratório Cursos Existe? Data de 

criação 
Espaço Observação 

Laboratórios de 
Informática 1, 2 
e 3 

EAL, 
EAG, EP, 
LCE, LCO 

Sim 2014, 
2017 e 
2018 

B 304 
B 305 
B 306 

Somente o B305 e B 
304 estão 
funcionais, o B 306 
ainda é utilizado de 
forma compartilhada 
na FAFIJAN, mas 
sua inauguração é 
esperada para o 2º. 
Semestre de 2018. 

Laboratório de 
Práticas 
Pedagógicas 
Lic. Ciências 
Exatas 

LCE Sim 2018 A 101  

Laboratório de 
Práticas 
Pedagógicas 
Lic.  
Computação 

LCO Não  A 103 Em fase projeto, com 
previsão para 
inauguração no 1º. 
Semestre de 2019. 

Laboratório  
Saneamento e 
Análise de 
Águas 

EAG Não  B 105 Fase de Projeto – 
sem previsão para 
inauguração 



Laboratório de 
Secagem e 
Armazenamento 

EAG Não  Não 
Existe 

Fase de 
Planejamento 

Laboratório de 
Mecanização e 
Máquinas 

EAG Não  Não 
Existe 

Fase de 
Planejamento 

Laboratório de 
Informática 4 

LCO, 
EAL, 
EAG, EP, 
LCE 

Não  Não 
Existe 

Fase de 
Planejamento 

Criação de 5 
Salas de Aula e 
Laboratórios 
para Pós-
Graduação 

LCO, 
EAL, 
EAG, EP, 
LCE 

Não   Não 
Existe 

Fase de 
Planejamento 

Salas Monitoria LCO, 
EAL, 
EAG, EP, 
LCE 

Sim 2018 A 109 a 
A 114 

 

Laboratório de 
Sensoriamento 
Remoto e 
Topografia 

EAG Sim/Não 2014 A 
definir 

Laboratório 
específico com aulas 
de campo. Grande 
parte dos 
equipamentos já 
existe 

Laboratório de 
Máquinas e 
Protótipos 

EAG Não   Não 
Existe 

Fase de 
Planejamento 

Laboratório de 
Construção e 
Ambiência Rural 

EAG Não   Não 
Existe 

Fase de 
Planejamento 

Laboratório de 
Hidrologia, 
Irrigação e 
Hidráulica 

EAG Não   Não 
Existe 

Fase de 
Planejamento 

 
 
 
 
 
 
 
 



(3) Laboratórios de Pesquisa 
 
 
Laboratório Responsável Existe? Data de 

criação 
Espaço Observação 

Laboratório 
FENN 

Eduardo 
Meurer 

Sim 2015 B309  

Laboratório 
Multiusuário 
Campus 
Jandaia do Sul 

Multiusuário Não  B102 Fase de Projeto – 
CTInfra/FINEP 

LTMSNano José Eduardo 
Padilha de 
Sousa 

Sim 2016 Terreno  

Lataq Fabio Meurer Sim 2016 Terreno  
      

 
(4) Infraestrutura administrativa e gabinetes de docentes 
 
Infraestrutura  Existe? Data de 

criação 
Espaço Observação 

Gabinete de 
Professores 

 Não  Bloco 
A 

Em fase final de 
implantação – 
Previsão para 
inauguração 2º. 
Semestre 2018 

Gabinete 
Coordenações 

 Não  Bloco 
A 

Em fase final de 
implantação – 
Previsão para 
inauguração 2º. 
Semestre 2018 

Gabinete 
Departamentos 

 Não  Bloco 
A 

Em fase final de 
implantação – 
Previsão para 
inauguração 2º. 
Semestre 2018 

Gabinete da 
Direção e 
Secretaria 

 Não  Bloco 
A 

Em fase final de 
implantação – 
Previsão para 
inauguração 2º. 
Semestre 2018 

Orçamentário  Não  Bloco 
A 

Em fase final de 
implantação – 



Previsão para 
inauguração 2º. 
Semestre 2018 

Unidade de 
Saúde e 
Ambulatório 

 Não  Bloco 
A 

Em fase final de 
implantação – 
Previsão para 
inauguração 2º. 
Semestre 2018 

Unidade de 
Apoio 
Psicossocial 

 Não  Bloco 
A 

Em fase final de 
implantação – 
Previsão para 
inauguração 2º. 
Semestre 2018 

Sala para 
Servidores 
Terceirizados 

 Não  Bloco 
A 

Em fase final de 
implantação – 
Previsão para 
inauguração 2º. 
Semestre 2018 

Tecnologia da 
Informação 

 Não  Bloco 
A 

Em fase final de 
implantação – 
Previsão para 
inauguração 2º. 
Semestre 2018 

      
 
METAS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DO CAMPUS 
AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL 
 
1) Finalização das obras de reestruturação do Campus; 
2) Criação dos laboratórios didáticos ainda inexistentes; 
3) Criação e construção de novos espaços físicos inexistentes; 
4) Criação e construção de estrutura física laboratorial para pesquisa; 
5) Planejamento, criação e construção de infraestrutura para pós-graduação; 
 
AÇÕES 
 
1) Planejar e organizar a finalização das obras de reestruturação do Campus; 
2) Busca de recursos junto da administração central da Universidade, Fundo de 
Desenvolvimento Acadêmico (FDA), Governo Federal, para criação e consolidação 
dos laboratórios didáticos inexistentes. 
3) Levantamento, projeto, estudo de viabilidade e necessidade, e captação de 
recursos para a criação de novos espaços físicos, que contemplem as atividades de 
pesquisa, extensão e pós-graduação. 



4) Busca de recursos através de FINEP/CT-INFRA, CNPq (Universal), CAPES, 
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, para criação dos laboratórios de pesquisa. 
 
ESTRATÉGIAS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DAS 
AÇÕES E INDICADORES 
 

Visando ao aperfeiçoamento permanente das ações, prevê-se a realização 
de fóruns de monitoramento, possibilitando o ajuste de eventuais problemas na 
implementação das ações, revisão de prazos, redimensionamento de enfoques ou 
procedimentos, ou quaisquer alterações que possam favorecer o pleno atingimento 
dos objetivos. 

Os fóruns semestrais serão capitaneados pela Direção do Campus. Será 
criada também uma comissão de acompanhamento. Destes encontros resultarão 
relatórios parciais a serem encaminhados ao conselho diretor do Campus para 
ciência e avaliação do andamento das estratégias, subsidiando o processo de 
monitoramento sistêmico permanente. 

 


