
PLANO ESTRATÉGICO DO SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA
Período janeiro/ 2019 a janeiro 2023

1- Apresentação 

Criado  em  17  de  setembro  de  1998,  o  Setor  de  Ciências  da  Terra  da
Universidade Federal do Paraná originalmente era composto pelos Departamentos de
Geografia, Geologia e Geomática, pelos cursos de Graduação em Geografia, Geologia e
Engenharia  Cartográfica  e  de  Agrimensura,  pelos  cursos  de  Pós-Graduação  em
Geografia, Geologia e Ciências Geodésicas, além do Centro de Estudos do Mar, como
órgão vinculado.

Em novembro de 2018, com a desvinculação do Centro de Estudos do Mar do
Setor de Ciências da Terra,  foi dado início à reestruturação do Regimento do Setor,
atendendo  ainda  às  novas  diretrizes  do  Governo  Federal,  sendo  aprovado  pela
Resolução  34/19 COPLAD, com,  além das unidades  administrativas  já existentes,  a
inclusão  do  Instituto  LAMIR  –  Laboratório  de  Análise  de  Minerais  e  Rochas,  o
Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas – LPH e o Centro de Pesquisas Aplicadas em
Geoinformação – CEPAG, como Órgãos Auxiliares.

Atualmente, os recursos  humanos do Setor de Ciências da Terra somam 112
servidores, entre técnicos administrativos e docentes e atende a 965 alunos, distribuídos
entre os cursos de graduação e pós graduação, conforme tabela abaixo.

Tabela1- número de servidores e discentes do SCT

Lotação Técnicos Docentes Discentes
Gabinete da Direção do Setor 9 0 0
Curso de Eng. Cartográfica e Agrimensura 1 0 199
Curso de Geografia 2 0 357
Curso de Geologia 1 0 164
Departamento de Geografia 2 23
Departamento de Geologia 5 28
Departamento de Geomá ca 5 25
Programa de Pós-graduação em Geologia 1 0 78
Programa de Pós-graduação em Geografia 2 0 95
Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas 1 0 72
I_LAMIR 8
LPH 1

Total 38 76 965*
*sujeito a modificações periódicas 

Além dos alunos matriculados nos cursos ofertados pelas unidades do Setoriais,
o SCT ainda atende aproximadamente 1.000 alunos, por meio de disciplinas ofertadas



pelos  Departamento  de  Geologia  aos  cursos  de  graduação  em  Biologia,  Química,
Agronomia,  Engenharia  Ambiental,  Técnico  em  Petróleo  e  Gás,  bem  como  pelo
Departamento  de  Geomática,  que  oferta  as  disciplinas  de  Topografia  e
Geoprocessamento  às  graduações  em  Agronomia,  Engenharia  Civil,  Engenharia
Ambiental, Engenharia Florestal, Zootecnia e Arquitetura.

2- Missão

A  Universidade  Federal  do  Paraná  mantém  sua  configuração  organizacional
baseada  em Setores  e  Departamentos  e  Coordenações  de  Curso.  De  acordo  com o
Regimento  da  UFPR  o  Setor  tem  a  função  de  executar,  coordenar  e  fiscalizar  as
unidades didático-pedagógicas e de pesquisa das áreas de conhecimento. O artigo 3o do
regimento  do  SCT  especifica  como um dos  seus  objetivos  é:promover  o  ensino,  o
desenvolvimento  científico e  a  cultura,  na área das  geociências,  visando,  sobretudo,
contribuir  para  uma adequada  qualidade de vida às  gerações  atuais  e  futuras.  Neste
contexto a  missão do SCT é dar apoio técnico-administrativo para que suas unidades
formem profissionais comprometidos com o desenvolvimento científico, econômico e
sustentável da sociedade para fomentar, gerar, coletar, tratar e disseminar a informação,
respeitando todas as instâncias da sociedade organizada e colaborando com a construção
do saber individual e coletivo, no seu ambiente de atuação. Criar um ambiente de gestão
compartilhada  junto  assuas  unidades,  a  fim  de  buscar  soluções  aos  problemas  de
formação de recursos humanos e de desenvolvimento científico e tecnológico na área de
Geociências. Gerir estrategicamente os recursos humanos e financeiro que permitam a
consecução  dos  projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  utilizando  o  pensamento
sistêmico, a análise crítica e o trabalho colaborativo.

3- Valores: Eixos Norteadores 

O valor precípuo é promoção do ensino, pesquisa e extensão voltada à formação
e  qualificação  de  Engenheiros  Cartógrafos,  Geógrafos  e  Geólogos,  focando  a  visão
científica e tecnológica de acordo com as demandas da sociedade e segundo os mais
elevados princípios éticos e de qualificação de recursos humanos. Nestas perspectivas
tem-se como eixos a serem almejados:

I- Apoiar  o  ensino  baseado  na  democratização  do  acesso  à  informação,
respeitando o código de ética da UFPR, os valores humanos e o progresso
sustentável,  bem como uma gestão  participativa,  dinâmica  e  transparente
comprometida  com  condições  de  trabalho  adequadas  e  convivência
harmônica;

II- Propor estudo para implementação de novos cursos de graduação e formação
continuada.  Apoio  da  criação  de  órgãos  auxiliares  voltados  ao  ensino,  à
pesquisa e à extensão;



III- Incentivar a internacionalização do setor por meio de uma comissão setorial
própria,  que  traçará  as  diretrizes  setoriais  para  prospecção  de  novos
parceiros, a fim de promover acordos de cooperação com fins de inserção
internacional  dos  programas  de  pós-graduação.  Incentivar  a  mobilidade
estudantil e de servidores docentes e técnicos administrativos em instituições
parceiras  e  em  concordância  com  as  diretrizes  Agência  Internacional  da
UFPR;

IV- Apoio  continuado  à  inserção  do  SCT  junto  a  comunidade  por  meio  de
projetos  de  tecnologia,  inovação  e  parcerias  público-privadas  em  áreas
específicas.  Incentivar  a  captação  de  recursos  externos  que  melhorem  a
infraestrutura Setorial e de suas unidades; 

V- Incentivar as unidades do Setor a prospectar projetos de extensão como fator
de integração da nossa comunidade junto a sociedade;

VI- Divulgação  perante  a  sociedade  sobre as  profissões,  enfocando  sempre  a
importância Geólogo, Geógrafo e Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor para
o desenvolvimento sustentável do país; 

VII- Gerir junto aos órgãos competentes a captação de recursos para conclusão
das obras no entorno e drenagem do Edifício João José Bigarella construção
de mais um laboratório para aulas práticas de Geoprocessamento, bem como
realização  de  manutenção  e  de  melhorias  na  infraestrutura  dos  espaços
físicos do SCT. Incentivar as boas práticas administrativas de uso espaços
compartilhados e sua otimização; 

VIII- Respeito  ao  planeta,  colocando  o  conhecimento  científico  adquirido  a
serviço da sociedade. Zelar pelos Direitos Humanos, Cidadania e Pluralismo
de ideias, pautados nos princípios da cultura da paz. 

4- Desafio estratégico

O grande desafio hoje vivenciado pelas Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES)  é  a  escassez  de  recursos  no  tripé  ensino,  pesquisa  e  extensão.  A  falta  de
investimentos  muitas  vezes  precariza  a  infraestrutura  Setorial,  por  esta  razão  todo
esforço deve ser concentrado mais que nunca na integração das diferentes unidades e no
compartilhamento de recursos. Neste sentido destaca-se:

I. A sustentação das unidades do SCT dentro dos seus planos estratégicos para a
contínua melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão de modo a
manter  e  aprimorar  a  formação  de recursos  humanos  já  reconhecida  por sua
qualidade, graças à dedicação do corpo docente e técnico-administrativo;



II. Permitir  a  reflexão  contínua  e  o  exercício  da  autocrítica,  indispensáveis  aos
gestores, por meio das experiências vivenciadas em seus projetos de pesquisa e
ensino;

III. Administrar de forma coerente e parcimoniosa os recursos financeiros de modo
sempre  a  promover  o  desenvolvimento  de  diferentes  projetos  de  maneira
participativa e plural;

IV. Incentivar junto às unidades SCT a capacitação e renovação do conhecimento
dos docentes, a fim de permitir que o ensino de geociências (geografia, geologia
e  ciências  geodésicas)  seja  contextualizado,  relevante,  integrado,  atualizado,
permitindo o desenvolvimento de novos rumos e novos conhecimentos.

5- Diretrizes, Metas e Indicadores

As diretrizes apresentas abaixo estão em consonância dos os planos estratégicos 
específico de cada unidade do Setor.

Tabela 2- Plano de Metas do Setor de Ciências da Terra

Diretriz 1: Readequação da infraestrutura
Metas Indicador Ação Situação

1.1-Reforma dos 
Blocos V e VI

Quan ficação de espaços
readequados, projetos 
elétricos, hidráulico e 
arquitetônico

Solicitado à PROPLAN

Não realizado.
Aguardando 
orçamento da 
SUINFRA

1.2-Drenagem dos 
Prédios Bigarella e 
Camil Gemael 

Projeto execu vo e 
orçamento

Projeto em execução 
conjunta ITTI, CEPAG e 
SUINFRA

Aguardando recursos 
para implementação

1.3- Estudo de 
avaliação de 
distribuição de espaço 

sico do SCT

Quan ficação de salas e 
aulas e laboratórios

Realizado por comissão 
setorial Fase 1 encerrada

1.4- Melhoria dos 
Laboratórios de 
Geoprocessamento 
Setoriais

Número de assentos, 
hardware e so ware

Projeto elaborado, 
aguardando edital FDA

Fase de proposta 
inicial

1.5- Reforma do 
prédio que abriga o 
LPH

Projeto elétrico e 
geotécnico

Projeto elaborado pela 
SUINFRA, aguardando edital 
FDA

Fase de proposta 
inicial

1.6- Reforma 
estrutural nos 
laboratórios de 
pesquisa depreciados. 

Número de solicitações, 
número de reformas 
realizadas

Definição de critérios de 
prioridade, criação de grupo 
de trabalho para escalonar. 
Desenvolvimento de projeto 

Em andamento



de reforma pela SUINFRA, 
u lização de recursos do 
FDA, conforme apontamento 
pelos departamentos em 
seus planejamentos 
estratégicos para o período

1.7 Iluminação das 
áreas externas do 
Setor (fundos dos Eds. 
Bigarella e Camil 
Gemael)

Projeto elétrico
Projeto a ser elaborado pela 
SUINFRA. Em estudo

1.8- Manutenção e 
melhoria das salas de 
aulas

Mul midias, cor nas, 
carteiras, pintura, janelas

Novas cor nas, manutenção 
e aquisição de mul midia. Em andamento

1.9- Reformas de salas Adequação de espaços 
ociosos

Criação da sala de atos e 
Anfiteatro PI13

Em andamento

1.10- Manutenção dos
veículos para aula de 
campo

Agendamentos, 
manutenção, disciplinas 
e projetos atendidos

Reparos na Renault Duster e 
Nissan Fron er, seguro e 
regras de uso

Em andamento

1.11- Apoio a 
consolidação do 
CEPAG

Número de projetos 
apoiados na UFPR e 
externos

Tornar o SCT referência em 
geoprocessamento na UFPR, 
por meio do CEPAG

Em andamento

1.12- Demanda por 
novos espaços Ampliação de área ú l

Trata vas de mudança do 
LabSed (LASS) e LPGA para 
condomínio de laboratórios

Em andamento

Diretriz 2: Melhoria da Estrutura Organizacional
Metas Indicador Posição Situação

2.1- Criação de 
unidade de TI

Número de técnicos, 
número de atendimentos

Nova estrutura centralizada 
de atendimento às unidades

Em andamento

2.2- Criação da 
Unidade de Projetos e 
Convênios

Projetos, Convênios, 
Termos de Cooperação

Apoio às unidades para o 
desenvolvimento de projetos 
ins tucionais

Efe vado

2.3- Fortalecimento e 
criação de órgãos 
auxiliares

Incen vo à pesquisa, 
extensão e prestação de 
serviços à comunidade

Criação do CEPAG, 
regimentos do ILamir e LPH. 
Estudos para criação de 
novos órgãos auxiliares

Em andamento

Diretriz 3: Integração das Unidades Setoriais
Metas Indicador Ação Situação

3.1- Implementação 
de Co-working Espaços compar lhados U lização integrada de salas 

de aulas e anfiteatros Em andamento

3.2- Oferta de 
disciplinas conjuntas

Disciplinas de caráter 
comum

Avaliação pelos 
departamentos e 
coordenações de ofertas 
comuns. O mização de 
esforços pedagógicos

Em andamento

3.3- Gestão conjunta 
dos cursos de pós-
graduação

Servidores, espaços e 
informa zação

O mização do corpo técnico 
e espaços Em estudo

3.4- Workshop, 
Seminários conjuntos 

Número de eventos Integração dos cursos de pós-
graduação e graduação

Em andamento



sobre pesquisa e 
ensino e Extensão
3.5- Padronização 
integrada dos Portal 
de Informações

Sites das unidades
Coerência e consistência da 
informação presente nos 
portais

Em andamento. Fase 
de implementação

3.6- Apoio às 
Empresas Juniores

Número de empresas e 
projetos 

Solicitação junto à reitoria do
espaço de convivência Em andamento

Diretriz 4- Incen vo ao aprimoramento das a vidades de Ensino, Pesquisa e Extensão
Metas Indicador Ação Situação

4.1- Apoio a projetos 
de extensão 

Projetos, comitê setorial

Incitar as unidades a 
desenvolver projetos junto à 
comunidade. Integração 
universidade/sociedade

Em estudo

4.2- Apoio à 
estruturação de 
laboratórios didá cos 

Instrumentação, 
captação de recursos.

Melhoria de atendimentos 
dos projetos pedagógicos dos
cursos

Em andamento. Fase 
de logís ca e 
estruturação

4.3- Priorização das 
a vidades prá cas, 
com ênfase nas aulas 
de campo

Número de disciplinas e 
alunos atendidos com 
aulas de campo

Informação nos projetos 
pedagógicos de carga horária 
necessária em prá cas de 
campo. Garan a de recursos 
junto à PROPLAN

Em andamento

4.4- Captação de 
recursos

Projetos junto a 
empresas

Incen var a cooperação 
técnica. Apresentação de 
propostas de parcerias

Em andamento

4.5- Mobilidade 
Estudan l

Comitê Setorial, número 
de intercambistas 

Incen vo a mobilidade 
acordos e termos de 
cooperação 

Em andamento

4.6- Criação de novos 
cursos de graduação e 
pós-graduação Lato 
Sensu

Projeto de novos cursos

Avaliação de viabilidade de 
projetos preexistentes. 
Estudo de demandas da 
sociedade

Em andamento

4.7- Apoio a encontros
para discussão de 
projetos pedagógicos 

Eventos, reforma 
curricular

Demanda das coordenações 
de curso

4.8- Divulgação das 
a vidades Setoriais Publicidade

Difundir as ações realizadas 
nas unidades do Setor, 
departamentos, pós 
graduação, laboratórios, 
divulgando nos sites das 
unidades e do Setor

Em andamento

4.9 Apoio ao 
desenvolvimento de 
a vidades de forma 
remota

Número de disciplinas, 
palestras, seminários.

Promover discussão de 
projetos pedagógicos para se 
adaptarem às novas 
ferramentas. 

Em estudo

4.10 Apoio às técnicas 
de campo e 
abordagens cien ficas 
em ambiente natural. 

Excelência na 
inves gação cien fica de 
campo, com 
inves mentos em 
recursos técnicos e 

Inves mentos para aquisição 
e manutenção de 
equipamentos de 
inves gação, monitoramento
e segurança em campo; 

Em estudo



tecnológicos atualizados. 

realização de treinamentos 
gerais e específicos; apoio às 
a vidades de pesquisa; 
desenvolvimento con nuo 
dos procedimentos de 
segurança. 

4.11 Apoio às 
a vidades remotas e 
ensino híbrido. 

Número de disciplinas, 
palestras, eventos, 
reuniões

Dar suporte técnicos aos 
usuários das ferramentas, 
equipar ambientes para 
atender às demandas 
específicas

Em andamento, com 
docentes 
acompanhando cursos
ofertados pela UFPR, 
bem como aquisição 
de equipamentos para
videoconferências

6- Ações

As ações irão permitir atingir todas as diretrizes, não estando vinculadas a uma 
meta específica, pois em muitas situações uma única ação permitirá atingir diferentes 
metas. Dentre as ações setoriais previstas estão:  

I. Promover  encontros  e  debates  de  forma  ampliar  a  interatividade
acadêmica  e  a  multidisciplinaridade,  interdisciplinaridade  e
sobretudo a interação entre os departamentos coordenações e órgãos
auxiliares;

II. Ampliar o diálogo entre a universidade e a sociedade, por meio de
atividades de extensão, incentivando os profissionais que atuam nas
geociências a contribuírem efetivamente a formação de profissionais
focados nos problemas da sociedade; 

III. Auxiliar no desenvolvimento e melhoria de normas e procedimentos
institucionais, dando transparência às decisões tomadas pelo Setor a 
fim de promover a implementação de um plano integrado de metas. 

7- Considerações Finais 

Este plano estratégico proposto pela Direção Setorial entrou em vigor a partir de 
janeiro de 2019 e sugere-se sua revisão periódica a cada 4 (quatro) anos, com o intuito 
de se ajustar a dinâmica da realidade em que vive o país e seu sistema educacional. 
Muitas destas diretrizes/metas e ações já foram discutidas em conselho setorial e estão 
em execução (Tabela 2).



Há  continuamente  a  necessidade  de  interpretar  as  demandas  da  comunidade
acadêmica de modo a ajustá-las e, ao mesmo tempo, fazer com que o Setor seja um
propulsor do planejamento integrado de suas unidades. Neste contexto, este documento
visa agregar um conjunto de ações e procedimentos coordenados a fim de servir como
guia a gestão.

No  presente  ano  algumas  metas  previstas  não  foram  alcançadas  devido  à
pandemia da COVID-19. 

Curitiba, 10 de junho de 2020. 


