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UFPR: Tradição, 
modernidade e 
inclusão social
Ao longo de sua história a Ao longo de sua história a Ao longo de sua história a Ao longo de sua história a Ao longo de sua história a 
Universidade Federal do Paraná Universidade Federal do Paraná Universidade Federal do Paraná Universidade Federal do Paraná Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) tem oferecido à comunidade (UFPR) tem oferecido à comunidade (UFPR) tem oferecido à comunidade (UFPR) tem oferecido à comunidade (UFPR) tem oferecido à comunidade 
paranaense o que há de melhor paranaense o que há de melhor paranaense o que há de melhor paranaense o que há de melhor paranaense o que há de melhor 
associando tradição, modernidade e associando tradição, modernidade e associando tradição, modernidade e associando tradição, modernidade e associando tradição, modernidade e 
inclusão social, indispensáveis para a inclusão social, indispensáveis para a inclusão social, indispensáveis para a inclusão social, indispensáveis para a inclusão social, indispensáveis para a 
construção de uma sociedade mais construção de uma sociedade mais construção de uma sociedade mais construção de uma sociedade mais construção de uma sociedade mais 
justa, humana e democrática.justa, humana e democrática.justa, humana e democrática.justa, humana e democrática.justa, humana e democrática.
Somos uma das maiores Somos uma das maiores Somos uma das maiores Somos uma das maiores Somos uma das maiores 
universidades federais do país universidades federais do país universidades federais do país universidades federais do país universidades federais do país 
com uma comunidade de alunos, com uma comunidade de alunos, com uma comunidade de alunos, com uma comunidade de alunos, com uma comunidade de alunos, 
professores e servidores técnico professores e servidores técnico professores e servidores técnico professores e servidores técnico professores e servidores técnico 
administrativos de mais de 43 mil administrativos de mais de 43 mil administrativos de mais de 43 mil administrativos de mais de 43 mil administrativos de mais de 43 mil 
pessoas. No ensino de graduação pessoas. No ensino de graduação pessoas. No ensino de graduação pessoas. No ensino de graduação pessoas. No ensino de graduação 
temos cerca de 26 mil alunos temos cerca de 26 mil alunos temos cerca de 26 mil alunos temos cerca de 26 mil alunos temos cerca de 26 mil alunos 
distribuídos por 134 opções de distribuídos por 134 opções de distribuídos por 134 opções de distribuídos por 134 opções de distribuídos por 134 opções de 
cursos e buscamos ampliar essa cursos e buscamos ampliar essa cursos e buscamos ampliar essa cursos e buscamos ampliar essa cursos e buscamos ampliar essa 
oferta, de forma a manter a qualidade oferta, de forma a manter a qualidade oferta, de forma a manter a qualidade oferta, de forma a manter a qualidade oferta, de forma a manter a qualidade 
acadêmica, por meio da expansão de acadêmica, por meio da expansão de acadêmica, por meio da expansão de acadêmica, por meio da expansão de acadêmica, por meio da expansão de 
nossas áreas de atuação e políticas nossas áreas de atuação e políticas nossas áreas de atuação e políticas nossas áreas de atuação e políticas nossas áreas de atuação e políticas 
que permitem condições para o que permitem condições para o que permitem condições para o que permitem condições para o que permitem condições para o 
estudante manter-se no convívio da estudante manter-se no convívio da estudante manter-se no convívio da estudante manter-se no convívio da estudante manter-se no convívio da 
universidade.universidade.universidade.universidade.universidade.

Estamos focados na melhor 
distribuição cultural e educacional 
em nosso Estado, por isso temos 
trabalhado para consolidar e 
avançar frente ao compromisso 
de ampliar o acesso ao fazer 
acadêmico. O Setor Litoral faz 
parte dessa história. Há onze anos 
está inserido e transforma a região 
do litoral paranaense por meio do 
ensino, pesquisa e atividades de 
extensão junto à comunidade local.

Vamos juntos realizar este 
sonho de construção de uma 
universidade plural, como 
bem público e social, pela 
transformação da sociedade e 
crescimento de nosso Estado.

Prof. Dr. Zaki Akel Sobrinho
Reitor da Universidade Federal do Paraná



Conheça a 
UFPR Litoral
Criada em 2005 com o propósito de contribuir Criada em 2005 com o propósito de contribuir Criada em 2005 com o propósito de contribuir Criada em 2005 com o propósito de contribuir Criada em 2005 com o propósito de contribuir 
com o (des)envolvimento sustentável de toda com o (des)envolvimento sustentável de toda com o (des)envolvimento sustentável de toda com o (des)envolvimento sustentável de toda com o (des)envolvimento sustentável de toda 
a região litorânea do Paraná, por meio de um a região litorânea do Paraná, por meio de um a região litorânea do Paraná, por meio de um a região litorânea do Paraná, por meio de um a região litorânea do Paraná, por meio de um 
projeto pedagógico desafi ador, a UFPR Litoral projeto pedagógico desafi ador, a UFPR Litoral projeto pedagógico desafi ador, a UFPR Litoral projeto pedagógico desafi ador, a UFPR Litoral projeto pedagógico desafi ador, a UFPR Litoral 
vem se consolidando como uma unidade vem se consolidando como uma unidade vem se consolidando como uma unidade vem se consolidando como uma unidade vem se consolidando como uma unidade 
diferenciada na formação integral do profi ssional diferenciada na formação integral do profi ssional diferenciada na formação integral do profi ssional diferenciada na formação integral do profi ssional diferenciada na formação integral do profi ssional 
cidadão.cidadão.cidadão.cidadão.cidadão.
Fruto da cooperação entre os Governos Federal, Fruto da cooperação entre os Governos Federal, Fruto da cooperação entre os Governos Federal, Fruto da cooperação entre os Governos Federal, Fruto da cooperação entre os Governos Federal, 
Estadual e Municipal, a UFPR Litoral concretiza a Estadual e Municipal, a UFPR Litoral concretiza a Estadual e Municipal, a UFPR Litoral concretiza a Estadual e Municipal, a UFPR Litoral concretiza a Estadual e Municipal, a UFPR Litoral concretiza a 
real integração entre a comunidade universitária real integração entre a comunidade universitária real integração entre a comunidade universitária real integração entre a comunidade universitária real integração entre a comunidade universitária 
e a população do litoral para a superação dos e a população do litoral para a superação dos e a população do litoral para a superação dos e a população do litoral para a superação dos e a população do litoral para a superação dos 
entraves que difi cultam o (des)envolvimento e a entraves que difi cultam o (des)envolvimento e a entraves que difi cultam o (des)envolvimento e a entraves que difi cultam o (des)envolvimento e a entraves que difi cultam o (des)envolvimento e a 
melhoria da qualidade de vida da população.melhoria da qualidade de vida da população.melhoria da qualidade de vida da população.melhoria da qualidade de vida da população.melhoria da qualidade de vida da população.
A exemplo da própria criação da UFPR, em A exemplo da própria criação da UFPR, em A exemplo da própria criação da UFPR, em A exemplo da própria criação da UFPR, em A exemplo da própria criação da UFPR, em 
1912, concebida para proporcionar um ciclo de 1912, concebida para proporcionar um ciclo de 1912, concebida para proporcionar um ciclo de 1912, concebida para proporcionar um ciclo de 1912, concebida para proporcionar um ciclo de 
desenvolvimento e para afi rmar a identidade desenvolvimento e para afi rmar a identidade desenvolvimento e para afi rmar a identidade desenvolvimento e para afi rmar a identidade desenvolvimento e para afi rmar a identidade 
cultural dos paranaenses, a unidade Litoral cultural dos paranaenses, a unidade Litoral cultural dos paranaenses, a unidade Litoral cultural dos paranaenses, a unidade Litoral cultural dos paranaenses, a unidade Litoral 
também se confi gura como uma da mais também se confi gura como uma da mais também se confi gura como uma da mais também se confi gura como uma da mais também se confi gura como uma da mais 
importantes conquistas do povo do Paraná.importantes conquistas do povo do Paraná.importantes conquistas do povo do Paraná.importantes conquistas do povo do Paraná.importantes conquistas do povo do Paraná.
Os cursos da UFPR Litoral se constituem em Os cursos da UFPR Litoral se constituem em Os cursos da UFPR Litoral se constituem em Os cursos da UFPR Litoral se constituem em Os cursos da UFPR Litoral se constituem em 
um espaço para difusão de conhecimento, um espaço para difusão de conhecimento, um espaço para difusão de conhecimento, um espaço para difusão de conhecimento, um espaço para difusão de conhecimento, 
numa proposta pedagógica diferenciada, que numa proposta pedagógica diferenciada, que numa proposta pedagógica diferenciada, que numa proposta pedagógica diferenciada, que numa proposta pedagógica diferenciada, que 
têm como fundamentação as ações que vêm têm como fundamentação as ações que vêm têm como fundamentação as ações que vêm têm como fundamentação as ações que vêm têm como fundamentação as ações que vêm têm como fundamentação as ações que vêm têm como fundamentação as ações que vêm têm como fundamentação as ações que vêm têm como fundamentação as ações que vêm têm como fundamentação as ações que vêm 
sendo realizadas na região e as interações sendo realizadas na região e as interações sendo realizadas na região e as interações sendo realizadas na região e as interações sendo realizadas na região e as interações sendo realizadas na região e as interações sendo realizadas na região e as interações sendo realizadas na região e as interações sendo realizadas na região e as interações sendo realizadas na região e as interações 
pedagógicas que compõem o Projeto Político pedagógicas que compõem o Projeto Político pedagógicas que compõem o Projeto Político pedagógicas que compõem o Projeto Político pedagógicas que compõem o Projeto Político pedagógicas que compõem o Projeto Político pedagógicas que compõem o Projeto Político pedagógicas que compõem o Projeto Político pedagógicas que compõem o Projeto Político pedagógicas que compõem o Projeto Político 
Pedagógico deste campus.Pedagógico deste campus.Pedagógico deste campus.Pedagógico deste campus.Pedagógico deste campus.Pedagógico deste campus.Pedagógico deste campus.Pedagógico deste campus.Pedagógico deste campus.Pedagógico deste campus.

Seja bem vindo!Seja bem vindo!Seja bem vindo!Seja bem vindo!Seja bem vindo!Seja bem vindo!Seja bem vindo!Seja bem vindo!Seja bem vindo!Seja bem vindo!
Equipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR LitoralEquipe UFPR Litoral



PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (PDI)INSTITUCIONAL (PDI)INSTITUCIONAL (PDI)

A UFPR é um marco na história do A UFPR é um marco na história do A UFPR é um marco na história do A UFPR é um marco na história do A UFPR é um marco na história do 
desenvolvimento do Parará e do Brasil. Adesenvolvimento do Parará e do Brasil. Adesenvolvimento do Parará e do Brasil. Adesenvolvimento do Parará e do Brasil. Adesenvolvimento do Parará e do Brasil. A
Universidade, que tem como missão Universidade, que tem como missão Universidade, que tem como missão Universidade, que tem como missão Universidade, que tem como missão 
“fomentar, construir e disseminar o “fomentar, construir e disseminar o “fomentar, construir e disseminar o “fomentar, construir e disseminar o “fomentar, construir e disseminar o 
conhecimento, contribuindo para a conhecimento, contribuindo para a conhecimento, contribuindo para a conhecimento, contribuindo para a conhecimento, contribuindo para a 
formação do cidadão e desenvolvimento formação do cidadão e desenvolvimento formação do cidadão e desenvolvimento formação do cidadão e desenvolvimento formação do cidadão e desenvolvimento 
humano sustentável”, atua na humano sustentável”, atua na humano sustentável”, atua na humano sustentável”, atua na humano sustentável”, atua na 
formação de pessoas, para promover formação de pessoas, para promover formação de pessoas, para promover formação de pessoas, para promover formação de pessoas, para promover 
o desenvolvimento integral de o desenvolvimento integral de o desenvolvimento integral de o desenvolvimento integral de o desenvolvimento integral de 
comunidades, localidades e de toda a comunidades, localidades e de toda a comunidades, localidades e de toda a comunidades, localidades e de toda a comunidades, localidades e de toda a 
população paranaense.população paranaense.população paranaense.população paranaense.população paranaense.
Nesse contexto a UFPR Litoral foi criada, Nesse contexto a UFPR Litoral foi criada, Nesse contexto a UFPR Litoral foi criada, Nesse contexto a UFPR Litoral foi criada, Nesse contexto a UFPR Litoral foi criada, 
em 2005, por um esforço histórico e em 2005, por um esforço histórico e em 2005, por um esforço histórico e em 2005, por um esforço histórico e em 2005, por um esforço histórico e 
inédito das esferas de Governos Federal, inédito das esferas de Governos Federal, inédito das esferas de Governos Federal, inédito das esferas de Governos Federal, inédito das esferas de Governos Federal, 
Estadual e Municipal, para promover Estadual e Municipal, para promover Estadual e Municipal, para promover Estadual e Municipal, para promover Estadual e Municipal, para promover 
a cidadania e o desenvolvimento do a cidadania e o desenvolvimento do a cidadania e o desenvolvimento do a cidadania e o desenvolvimento do a cidadania e o desenvolvimento do 
litoral do Paraná. Com isso, visa-se litoral do Paraná. Com isso, visa-se litoral do Paraná. Com isso, visa-se litoral do Paraná. Com isso, visa-se litoral do Paraná. Com isso, visa-se 
proporcionar à região litorânea, com proporcionar à região litorânea, com proporcionar à região litorânea, com proporcionar à região litorânea, com proporcionar à região litorânea, com 
extensão ao Vale do Ribeira, qualidade de extensão ao Vale do Ribeira, qualidade de extensão ao Vale do Ribeira, qualidade de extensão ao Vale do Ribeira, qualidade de extensão ao Vale do Ribeira, qualidade de 
vida e oportunidades compatíveis com a vida e oportunidades compatíveis com a vida e oportunidades compatíveis com a vida e oportunidades compatíveis com a vida e oportunidades compatíveis com a 
dignidade humana e a justiça social.dignidade humana e a justiça social.dignidade humana e a justiça social.dignidade humana e a justiça social.dignidade humana e a justiça social.

Princípios da UFPR

Universidade pública, 
gratuita, de qualidade e 

comprometida socialmente
.......................................

Indissociabilidade entre 
Ensino, Pesquisa e Extensão

.......................................

Liberdade na construção e 
autonomia na disseminação 

do conhecimento
.......................................

Respeito a todas as 
instâncias da sociedade 

organizada
.......................................

Participação democrática 
e representativa dos três 

segmentos da comunidade 
universitária nas políticas e 

decisões institucionais

Princípios



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)

A proposta pedagógica da UFPR Litoral é A proposta pedagógica da UFPR Litoral é A proposta pedagógica da UFPR Litoral é A proposta pedagógica da UFPR Litoral é A proposta pedagógica da UFPR Litoral é 
fundamentada no Trabalho por Projetos.fundamentada no Trabalho por Projetos.fundamentada no Trabalho por Projetos.fundamentada no Trabalho por Projetos.fundamentada no Trabalho por Projetos.
Princípios:Princípios:Princípios:Princípios:Princípios:
• compromisso e capacidade de realização;• compromisso e capacidade de realização;• compromisso e capacidade de realização;• compromisso e capacidade de realização;• compromisso e capacidade de realização;
• educação e desenvolvimento sustentável • educação e desenvolvimento sustentável • educação e desenvolvimento sustentável • educação e desenvolvimento sustentável • educação e desenvolvimento sustentável 
integrados à ação comunitária e à realidade;integrados à ação comunitária e à realidade;integrados à ação comunitária e à realidade;integrados à ação comunitária e à realidade;integrados à ação comunitária e à realidade;
• planejamento, execução e avaliação • planejamento, execução e avaliação • planejamento, execução e avaliação • planejamento, execução e avaliação • planejamento, execução e avaliação 
integrados, como força determinante na integrados, como força determinante na integrados, como força determinante na integrados, como força determinante na integrados, como força determinante na 
viabilização do Projeto UFPR Litoral;viabilização do Projeto UFPR Litoral;viabilização do Projeto UFPR Litoral;viabilização do Projeto UFPR Litoral;viabilização do Projeto UFPR Litoral;
• ações imediatas, progressivas e • ações imediatas, progressivas e • ações imediatas, progressivas e • ações imediatas, progressivas e • ações imediatas, progressivas e 
permanentes.permanentes.permanentes.permanentes.permanentes.
• integração dos níveis educacionais da • integração dos níveis educacionais da • integração dos níveis educacionais da • integração dos níveis educacionais da • integração dos níveis educacionais da 
educação infantil à pós-graduação;educação infantil à pós-graduação;educação infantil à pós-graduação;educação infantil à pós-graduação;educação infantil à pós-graduação;
• desenvolvimento integral do ser humano;• desenvolvimento integral do ser humano;• desenvolvimento integral do ser humano;• desenvolvimento integral do ser humano;• desenvolvimento integral do ser humano;
• desenvolvimento da capacidade crítica e • desenvolvimento da capacidade crítica e • desenvolvimento da capacidade crítica e • desenvolvimento da capacidade crítica e • desenvolvimento da capacidade crítica e 
da proatividade do educando em todas as da proatividade do educando em todas as da proatividade do educando em todas as da proatividade do educando em todas as da proatividade do educando em todas as 
atividades formativas;atividades formativas;atividades formativas;atividades formativas;atividades formativas;
• espaço para a construção de utopias e • espaço para a construção de utopias e • espaço para a construção de utopias e • espaço para a construção de utopias e • espaço para a construção de utopias e 
respeito aos limites humanos;respeito aos limites humanos;respeito aos limites humanos;respeito aos limites humanos;respeito aos limites humanos;
• exercício da docência fundamentada na • exercício da docência fundamentada na • exercício da docência fundamentada na • exercício da docência fundamentada na • exercício da docência fundamentada na 
mediação;mediação;mediação;mediação;mediação;
• formação continuada da equipe;• formação continuada da equipe;• formação continuada da equipe;• formação continuada da equipe;• formação continuada da equipe;
• flexibilização da estrutura curricular com • flexibilização da estrutura curricular com • flexibilização da estrutura curricular com • flexibilização da estrutura curricular com • flexibilização da estrutura curricular com 
harmonia nas atividades formativas;harmonia nas atividades formativas;harmonia nas atividades formativas;harmonia nas atividades formativas;harmonia nas atividades formativas;
• avaliação permanente, participativa e • avaliação permanente, participativa e • avaliação permanente, participativa e • avaliação permanente, participativa e • avaliação permanente, participativa e • avaliação permanente, participativa e • avaliação permanente, participativa e • avaliação permanente, participativa e • avaliação permanente, participativa e • avaliação permanente, participativa e 
reflexiva de todo o processo curricular;reflexiva de todo o processo curricular;reflexiva de todo o processo curricular;reflexiva de todo o processo curricular;reflexiva de todo o processo curricular;reflexiva de todo o processo curricular;reflexiva de todo o processo curricular;reflexiva de todo o processo curricular;reflexiva de todo o processo curricular;reflexiva de todo o processo curricular;
• evolução do projeto por meio de ações • evolução do projeto por meio de ações • evolução do projeto por meio de ações • evolução do projeto por meio de ações • evolução do projeto por meio de ações 
reflexivas da comunidade universitária e reflexivas da comunidade universitária e reflexivas da comunidade universitária e reflexivas da comunidade universitária e reflexivas da comunidade universitária e reflexivas da comunidade universitária e reflexivas da comunidade universitária e reflexivas da comunidade universitária e reflexivas da comunidade universitária e reflexivas da comunidade universitária e 
demais atores sociais.demais atores sociais.demais atores sociais.demais atores sociais.demais atores sociais.demais atores sociais.demais atores sociais.demais atores sociais.demais atores sociais.demais atores sociais.

Ações de Destaque do 
Projeto  Educacional

A UFPR Litoral:
•  Participa da construção de 
um ciclo de desenvolvimento 

sustentável do litoral do 
Paraná, com ações imediatas, 

progressivas e permanen tes, 
com o horizonte nos próximos 

30 anos
•  Contribui para a articulação 

e interação entre os diferentes 
níveis educacionais e a 

comunidade
•  Desenvolve a capacidade de 
diagnóstico acerca dos limites 
e entraves de desenvolvimento 

no âmbito de famílias e 
comunidades, buscando gerar 

conhecimentos para a sua 
superação

•  Aperfeiçoa a capacidade 
de autogerenciamento das 
comunidades por meio da 

criação de novas possibilidades 
de visualização do próprio futuro

•  Cria um movimento de 
aprimoramento contínuo de 

estudantes, de professores e da 
comunidade, em ações solidárias 

com as quais todos estudam, 
aprendem e geram alternativas 

de desenvolvimento



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA           08

AGROECOLOGIA          10

ARTES          12

CIÊNCIAS          14

EDUCAÇÃO DO CAMPO          16

EDUCAÇÃO FÍSICA          18

GEOGRAFIA          20

GESTÃO AMBIENTAL          22

Conheça os cursos 
da UFPR Litoral



24          GESTÃO DE TURISMO

26          GESTÃO E EMPREENDEDORISMO

28          GESTÃO IMOBILIÁRIA

30          LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO

32           SAÚDE COLETIVA

34          SERVIÇO SOCIAL

36          PÓS-GRADUAÇÃO

Conheça os cursos 
da UFPR Litoral



8

Administração 
Pública

O CURSOO CURSOO CURSO

O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma O curso de Administração Pública propicia ao estudante uma 
aprendizagem teórica e prática que permite compreender as aprendizagem teórica e prática que permite compreender as aprendizagem teórica e prática que permite compreender as aprendizagem teórica e prática que permite compreender as aprendizagem teórica e prática que permite compreender as 
temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. temáticas da gestão nas organizações voltadas ao interesse público. 
O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre O curso visa também a pro moção do saber contextualizado sobre 
a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as a gestão de políticas e programas governamentais, tais como as 
redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a redes de organizações públicas e privadas, a participação cidadã e a 
intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, intersetorialidade das políticas públicas. Ao lon go de sua formação, 
o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos o estudante toma contato com temáticas relaciona das a aspectos 
políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua políticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. Durante sua 
permanência na universidade, o estudante interage principalmente permanência na universidade, o estudante interage principalmente permanência na universidade, o estudante interage principalmente permanência na universidade, o estudante interage principalmente permanência na universidade, o estudante interage principalmente 
com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, com práticas de gestão municipal e intermunicipal. O curso contribui, 
assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.assim, para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

Bacharelado
Duração: 4 anos
Período: Noturno
Vagas: 40
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Compromisso com os 
interesses da sociedade

O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O administrador público é um profi ssional com habilidades e O administrador público é um profi ssional com habilidades e O administrador público é um profi ssional com habilidades e O administrador público é um profi ssional com habilidades e O administrador público é um profi ssional com habilidades e 
competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, competências para análise de fatores socioeco nômicos, políticos, 
históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para históricos e ambientais, visando a formulação de estratégias para 
a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos a melhoria da qualidade de vida das populações e a efi ciência nos 
processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem processos de gestão das instituições. Suas atividades incluem 
planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas planejamento, implantação, execução e avaliação de políticas 
públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre públicas em diversas áreas, como educação, saúde, moradia, entre 
outras. outras. outras. outras. outras. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a O administrador público é um agente de desenvolvimento apto a 
atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual atuar em diversas entidades públicas nas esfe ras federal, estadual 
e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia e municipal, autarquias, empre sas públicas, empresas de economia 
mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. mista, conselhos gestores e agências de desenvolvimento. 
Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e Além disso, pode atuar em organizações não governamentais e 
cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.cooperativas, bem como realizar assessorias e consultorias.

Administração 
Pública
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Agroecologia

O CURSOO CURSOO CURSO

De caráter interdisciplinar, o curso superior de Tecnologia em De caráter interdisciplinar, o curso superior de Tecnologia em De caráter interdisciplinar, o curso superior de Tecnologia em De caráter interdisciplinar, o curso superior de Tecnologia em De caráter interdisciplinar, o curso superior de Tecnologia em 
Agroecologia objetiva contribuir para o desenvolvimento sustentável Agroecologia objetiva contribuir para o desenvolvimento sustentável Agroecologia objetiva contribuir para o desenvolvimento sustentável Agroecologia objetiva contribuir para o desenvolvimento sustentável Agroecologia objetiva contribuir para o desenvolvimento sustentável 
por meio da produção e socialização de conhecimentos técnico-por meio da produção e socialização de conhecimentos técnico-por meio da produção e socialização de conhecimentos técnico-por meio da produção e socialização de conhecimentos técnico-por meio da produção e socialização de conhecimentos técnico-
científi cos. Entre seus temas destacam-se o manejo integrado de científi cos. Entre seus temas destacam-se o manejo integrado de científi cos. Entre seus temas destacam-se o manejo integrado de científi cos. Entre seus temas destacam-se o manejo integrado de científi cos. Entre seus temas destacam-se o manejo integrado de 
fauna, flora e solos; o conhecimento sobre plantas medicinais; os fauna, flora e solos; o conhecimento sobre plantas medicinais; os fauna, flora e solos; o conhecimento sobre plantas medicinais; os fauna, flora e solos; o conhecimento sobre plantas medicinais; os fauna, flora e solos; o conhecimento sobre plantas medicinais; os 
sistemas agroflorestais; a produção animal e a aquicultura; a gestão sistemas agroflorestais; a produção animal e a aquicultura; a gestão sistemas agroflorestais; a produção animal e a aquicultura; a gestão sistemas agroflorestais; a produção animal e a aquicultura; a gestão sistemas agroflorestais; a produção animal e a aquicultura; a gestão 
de propriedades rurais, entre outros.de propriedades rurais, entre outros.de propriedades rurais, entre outros.de propriedades rurais, entre outros.de propriedades rurais, entre outros.

Ser humano e natureza 
em harmonia

Tecnólogo
Duração: 3 anos
Período: Matutino
Vagas: 35
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O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

A ação do profi ssional em Agroecologia leva em conta a observação A ação do profi ssional em Agroecologia leva em conta a observação A ação do profi ssional em Agroecologia leva em conta a observação A ação do profi ssional em Agroecologia leva em conta a observação A ação do profi ssional em Agroecologia leva em conta a observação 
da natureza, o respei to às culturas locais e a preocupação com o da natureza, o respei to às culturas locais e a preocupação com o da natureza, o respei to às culturas locais e a preocupação com o da natureza, o respei to às culturas locais e a preocupação com o da natureza, o respei to às culturas locais e a preocupação com o 
ambiente e sua interação com o ser humano. É sempre por meio ambiente e sua interação com o ser humano. É sempre por meio ambiente e sua interação com o ser humano. É sempre por meio ambiente e sua interação com o ser humano. É sempre por meio ambiente e sua interação com o ser humano. É sempre por meio 
desses valores que essa ação busca a produção de alimentos desses valores que essa ação busca a produção de alimentos desses valores que essa ação busca a produção de alimentos desses valores que essa ação busca a produção de alimentos desses valores que essa ação busca a produção de alimentos 
mais saudáveis e equilibrados, a melhoria da qualidade de vida de mais saudáveis e equilibrados, a melhoria da qualidade de vida de mais saudáveis e equilibrados, a melhoria da qualidade de vida de mais saudáveis e equilibrados, a melhoria da qualidade de vida de mais saudáveis e equilibrados, a melhoria da qualidade de vida de 
agricultores e consumidores, a utilização de técnicas ambiental agricultores e consumidores, a utilização de técnicas ambiental agricultores e consumidores, a utilização de técnicas ambiental agricultores e consumidores, a utilização de técnicas ambiental agricultores e consumidores, a utilização de técnicas ambiental 
e socialmente adequadas. Assim, o profi ssional atua para que e socialmente adequadas. Assim, o profi ssional atua para que e socialmente adequadas. Assim, o profi ssional atua para que e socialmente adequadas. Assim, o profi ssional atua para que e socialmente adequadas. Assim, o profi ssional atua para que 
os sistemas de produção tornem -se sustentáveis em todas as os sistemas de produção tornem -se sustentáveis em todas as os sistemas de produção tornem -se sustentáveis em todas as os sistemas de produção tornem -se sustentáveis em todas as os sistemas de produção tornem -se sustentáveis em todas as 
dimensões  ambiental, cultural, ética, política, econômica e social.dimensões  ambiental, cultural, ética, política, econômica e social.dimensões  ambiental, cultural, ética, política, econômica e social.dimensões  ambiental, cultural, ética, política, econômica e social.dimensões  ambiental, cultural, ética, política, econômica e social.

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

O profi ssional da Agroecologia pode atuar interdis ciplinarmente O profi ssional da Agroecologia pode atuar interdis ciplinarmente O profi ssional da Agroecologia pode atuar interdis ciplinarmente O profi ssional da Agroecologia pode atuar interdis ciplinarmente O profi ssional da Agroecologia pode atuar interdis ciplinarmente 
em programas e projetos agroeco lógicos, em propriedades rurais, em programas e projetos agroeco lógicos, em propriedades rurais, em programas e projetos agroeco lógicos, em propriedades rurais, em programas e projetos agroeco lógicos, em propriedades rurais, em programas e projetos agroeco lógicos, em propriedades rurais, 
em processos agroindustriais e na certifi cação de produtos, e em processos agroindustriais e na certifi cação de produtos, e em processos agroindustriais e na certifi cação de produtos, e em processos agroindustriais e na certifi cação de produtos, e em processos agroindustriais e na certifi cação de produtos, e 
em pesquisas científi cas. Uma área de atuação que também se em pesquisas científi cas. Uma área de atuação que também se em pesquisas científi cas. Uma área de atuação que também se em pesquisas científi cas. Uma área de atuação que também se em pesquisas científi cas. Uma área de atuação que também se 
apresenta para este profi ssional é a da educação ambiental. Sua apresenta para este profi ssional é a da educação ambiental. Sua apresenta para este profi ssional é a da educação ambiental. Sua apresenta para este profi ssional é a da educação ambiental. Sua apresenta para este profi ssional é a da educação ambiental. Sua 
atuação tanto pode ser a de consultor autônomo quanto a de atuação tanto pode ser a de consultor autônomo quanto a de atuação tanto pode ser a de consultor autônomo quanto a de atuação tanto pode ser a de consultor autônomo quanto a de atuação tanto pode ser a de consultor autônomo quanto a de 
especialista vinculado a órgãos públicos, empresas particulares ou especialista vinculado a órgãos públicos, empresas particulares ou especialista vinculado a órgãos públicos, empresas particulares ou especialista vinculado a órgãos públicos, empresas particulares ou especialista vinculado a órgãos públicos, empresas particulares ou 
organizações não governamentais.organizações não governamentais.organizações não governamentais.organizações não governamentais.organizações não governamentais.
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Artes

O CURSOO CURSOO CURSO

A formação oferecida neste curso visa desenvolver conhecimentos A formação oferecida neste curso visa desenvolver conhecimentos A formação oferecida neste curso visa desenvolver conhecimentos A formação oferecida neste curso visa desenvolver conhecimentos A formação oferecida neste curso visa desenvolver conhecimentos 
e experiências nos campos da arte e educação, na compreensão, e experiências nos campos da arte e educação, na compreensão, e experiências nos campos da arte e educação, na compreensão, e experiências nos campos da arte e educação, na compreensão, e experiências nos campos da arte e educação, na compreensão, 
crítica da arte e na prática artística. O processo de ensino e crítica da arte e na prática artística. O processo de ensino e crítica da arte e na prática artística. O processo de ensino e crítica da arte e na prática artística. O processo de ensino e crítica da arte e na prática artística. O processo de ensino e 
aprendizagem é interdisciplinar e cria espaços para que o discente aprendizagem é interdisciplinar e cria espaços para que o discente aprendizagem é interdisciplinar e cria espaços para que o discente aprendizagem é interdisciplinar e cria espaços para que o discente aprendizagem é interdisciplinar e cria espaços para que o discente 
exerça a sua autonomia. É estabelecido um diálogo constante com as exerça a sua autonomia. É estabelecido um diálogo constante com as exerça a sua autonomia. É estabelecido um diálogo constante com as exerça a sua autonomia. É estabelecido um diálogo constante com as exerça a sua autonomia. É estabelecido um diálogo constante com as 
diferentes áreas e conhecimentos, que propiciam o aprofundamento diferentes áreas e conhecimentos, que propiciam o aprofundamento diferentes áreas e conhecimentos, que propiciam o aprofundamento diferentes áreas e conhecimentos, que propiciam o aprofundamento diferentes áreas e conhecimentos, que propiciam o aprofundamento 
e compreensão da arte, a partir da multiculturalidade.e compreensão da arte, a partir da multiculturalidade.e compreensão da arte, a partir da multiculturalidade.e compreensão da arte, a partir da multiculturalidade.e compreensão da arte, a partir da multiculturalidade.

Licenciatura
Duração: 4 anos
Período: Matutino
Vagas: 30



1312

Expressão humana com 
compromisso social

O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O licenciado em Artes pela UFPR Litoral recebe uma formação O licenciado em Artes pela UFPR Litoral recebe uma formação O licenciado em Artes pela UFPR Litoral recebe uma formação O licenciado em Artes pela UFPR Litoral recebe uma formação O licenciado em Artes pela UFPR Litoral recebe uma formação 
crítica e contextualizada, sendo preparado para a docência. Seu crítica e contextualizada, sendo preparado para a docência. Seu crítica e contextualizada, sendo preparado para a docência. Seu crítica e contextualizada, sendo preparado para a docência. Seu crítica e contextualizada, sendo preparado para a docência. Seu 
conhecimento tem como referência a arte -educação, a prática e a conhecimento tem como referência a arte -educação, a prática e a conhecimento tem como referência a arte -educação, a prática e a conhecimento tem como referência a arte -educação, a prática e a conhecimento tem como referência a arte -educação, a prática e a 
reflexão artística em quatro linguagens: artes visuais, música, dança reflexão artística em quatro linguagens: artes visuais, música, dança reflexão artística em quatro linguagens: artes visuais, música, dança reflexão artística em quatro linguagens: artes visuais, música, dança reflexão artística em quatro linguagens: artes visuais, música, dança 
e teatro. e teatro. e teatro. e teatro. e teatro. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

Os licenciados em Artes podem atuar na pesquisa e no ensino Os licenciados em Artes podem atuar na pesquisa e no ensino Os licenciados em Artes podem atuar na pesquisa e no ensino Os licenciados em Artes podem atuar na pesquisa e no ensino Os licenciados em Artes podem atuar na pesquisa e no ensino 
das artes. Eles estão habilitados para o exercício do magistério das artes. Eles estão habilitados para o exercício do magistério das artes. Eles estão habilitados para o exercício do magistério das artes. Eles estão habilitados para o exercício do magistério das artes. Eles estão habilitados para o exercício do magistério 
na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, assim como na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, assim como na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, assim como na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, assim como na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, assim como 
em espaços de educação não formal. O profi ssional estará apto a em espaços de educação não formal. O profi ssional estará apto a em espaços de educação não formal. O profi ssional estará apto a em espaços de educação não formal. O profi ssional estará apto a em espaços de educação não formal. O profi ssional estará apto a 
produzir arte, além de atuar como promotor e facilitador do acesso à produzir arte, além de atuar como promotor e facilitador do acesso à produzir arte, além de atuar como promotor e facilitador do acesso à produzir arte, além de atuar como promotor e facilitador do acesso à produzir arte, além de atuar como promotor e facilitador do acesso à 
cultura.cultura.cultura.cultura.cultura.
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Ciências

O CURSOO CURSOO CURSO

A proposta educacional do curso se efetiva por meio dos A proposta educacional do curso se efetiva por meio dos A proposta educacional do curso se efetiva por meio dos A proposta educacional do curso se efetiva por meio dos A proposta educacional do curso se efetiva por meio dos 
fundamentos teórico-práticos, dos projetos de apren dizagem e fundamentos teórico-práticos, dos projetos de apren dizagem e fundamentos teórico-práticos, dos projetos de apren dizagem e fundamentos teórico-práticos, dos projetos de apren dizagem e fundamentos teórico-práticos, dos projetos de apren dizagem e 
das interações culturais e humanísticas. Em todas as fases do das interações culturais e humanísticas. Em todas as fases do das interações culturais e humanísticas. Em todas as fases do das interações culturais e humanísticas. Em todas as fases do das interações culturais e humanísticas. Em todas as fases do 
curso, o estudante tem contato direto com a realidade da educação curso, o estudante tem contato direto com a realidade da educação curso, o estudante tem contato direto com a realidade da educação curso, o estudante tem contato direto com a realidade da educação curso, o estudante tem contato direto com a realidade da educação 
pública local. Além disso, é colocado em situações que propiciam a pública local. Além disso, é colocado em situações que propiciam a pública local. Além disso, é colocado em situações que propiciam a pública local. Além disso, é colocado em situações que propiciam a pública local. Além disso, é colocado em situações que propiciam a 
construção do conhecimento integrado da área das ciências naturais construção do conhecimento integrado da área das ciências naturais construção do conhecimento integrado da área das ciências naturais construção do conhecimento integrado da área das ciências naturais construção do conhecimento integrado da área das ciências naturais 
(fí sica, química e biologia), com a área dos fundamentos da educação (fí sica, química e biologia), com a área dos fundamentos da educação (fí sica, química e biologia), com a área dos fundamentos da educação (fí sica, química e biologia), com a área dos fundamentos da educação (fí sica, química e biologia), com a área dos fundamentos da educação 
pública e suas implicações culturais, humanas e éticas. A partir pública e suas implicações culturais, humanas e éticas. A partir pública e suas implicações culturais, humanas e éticas. A partir pública e suas implicações culturais, humanas e éticas. A partir pública e suas implicações culturais, humanas e éticas. A partir 
dessa experiência, o estudante propõe e executa ações integradas no dessa experiência, o estudante propõe e executa ações integradas no dessa experiência, o estudante propõe e executa ações integradas no dessa experiência, o estudante propõe e executa ações integradas no dessa experiência, o estudante propõe e executa ações integradas no 
ensino de ciências, transfor mando- se em agente emancipado e com ensino de ciências, transfor mando- se em agente emancipado e com ensino de ciências, transfor mando- se em agente emancipado e com ensino de ciências, transfor mando- se em agente emancipado e com ensino de ciências, transfor mando- se em agente emancipado e com 
possibilidades de contribuir com a melhoria da realidade local.possibilidades de contribuir com a melhoria da realidade local.possibilidades de contribuir com a melhoria da realidade local.possibilidades de contribuir com a melhoria da realidade local.possibilidades de contribuir com a melhoria da realidade local.

Licenciatura
Duração: 4 anos
Período: Noturno
Vagas: 35
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Ciência e Educação 
Pública

O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O profi ssional licenciado em Ciências estará capacitado, O profi ssional licenciado em Ciências estará capacitado, O profi ssional licenciado em Ciências estará capacitado, O profi ssional licenciado em Ciências estará capacitado, O profi ssional licenciado em Ciências estará capacitado, 
principalmente, para atuar como professor na educação básica principalmente, para atuar como professor na educação básica principalmente, para atuar como professor na educação básica principalmente, para atuar como professor na educação básica principalmente, para atuar como professor na educação básica 
em escolas públicas e privadas, trabalhando interdiscipli narmente, em escolas públicas e privadas, trabalhando interdiscipli narmente, em escolas públicas e privadas, trabalhando interdiscipli narmente, em escolas públicas e privadas, trabalhando interdiscipli narmente, em escolas públicas e privadas, trabalhando interdiscipli narmente, 
estimulando o raciocínio crítico e a criatividade dos estudantes no estimulando o raciocínio crítico e a criatividade dos estudantes no estimulando o raciocínio crítico e a criatividade dos estudantes no estimulando o raciocínio crítico e a criatividade dos estudantes no estimulando o raciocínio crítico e a criatividade dos estudantes no 
que se refere às questões fundamentais das ciências naturais e da que se refere às questões fundamentais das ciências naturais e da que se refere às questões fundamentais das ciências naturais e da que se refere às questões fundamentais das ciências naturais e da que se refere às questões fundamentais das ciências naturais e da 
educação. Esse professor poderá contribuir com a construção do educação. Esse professor poderá contribuir com a construção do educação. Esse professor poderá contribuir com a construção do educação. Esse professor poderá contribuir com a construção do educação. Esse professor poderá contribuir com a construção do 
conhecimento dos estu dantes com ênfase na realidade local, levando conhecimento dos estu dantes com ênfase na realidade local, levando conhecimento dos estu dantes com ênfase na realidade local, levando conhecimento dos estu dantes com ênfase na realidade local, levando conhecimento dos estu dantes com ênfase na realidade local, levando 
em consideração a diversidade e a pluralidade. em consideração a diversidade e a pluralidade. em consideração a diversidade e a pluralidade. em consideração a diversidade e a pluralidade. em consideração a diversidade e a pluralidade. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

O egresso poderá atuar como professor da educação básica e terá O egresso poderá atuar como professor da educação básica e terá O egresso poderá atuar como professor da educação básica e terá O egresso poderá atuar como professor da educação básica e terá O egresso poderá atuar como professor da educação básica e terá 
competências para atuar na comunidade, planejar e executar projetos competências para atuar na comunidade, planejar e executar projetos competências para atuar na comunidade, planejar e executar projetos competências para atuar na comunidade, planejar e executar projetos competências para atuar na comunidade, planejar e executar projetos 
científi cos e educacionais em instituições públi cas, privadas e do científi cos e educacionais em instituições públi cas, privadas e do científi cos e educacionais em instituições públi cas, privadas e do científi cos e educacionais em instituições públi cas, privadas e do científi cos e educacionais em instituições públi cas, privadas e do 
terceiro setor.terceiro setor.terceiro setor.terceiro setor.terceiro setor.
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O CURSOO CURSOO CURSO

O curso de Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em O curso de Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em O curso de Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em O curso de Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em O curso de Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em 
Ciências da Natureza, destina-se à formação de docentes para atuar Ciências da Natureza, destina-se à formação de docentes para atuar Ciências da Natureza, destina-se à formação de docentes para atuar Ciências da Natureza, destina-se à formação de docentes para atuar Ciências da Natureza, destina-se à formação de docentes para atuar 
em escolas do campo. Tem como público os educadores do campo em escolas do campo. Tem como público os educadores do campo em escolas do campo. Tem como público os educadores do campo em escolas do campo. Tem como público os educadores do campo em escolas do campo. Tem como público os educadores do campo 
que prioritariamente não possuam curso de graduação, atendendo ao que prioritariamente não possuam curso de graduação, atendendo ao que prioritariamente não possuam curso de graduação, atendendo ao que prioritariamente não possuam curso de graduação, atendendo ao que prioritariamente não possuam curso de graduação, atendendo ao 
Decreto n. 7.352/2010, que privilegia também agricultores familiares, Decreto n. 7.352/2010, que privilegia também agricultores familiares, Decreto n. 7.352/2010, que privilegia também agricultores familiares, Decreto n. 7.352/2010, que privilegia também agricultores familiares, Decreto n. 7.352/2010, que privilegia também agricultores familiares, 
assentados, acampados, pescadores, ribeirinhos, ilhéus, quilombolas, assentados, acampados, pescadores, ribeirinhos, ilhéus, quilombolas, assentados, acampados, pescadores, ribeirinhos, ilhéus, quilombolas, assentados, acampados, pescadores, ribeirinhos, ilhéus, quilombolas, assentados, acampados, pescadores, ribeirinhos, ilhéus, quilombolas, 
indígenas e povos da floresta. Com aulas presenciais, em regime de indígenas e povos da floresta. Com aulas presenciais, em regime de indígenas e povos da floresta. Com aulas presenciais, em regime de indígenas e povos da floresta. Com aulas presenciais, em regime de indígenas e povos da floresta. Com aulas presenciais, em regime de 
alternância e itinerância, o curso atende aos critérios estabelecidos alternância e itinerância, o curso atende aos critérios estabelecidos alternância e itinerância, o curso atende aos critérios estabelecidos alternância e itinerância, o curso atende aos critérios estabelecidos alternância e itinerância, o curso atende aos critérios estabelecidos 
pelo PRONACAMPO e está em consonância com as Diretrizes pelo PRONACAMPO e está em consonância com as Diretrizes pelo PRONACAMPO e está em consonância com as Diretrizes pelo PRONACAMPO e está em consonância com as Diretrizes pelo PRONACAMPO e está em consonância com as Diretrizes 
Operacionais da Educação do Campo, instituídos em abril de 2002 Operacionais da Educação do Campo, instituídos em abril de 2002 Operacionais da Educação do Campo, instituídos em abril de 2002 Operacionais da Educação do Campo, instituídos em abril de 2002 Operacionais da Educação do Campo, instituídos em abril de 2002 
pelo MEC.pelo MEC.pelo MEC.pelo MEC.pelo MEC.

Educação do 
Campo
Licenciatura
Duração: 4 anos
Período: Noturno*
Vagas: 40
* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno
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O PROFISISONALO PROFISISONALO PROFISISONAL

Os formados em Licenciatura em Educação do Campo serão Os formados em Licenciatura em Educação do Campo serão Os formados em Licenciatura em Educação do Campo serão Os formados em Licenciatura em Educação do Campo serão Os formados em Licenciatura em Educação do Campo serão 
habilitados para atuação no segundo seguimento do Ensino habilitados para atuação no segundo seguimento do Ensino habilitados para atuação no segundo seguimento do Ensino habilitados para atuação no segundo seguimento do Ensino habilitados para atuação no segundo seguimento do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
na área de conhecimento de ciências da natureza.na área de conhecimento de ciências da natureza.na área de conhecimento de ciências da natureza.na área de conhecimento de ciências da natureza.na área de conhecimento de ciências da natureza.

Pela luta da educação 
do e no campo
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Educação 
Física

O CURSOO CURSOO CURSO

O objetivo do curso é formar licenciados em Educação Física O objetivo do curso é formar licenciados em Educação Física O objetivo do curso é formar licenciados em Educação Física O objetivo do curso é formar licenciados em Educação Física O objetivo do curso é formar licenciados em Educação Física 
identifi cados com os princípios da Educação Básica e com as identifi cados com os princípios da Educação Básica e com as identifi cados com os princípios da Educação Básica e com as identifi cados com os princípios da Educação Básica e com as identifi cados com os princípios da Educação Básica e com as 
atribuições político-pedagógicas dessa disciplina na escola, sensíveis atribuições político-pedagógicas dessa disciplina na escola, sensíveis atribuições político-pedagógicas dessa disciplina na escola, sensíveis atribuições político-pedagógicas dessa disciplina na escola, sensíveis atribuições político-pedagógicas dessa disciplina na escola, sensíveis 
e competentes também para análise crítico-reflexiva da realidade e competentes também para análise crítico-reflexiva da realidade e competentes também para análise crítico-reflexiva da realidade e competentes também para análise crítico-reflexiva da realidade e competentes também para análise crítico-reflexiva da realidade 
social, das suas demandas e de seu papel social. Além disso, social, das suas demandas e de seu papel social. Além disso, social, das suas demandas e de seu papel social. Além disso, social, das suas demandas e de seu papel social. Além disso, social, das suas demandas e de seu papel social. Além disso, 
propõe uma formação com interlocução com práticas pedagógicas propõe uma formação com interlocução com práticas pedagógicas propõe uma formação com interlocução com práticas pedagógicas propõe uma formação com interlocução com práticas pedagógicas propõe uma formação com interlocução com práticas pedagógicas 
e profi ssionais em ambientes educacionais em torno das áreas da e profi ssionais em ambientes educacionais em torno das áreas da e profi ssionais em ambientes educacionais em torno das áreas da e profi ssionais em ambientes educacionais em torno das áreas da e profi ssionais em ambientes educacionais em torno das áreas da 
gestão e do meio ambiente, em suas interfaces com a Educação gestão e do meio ambiente, em suas interfaces com a Educação gestão e do meio ambiente, em suas interfaces com a Educação gestão e do meio ambiente, em suas interfaces com a Educação gestão e do meio ambiente, em suas interfaces com a Educação 
Física, o esporte e o lazer. O currículo do curso é formado por Física, o esporte e o lazer. O currículo do curso é formado por Física, o esporte e o lazer. O currículo do curso é formado por Física, o esporte e o lazer. O currículo do curso é formado por Física, o esporte e o lazer. O currículo do curso é formado por 
saberes multidisciplinares, relacionados às práticas corporais, aos saberes multidisciplinares, relacionados às práticas corporais, aos saberes multidisciplinares, relacionados às práticas corporais, aos saberes multidisciplinares, relacionados às práticas corporais, aos saberes multidisciplinares, relacionados às práticas corporais, aos 
conhecimentos pedagógicos, socioantropológicos, biológicos do conhecimentos pedagógicos, socioantropológicos, biológicos do conhecimentos pedagógicos, socioantropológicos, biológicos do conhecimentos pedagógicos, socioantropológicos, biológicos do conhecimentos pedagógicos, socioantropológicos, biológicos do 
corpo humano e científi co tecnológicos.corpo humano e científi co tecnológicos.corpo humano e científi co tecnológicos.corpo humano e científi co tecnológicos.corpo humano e científi co tecnológicos.

Licenciatura
Duração: 4 anos
Período: Noturno*
Vagas: 35
* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno* Obrigatória a realização de 200h de estágio no período diurno
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Atuação crítico-reflexiva 
na realidade escolar

O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O licenciado em Educação Física é o professor que planeja, organiza O licenciado em Educação Física é o professor que planeja, organiza O licenciado em Educação Física é o professor que planeja, organiza O licenciado em Educação Física é o professor que planeja, organiza O licenciado em Educação Física é o professor que planeja, organiza 
e desenvolve atividades pedagógicas referentes às práticas corporais e desenvolve atividades pedagógicas referentes às práticas corporais e desenvolve atividades pedagógicas referentes às práticas corporais e desenvolve atividades pedagógicas referentes às práticas corporais e desenvolve atividades pedagógicas referentes às práticas corporais 
sistematizadas na Educação Básica e em outros ambientes sistematizadas na Educação Básica e em outros ambientes sistematizadas na Educação Básica e em outros ambientes sistematizadas na Educação Básica e em outros ambientes sistematizadas na Educação Básica e em outros ambientes 
educacionais. educacionais. educacionais. educacionais. educacionais. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

Na escola e em outros ambientes educacionais, atua como professor, Na escola e em outros ambientes educacionais, atua como professor, Na escola e em outros ambientes educacionais, atua como professor, Na escola e em outros ambientes educacionais, atua como professor, Na escola e em outros ambientes educacionais, atua como professor, 
gestor ou supervisor de equipes de trabalho em ações, projetos e gestor ou supervisor de equipes de trabalho em ações, projetos e gestor ou supervisor de equipes de trabalho em ações, projetos e gestor ou supervisor de equipes de trabalho em ações, projetos e gestor ou supervisor de equipes de trabalho em ações, projetos e 
programas que tematizem as diferentes manifestações e expressões programas que tematizem as diferentes manifestações e expressões programas que tematizem as diferentes manifestações e expressões programas que tematizem as diferentes manifestações e expressões programas que tematizem as diferentes manifestações e expressões 
do movimento humano - tais como os esportes, jogos, brincadeiras, do movimento humano - tais como os esportes, jogos, brincadeiras, do movimento humano - tais como os esportes, jogos, brincadeiras, do movimento humano - tais como os esportes, jogos, brincadeiras, do movimento humano - tais como os esportes, jogos, brincadeiras, 
ginásticas, lutas, expressões rítmicas e danças – considerando ginásticas, lutas, expressões rítmicas e danças – considerando ginásticas, lutas, expressões rítmicas e danças – considerando ginásticas, lutas, expressões rítmicas e danças – considerando ginásticas, lutas, expressões rítmicas e danças – considerando 
sempre os contextos e características dos sujeitos.sempre os contextos e características dos sujeitos.sempre os contextos e características dos sujeitos.sempre os contextos e características dos sujeitos.sempre os contextos e características dos sujeitos.
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Geografi a

O CURSOO CURSOO CURSO

O curso de licenciatura em Geografi a da UFPR Litoral visa atender  O curso de licenciatura em Geografi a da UFPR Litoral visa atender  O curso de licenciatura em Geografi a da UFPR Litoral visa atender  O curso de licenciatura em Geografi a da UFPR Litoral visa atender  O curso de licenciatura em Geografi a da UFPR Litoral visa atender  
às demandas das diversas comunidades que cohabitam nos sete às demandas das diversas comunidades que cohabitam nos sete às demandas das diversas comunidades que cohabitam nos sete às demandas das diversas comunidades que cohabitam nos sete às demandas das diversas comunidades que cohabitam nos sete 
municípios do litoral, focando principalmente suas ações na justiça municípios do litoral, focando principalmente suas ações na justiça municípios do litoral, focando principalmente suas ações na justiça municípios do litoral, focando principalmente suas ações na justiça municípios do litoral, focando principalmente suas ações na justiça 
socioterritorial e no bem viver.socioterritorial e no bem viver.socioterritorial e no bem viver.socioterritorial e no bem viver.socioterritorial e no bem viver.
Desse modo,  conhecimento e compreensão da materialidade de Desse modo,  conhecimento e compreensão da materialidade de Desse modo,  conhecimento e compreensão da materialidade de Desse modo,  conhecimento e compreensão da materialidade de Desse modo,  conhecimento e compreensão da materialidade de 
vida dos moradores para auxiliar no bem viver, no fortalecimento vida dos moradores para auxiliar no bem viver, no fortalecimento vida dos moradores para auxiliar no bem viver, no fortalecimento vida dos moradores para auxiliar no bem viver, no fortalecimento vida dos moradores para auxiliar no bem viver, no fortalecimento 
da justiça socioterritorial e melhoria da qualidade de vida das da justiça socioterritorial e melhoria da qualidade de vida das da justiça socioterritorial e melhoria da qualidade de vida das da justiça socioterritorial e melhoria da qualidade de vida das da justiça socioterritorial e melhoria da qualidade de vida das 
pessoas são fundamentais. Assim, o curso de Licenciatura em pessoas são fundamentais. Assim, o curso de Licenciatura em pessoas são fundamentais. Assim, o curso de Licenciatura em pessoas são fundamentais. Assim, o curso de Licenciatura em pessoas são fundamentais. Assim, o curso de Licenciatura em 
Geografi a auxilia na compreensão de que inexiste democracia sem Geografi a auxilia na compreensão de que inexiste democracia sem Geografi a auxilia na compreensão de que inexiste democracia sem Geografi a auxilia na compreensão de que inexiste democracia sem Geografi a auxilia na compreensão de que inexiste democracia sem 
a democratização das terras e dos territórios de vida dos sujeitos. a democratização das terras e dos territórios de vida dos sujeitos. a democratização das terras e dos territórios de vida dos sujeitos. a democratização das terras e dos territórios de vida dos sujeitos. a democratização das terras e dos territórios de vida dos sujeitos. 
Compreender as expressões das desigualdades socioeconômicas Compreender as expressões das desigualdades socioeconômicas Compreender as expressões das desigualdades socioeconômicas Compreender as expressões das desigualdades socioeconômicas Compreender as expressões das desigualdades socioeconômicas 
por meio da leitura das diversas paisagens e espaços vividos, por meio da leitura das diversas paisagens e espaços vividos, por meio da leitura das diversas paisagens e espaços vividos, por meio da leitura das diversas paisagens e espaços vividos, por meio da leitura das diversas paisagens e espaços vividos, 
conhecer a lógica produtora e legitimadora das desigualdades, conhecer a lógica produtora e legitimadora das desigualdades, conhecer a lógica produtora e legitimadora das desigualdades, conhecer a lógica produtora e legitimadora das desigualdades, conhecer a lógica produtora e legitimadora das desigualdades, 
estabelecer estratégias políticas de democratização das terras, estabelecer estratégias políticas de democratização das terras, estabelecer estratégias políticas de democratização das terras, estabelecer estratégias políticas de democratização das terras, estabelecer estratégias políticas de democratização das terras, 
influenciando nos conflitos por territórios e portanto, por direitos, influenciando nos conflitos por territórios e portanto, por direitos, influenciando nos conflitos por territórios e portanto, por direitos, influenciando nos conflitos por territórios e portanto, por direitos, influenciando nos conflitos por territórios e portanto, por direitos, 
é papel fundamental do ensino da geografi a em todos os níveis da é papel fundamental do ensino da geografi a em todos os níveis da é papel fundamental do ensino da geografi a em todos os níveis da é papel fundamental do ensino da geografi a em todos os níveis da é papel fundamental do ensino da geografi a em todos os níveis da 
Educação Básica.Educação Básica.Educação Básica.Educação Básica.Educação Básica.

Licenciatura
Duração: 4 anos
Período: Noturno
Vagas: 35
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Educação democrática, 
território e sociedade

O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O licenciado em Geografi a terá compromisso ético e moral O licenciado em Geografi a terá compromisso ético e moral O licenciado em Geografi a terá compromisso ético e moral O licenciado em Geografi a terá compromisso ético e moral O licenciado em Geografi a terá compromisso ético e moral 
com a educação pública popular emancipatória, cujo exercício com a educação pública popular emancipatória, cujo exercício com a educação pública popular emancipatória, cujo exercício com a educação pública popular emancipatória, cujo exercício com a educação pública popular emancipatória, cujo exercício 
profi ssional irá se basear no trabalho com os conhecimentos sobre a profi ssional irá se basear no trabalho com os conhecimentos sobre a profi ssional irá se basear no trabalho com os conhecimentos sobre a profi ssional irá se basear no trabalho com os conhecimentos sobre a profi ssional irá se basear no trabalho com os conhecimentos sobre a 
compreensão das cidades e dos campos (territórios de existência das compreensão das cidades e dos campos (territórios de existência das compreensão das cidades e dos campos (territórios de existência das compreensão das cidades e dos campos (territórios de existência das compreensão das cidades e dos campos (territórios de existência das 
plurietnicidades), tendo como foco os conflitos por terras, territórios plurietnicidades), tendo como foco os conflitos por terras, territórios plurietnicidades), tendo como foco os conflitos por terras, territórios plurietnicidades), tendo como foco os conflitos por terras, territórios plurietnicidades), tendo como foco os conflitos por terras, territórios 
e modos de existência nas mais variadas escalas. Pretende-se que e modos de existência nas mais variadas escalas. Pretende-se que e modos de existência nas mais variadas escalas. Pretende-se que e modos de existência nas mais variadas escalas. Pretende-se que e modos de existência nas mais variadas escalas. Pretende-se que 
o estudante, ao longo do processo formativo, atue na perspectiva o estudante, ao longo do processo formativo, atue na perspectiva o estudante, ao longo do processo formativo, atue na perspectiva o estudante, ao longo do processo formativo, atue na perspectiva o estudante, ao longo do processo formativo, atue na perspectiva 
da construção e fortalecimento de escolas, territórios e sociedades da construção e fortalecimento de escolas, territórios e sociedades da construção e fortalecimento de escolas, territórios e sociedades da construção e fortalecimento de escolas, territórios e sociedades da construção e fortalecimento de escolas, territórios e sociedades 
fundados na democracia participativa. fundados na democracia participativa. fundados na democracia participativa. fundados na democracia participativa. fundados na democracia participativa. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

Escolas de Ensino Fundamental e Médio.Escolas de Ensino Fundamental e Médio.Escolas de Ensino Fundamental e Médio.Escolas de Ensino Fundamental e Médio.Escolas de Ensino Fundamental e Médio.
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Gestão 
Ambiental

O CURSOO CURSOO CURSO

O currículo do curso integra diversas áreas do conhecimento e se O currículo do curso integra diversas áreas do conhecimento e se O currículo do curso integra diversas áreas do conhecimento e se O currículo do curso integra diversas áreas do conhecimento e se O currículo do curso integra diversas áreas do conhecimento e se 
distribui em três etapas sequenciais de formação acadêmica: o distribui em três etapas sequenciais de formação acadêmica: o distribui em três etapas sequenciais de formação acadêmica: o distribui em três etapas sequenciais de formação acadêmica: o distribui em três etapas sequenciais de formação acadêmica: o 
conhecimento e a compreensão do papel do Gestor Ambiental. No conhecimento e a compreensão do papel do Gestor Ambiental. No conhecimento e a compreensão do papel do Gestor Ambiental. No conhecimento e a compreensão do papel do Gestor Ambiental. No conhecimento e a compreensão do papel do Gestor Ambiental. No 
contexto dos problemas socioambientais da atualidade (etapa 1); o contexto dos problemas socioambientais da atualidade (etapa 1); o contexto dos problemas socioambientais da atualidade (etapa 1); o contexto dos problemas socioambientais da atualidade (etapa 1); o contexto dos problemas socioambientais da atualidade (etapa 1); o 
aprofundamento técnico e científi co necessário para a concepção aprofundamento técnico e científi co necessário para a concepção aprofundamento técnico e científi co necessário para a concepção aprofundamento técnico e científi co necessário para a concepção aprofundamento técnico e científi co necessário para a concepção 
de uma sociedade pautada na ética, cidadania e no desenvolvimento de uma sociedade pautada na ética, cidadania e no desenvolvimento de uma sociedade pautada na ética, cidadania e no desenvolvimento de uma sociedade pautada na ética, cidadania e no desenvolvimento de uma sociedade pautada na ética, cidadania e no desenvolvimento 
sustentável (etapa 2); e a elaboração de projetos ambientais sustentável (etapa 2); e a elaboração de projetos ambientais sustentável (etapa 2); e a elaboração de projetos ambientais sustentável (etapa 2); e a elaboração de projetos ambientais sustentável (etapa 2); e a elaboração de projetos ambientais 
formulados a partir dos conhecimentos consolidados nas etapas formulados a partir dos conhecimentos consolidados nas etapas formulados a partir dos conhecimentos consolidados nas etapas formulados a partir dos conhecimentos consolidados nas etapas formulados a partir dos conhecimentos consolidados nas etapas 
anteriores (etapa 3). Ao fi nal do curso, o acadêmico estará apto a anteriores (etapa 3). Ao fi nal do curso, o acadêmico estará apto a anteriores (etapa 3). Ao fi nal do curso, o acadêmico estará apto a anteriores (etapa 3). Ao fi nal do curso, o acadêmico estará apto a anteriores (etapa 3). Ao fi nal do curso, o acadêmico estará apto a 
orientar indivíduos e instituições públicas, privadas e do terceiro setor orientar indivíduos e instituições públicas, privadas e do terceiro setor orientar indivíduos e instituições públicas, privadas e do terceiro setor orientar indivíduos e instituições públicas, privadas e do terceiro setor orientar indivíduos e instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
para se organizarem no enfrentamento da crise ambiental, diante para se organizarem no enfrentamento da crise ambiental, diante para se organizarem no enfrentamento da crise ambiental, diante para se organizarem no enfrentamento da crise ambiental, diante para se organizarem no enfrentamento da crise ambiental, diante 
da crônica realidade de degradação que ameaça a capacidade de da crônica realidade de degradação que ameaça a capacidade de da crônica realidade de degradação que ameaça a capacidade de da crônica realidade de degradação que ameaça a capacidade de da crônica realidade de degradação que ameaça a capacidade de 
suporte do planeta. suporte do planeta. suporte do planeta. suporte do planeta. suporte do planeta. 

Compromisso com a 
sustentabilidade

Bacharelado
Duração: 4 anos
Período: Matutino
Vagas: 35
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O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O Gestor Ambiental é um profi ssional capaz de aplicar e gerar O Gestor Ambiental é um profi ssional capaz de aplicar e gerar O Gestor Ambiental é um profi ssional capaz de aplicar e gerar O Gestor Ambiental é um profi ssional capaz de aplicar e gerar O Gestor Ambiental é um profi ssional capaz de aplicar e gerar 
conhecimentos sobre as relações entre o ser humano e a natureza, conhecimentos sobre as relações entre o ser humano e a natureza, conhecimentos sobre as relações entre o ser humano e a natureza, conhecimentos sobre as relações entre o ser humano e a natureza, conhecimentos sobre as relações entre o ser humano e a natureza, 
promovendo a utilização racional dos recursos naturais. Para promovendo a utilização racional dos recursos naturais. Para promovendo a utilização racional dos recursos naturais. Para promovendo a utilização racional dos recursos naturais. Para promovendo a utilização racional dos recursos naturais. Para 
tanto deve ser analista tanto da realidade global quanto da local, tanto deve ser analista tanto da realidade global quanto da local, tanto deve ser analista tanto da realidade global quanto da local, tanto deve ser analista tanto da realidade global quanto da local, tanto deve ser analista tanto da realidade global quanto da local, 
mantendo-se sempre atualizado sobre os problemas específi cos mantendo-se sempre atualizado sobre os problemas específi cos mantendo-se sempre atualizado sobre os problemas específi cos mantendo-se sempre atualizado sobre os problemas específi cos mantendo-se sempre atualizado sobre os problemas específi cos 
de cada realidade, sem perder de vista suas relações com as de cada realidade, sem perder de vista suas relações com as de cada realidade, sem perder de vista suas relações com as de cada realidade, sem perder de vista suas relações com as de cada realidade, sem perder de vista suas relações com as 
conjunturas internacionais. Sua formação, assim como sua prática, conjunturas internacionais. Sua formação, assim como sua prática, conjunturas internacionais. Sua formação, assim como sua prática, conjunturas internacionais. Sua formação, assim como sua prática, conjunturas internacionais. Sua formação, assim como sua prática, 
requer que esteja sempre em contato com profi ssionais de diferentes requer que esteja sempre em contato com profi ssionais de diferentes requer que esteja sempre em contato com profi ssionais de diferentes requer que esteja sempre em contato com profi ssionais de diferentes requer que esteja sempre em contato com profi ssionais de diferentes 
áreas do conhecimento. áreas do conhecimento. áreas do conhecimento. áreas do conhecimento. áreas do conhecimento. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

O Bacharel em Gestão Ambiental atua em todos os espaços em que O Bacharel em Gestão Ambiental atua em todos os espaços em que O Bacharel em Gestão Ambiental atua em todos os espaços em que O Bacharel em Gestão Ambiental atua em todos os espaços em que O Bacharel em Gestão Ambiental atua em todos os espaços em que 
sejam necessárias ações socioambientais, tanto em instituições sejam necessárias ações socioambientais, tanto em instituições sejam necessárias ações socioambientais, tanto em instituições sejam necessárias ações socioambientais, tanto em instituições sejam necessárias ações socioambientais, tanto em instituições 
públicas quanto em empresas privadas e no terceiro setor. Suas públicas quanto em empresas privadas e no terceiro setor. Suas públicas quanto em empresas privadas e no terceiro setor. Suas públicas quanto em empresas privadas e no terceiro setor. Suas públicas quanto em empresas privadas e no terceiro setor. Suas 
atividades incluem, por exemplo, a concepção e implantação de atividades incluem, por exemplo, a concepção e implantação de atividades incluem, por exemplo, a concepção e implantação de atividades incluem, por exemplo, a concepção e implantação de atividades incluem, por exemplo, a concepção e implantação de 
projetos de desenvolvimento sustentável: ecologicamente corretos, projetos de desenvolvimento sustentável: ecologicamente corretos, projetos de desenvolvimento sustentável: ecologicamente corretos, projetos de desenvolvimento sustentável: ecologicamente corretos, projetos de desenvolvimento sustentável: ecologicamente corretos, 
socialmente justos, economicamente viáveis e culturalmente socialmente justos, economicamente viáveis e culturalmente socialmente justos, economicamente viáveis e culturalmente socialmente justos, economicamente viáveis e culturalmente socialmente justos, economicamente viáveis e culturalmente 
diversos; a elaboração e execução de projetos de pesquisa diversos; a elaboração e execução de projetos de pesquisa diversos; a elaboração e execução de projetos de pesquisa diversos; a elaboração e execução de projetos de pesquisa diversos; a elaboração e execução de projetos de pesquisa 
comprometidos com a geração de conhecimento e a inovação comprometidos com a geração de conhecimento e a inovação comprometidos com a geração de conhecimento e a inovação comprometidos com a geração de conhecimento e a inovação comprometidos com a geração de conhecimento e a inovação 
tecnológica em gestão ambiental; e a atuação como gestor ambiental tecnológica em gestão ambiental; e a atuação como gestor ambiental tecnológica em gestão ambiental; e a atuação como gestor ambiental tecnológica em gestão ambiental; e a atuação como gestor ambiental tecnológica em gestão ambiental; e a atuação como gestor ambiental 
educador, em programas e projetos de educação ambiental informal, educador, em programas e projetos de educação ambiental informal, educador, em programas e projetos de educação ambiental informal, educador, em programas e projetos de educação ambiental informal, educador, em programas e projetos de educação ambiental informal, 
ou seja, aquela que ocorre fora do espaço escolar.ou seja, aquela que ocorre fora do espaço escolar.ou seja, aquela que ocorre fora do espaço escolar.ou seja, aquela que ocorre fora do espaço escolar.ou seja, aquela que ocorre fora do espaço escolar.
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Gestão de 
Turismo

O CURSOO CURSOO CURSO

O Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo da UFPR Litoral tem O Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo da UFPR Litoral tem O Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo da UFPR Litoral tem O Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo da UFPR Litoral tem O Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo da UFPR Litoral tem 
como diferencial sua relação com a sociedade local e regional, sua como diferencial sua relação com a sociedade local e regional, sua como diferencial sua relação com a sociedade local e regional, sua como diferencial sua relação com a sociedade local e regional, sua como diferencial sua relação com a sociedade local e regional, sua 
fundamentação teórico prática (FTP), que promove o diálogo com fundamentação teórico prática (FTP), que promove o diálogo com fundamentação teórico prática (FTP), que promove o diálogo com fundamentação teórico prática (FTP), que promove o diálogo com fundamentação teórico prática (FTP), que promove o diálogo com 
a realidade procurando auxiliar no desenvolvimento econômico a realidade procurando auxiliar no desenvolvimento econômico a realidade procurando auxiliar no desenvolvimento econômico a realidade procurando auxiliar no desenvolvimento econômico a realidade procurando auxiliar no desenvolvimento econômico 
e sociocultural. Constituem -se ainda de espaços curriculares e sociocultural. Constituem -se ainda de espaços curriculares e sociocultural. Constituem -se ainda de espaços curriculares e sociocultural. Constituem -se ainda de espaços curriculares e sociocultural. Constituem -se ainda de espaços curriculares 
inovadores como o das Interações Culturais e Humanísticas e o dos inovadores como o das Interações Culturais e Humanísticas e o dos inovadores como o das Interações Culturais e Humanísticas e o dos inovadores como o das Interações Culturais e Humanísticas e o dos inovadores como o das Interações Culturais e Humanísticas e o dos 
Projetos de Aprendizagem. Fazem parte dos FTP, os conte údos de Projetos de Aprendizagem. Fazem parte dos FTP, os conte údos de Projetos de Aprendizagem. Fazem parte dos FTP, os conte údos de Projetos de Aprendizagem. Fazem parte dos FTP, os conte údos de Projetos de Aprendizagem. Fazem parte dos FTP, os conte údos de 
hospitalidade, transportes, agenciamento, meios de hospedagem, hospitalidade, transportes, agenciamento, meios de hospedagem, hospitalidade, transportes, agenciamento, meios de hospedagem, hospitalidade, transportes, agenciamento, meios de hospedagem, hospitalidade, transportes, agenciamento, meios de hospedagem, 
marketing turístico, eventos, economia, meio ambiente, fundamentos marketing turístico, eventos, economia, meio ambiente, fundamentos marketing turístico, eventos, economia, meio ambiente, fundamentos marketing turístico, eventos, economia, meio ambiente, fundamentos marketing turístico, eventos, economia, meio ambiente, fundamentos 
do turismo, história e cultura, entre outros.do turismo, história e cultura, entre outros.do turismo, história e cultura, entre outros.do turismo, história e cultura, entre outros.do turismo, história e cultura, entre outros.

Vida com qualidade no 
litoral paranaense

Tecnólogo
Duração: 3 anos
Período: Noturno
Vagas: 35
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O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no O Tecnólogo em Gestão de Turismo está apto a trabalhar no 
desenvolvimento das atividades turísticas nos setores público e desenvolvimento das atividades turísticas nos setores público e desenvolvimento das atividades turísticas nos setores público e desenvolvimento das atividades turísticas nos setores público e desenvolvimento das atividades turísticas nos setores público e 
privado. Especifi camente, pode atuar no âmbito do planejamento privado. Especifi camente, pode atuar no âmbito do planejamento privado. Especifi camente, pode atuar no âmbito do planejamento privado. Especifi camente, pode atuar no âmbito do planejamento privado. Especifi camente, pode atuar no âmbito do planejamento 
turístico e das políticas públicas, do agenciamento de viagens turístico e das políticas públicas, do agenciamento de viagens turístico e das políticas públicas, do agenciamento de viagens turístico e das políticas públicas, do agenciamento de viagens turístico e das políticas públicas, do agenciamento de viagens 
(emissivas, receptivas e operadores de turismo), das empresas de (emissivas, receptivas e operadores de turismo), das empresas de (emissivas, receptivas e operadores de turismo), das empresas de (emissivas, receptivas e operadores de turismo), das empresas de (emissivas, receptivas e operadores de turismo), das empresas de 
transportes, das consultorias voltadas para o gerenciamento da transportes, das consultorias voltadas para o gerenciamento da transportes, das consultorias voltadas para o gerenciamento da transportes, das consultorias voltadas para o gerenciamento da transportes, das consultorias voltadas para o gerenciamento da 
comercialização e da promoção dos serviços relativos ao setor. comercialização e da promoção dos serviços relativos ao setor. comercialização e da promoção dos serviços relativos ao setor. comercialização e da promoção dos serviços relativos ao setor. comercialização e da promoção dos serviços relativos ao setor. 
Neste contexto, constituem-se em aspectos relevantes desse Neste contexto, constituem-se em aspectos relevantes desse Neste contexto, constituem-se em aspectos relevantes desse Neste contexto, constituem-se em aspectos relevantes desse Neste contexto, constituem-se em aspectos relevantes desse 
profi ssional a identifi cação dos potenciais turísticos receptivos, profi ssional a identifi cação dos potenciais turísticos receptivos, profi ssional a identifi cação dos potenciais turísticos receptivos, profi ssional a identifi cação dos potenciais turísticos receptivos, profi ssional a identifi cação dos potenciais turísticos receptivos, 
considerando a diversidade cultural e os aspectos socioambientais considerando a diversidade cultural e os aspectos socioambientais considerando a diversidade cultural e os aspectos socioambientais considerando a diversidade cultural e os aspectos socioambientais considerando a diversidade cultural e os aspectos socioambientais 
para o desenvolvimento local e regional, assim como a consolidação para o desenvolvimento local e regional, assim como a consolidação para o desenvolvimento local e regional, assim como a consolidação para o desenvolvimento local e regional, assim como a consolidação para o desenvolvimento local e regional, assim como a consolidação 
de produtos turísticos frente às novas tecnologias.de produtos turísticos frente às novas tecnologias.de produtos turísticos frente às novas tecnologias.de produtos turísticos frente às novas tecnologias.de produtos turísticos frente às novas tecnologias.

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

O Tecnólogo em Gestão de Turismo trabalha em atividades e O Tecnólogo em Gestão de Turismo trabalha em atividades e O Tecnólogo em Gestão de Turismo trabalha em atividades e O Tecnólogo em Gestão de Turismo trabalha em atividades e O Tecnólogo em Gestão de Turismo trabalha em atividades e 
operações de gestão relacionadas ao conforto, bem estar e qualidade operações de gestão relacionadas ao conforto, bem estar e qualidade operações de gestão relacionadas ao conforto, bem estar e qualidade operações de gestão relacionadas ao conforto, bem estar e qualidade operações de gestão relacionadas ao conforto, bem estar e qualidade 
dos serviços e produtos turísticos. A profi ssão pode ser exercida dos serviços e produtos turísticos. A profi ssão pode ser exercida dos serviços e produtos turísticos. A profi ssão pode ser exercida dos serviços e produtos turísticos. A profi ssão pode ser exercida dos serviços e produtos turísticos. A profi ssão pode ser exercida 
em agências de viagens e turismo, hotéis, empresas de transportes em agências de viagens e turismo, hotéis, empresas de transportes em agências de viagens e turismo, hotéis, empresas de transportes em agências de viagens e turismo, hotéis, empresas de transportes em agências de viagens e turismo, hotéis, empresas de transportes 
(aéreo, rodoviário, ferroviário, aquaviário), eventos, entretenimento, (aéreo, rodoviário, ferroviário, aquaviário), eventos, entretenimento, (aéreo, rodoviário, ferroviário, aquaviário), eventos, entretenimento, (aéreo, rodoviário, ferroviário, aquaviário), eventos, entretenimento, (aéreo, rodoviário, ferroviário, aquaviário), eventos, entretenimento, 
gastronomia, entre outros. O profi ssional também pode trabalhar em gastronomia, entre outros. O profi ssional também pode trabalhar em gastronomia, entre outros. O profi ssional também pode trabalhar em gastronomia, entre outros. O profi ssional também pode trabalhar em gastronomia, entre outros. O profi ssional também pode trabalhar em 
equipes administrativas em secretarias de turismo, conventions & equipes administrativas em secretarias de turismo, conventions & equipes administrativas em secretarias de turismo, conventions & equipes administrativas em secretarias de turismo, conventions & equipes administrativas em secretarias de turismo, conventions & 
visitors bureaux, ONGs, governanças do setor e demais instâncias visitors bureaux, ONGs, governanças do setor e demais instâncias visitors bureaux, ONGs, governanças do setor e demais instâncias visitors bureaux, ONGs, governanças do setor e demais instâncias visitors bureaux, ONGs, governanças do setor e demais instâncias 
públicas e/ou privadas.públicas e/ou privadas.públicas e/ou privadas.públicas e/ou privadas.públicas e/ou privadas.
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Gestão e 
Empreendedorismo

O CURSOO CURSOO CURSO

Gestão e Empreendedorismo prioriza a comunicação e a orientação Gestão e Empreendedorismo prioriza a comunicação e a orientação Gestão e Empreendedorismo prioriza a comunicação e a orientação Gestão e Empreendedorismo prioriza a comunicação e a orientação Gestão e Empreendedorismo prioriza a comunicação e a orientação 
das instituições e organizações na elaboração, implementação das instituições e organizações na elaboração, implementação das instituições e organizações na elaboração, implementação das instituições e organizações na elaboração, implementação das instituições e organizações na elaboração, implementação 
e avaliação de projetos de desenvolvimento territorial com base e avaliação de projetos de desenvolvimento territorial com base e avaliação de projetos de desenvolvimento territorial com base e avaliação de projetos de desenvolvimento territorial com base e avaliação de projetos de desenvolvimento territorial com base 
local, visando ações pró ativas. Além disso, prepara o estudante local, visando ações pró ativas. Além disso, prepara o estudante local, visando ações pró ativas. Além disso, prepara o estudante local, visando ações pró ativas. Além disso, prepara o estudante local, visando ações pró ativas. Além disso, prepara o estudante 
para elaborar e gerenciar, de forma autônoma, projetos em meios para elaborar e gerenciar, de forma autônoma, projetos em meios para elaborar e gerenciar, de forma autônoma, projetos em meios para elaborar e gerenciar, de forma autônoma, projetos em meios para elaborar e gerenciar, de forma autônoma, projetos em meios 
organizacionais privados, públicos ou não governamentais, organizacionais privados, públicos ou não governamentais, organizacionais privados, públicos ou não governamentais, organizacionais privados, públicos ou não governamentais, organizacionais privados, públicos ou não governamentais, 
estimulando territórios de cooperação. Por fi m, o curso propõe estimulando territórios de cooperação. Por fi m, o curso propõe estimulando territórios de cooperação. Por fi m, o curso propõe estimulando territórios de cooperação. Por fi m, o curso propõe estimulando territórios de cooperação. Por fi m, o curso propõe 
empreender alter nativas sustentáveis e competitivas, coerentes com empreender alter nativas sustentáveis e competitivas, coerentes com empreender alter nativas sustentáveis e competitivas, coerentes com empreender alter nativas sustentáveis e competitivas, coerentes com empreender alter nativas sustentáveis e competitivas, coerentes com 
as oportunidades e os desafi os da atualidade.as oportunidades e os desafi os da atualidade.as oportunidades e os desafi os da atualidade.as oportunidades e os desafi os da atualidade.as oportunidades e os desafi os da atualidade.

Agente de 
desenvolvimento

Bacharelado
Duração: 4 anos
Período: Noturno
Vagas: 35
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O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O profi ssional atua como agente de desen volvimento territorial O profi ssional atua como agente de desen volvimento territorial O profi ssional atua como agente de desen volvimento territorial O profi ssional atua como agente de desen volvimento territorial O profi ssional atua como agente de desen volvimento territorial 
que analisa, planeja e intervém nos espaços privados, públicos e que analisa, planeja e intervém nos espaços privados, públicos e que analisa, planeja e intervém nos espaços privados, públicos e que analisa, planeja e intervém nos espaços privados, públicos e que analisa, planeja e intervém nos espaços privados, públicos e 
em organizações da sociedade civil. O gestor empreendedor tem a em organizações da sociedade civil. O gestor empreendedor tem a em organizações da sociedade civil. O gestor empreendedor tem a em organizações da sociedade civil. O gestor empreendedor tem a em organizações da sociedade civil. O gestor empreendedor tem a 
atribuição de articular estrategicamente a cooperação entre pessoas atribuição de articular estrategicamente a cooperação entre pessoas atribuição de articular estrategicamente a cooperação entre pessoas atribuição de articular estrategicamente a cooperação entre pessoas atribuição de articular estrategicamente a cooperação entre pessoas 
e organizações, bem como contribuir para a criação de alternativas e organizações, bem como contribuir para a criação de alternativas e organizações, bem como contribuir para a criação de alternativas e organizações, bem como contribuir para a criação de alternativas e organizações, bem como contribuir para a criação de alternativas 
voltadas à geração de trabalho e renda, à valorização das culturas, voltadas à geração de trabalho e renda, à valorização das culturas, voltadas à geração de trabalho e renda, à valorização das culturas, voltadas à geração de trabalho e renda, à valorização das culturas, voltadas à geração de trabalho e renda, à valorização das culturas, 
à gestão participativa, à preservação dos recursos naturais e à ética à gestão participativa, à preservação dos recursos naturais e à ética à gestão participativa, à preservação dos recursos naturais e à ética à gestão participativa, à preservação dos recursos naturais e à ética à gestão participativa, à preservação dos recursos naturais e à ética 
social.social.social.social.social.

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

O profi ssional atua em diversas áreas voltadas à criação, à O profi ssional atua em diversas áreas voltadas à criação, à O profi ssional atua em diversas áreas voltadas à criação, à O profi ssional atua em diversas áreas voltadas à criação, à O profi ssional atua em diversas áreas voltadas à criação, à 
assessoria, à consultoria e à gestão. Seus espaços de atuação assessoria, à consultoria e à gestão. Seus espaços de atuação assessoria, à consultoria e à gestão. Seus espaços de atuação assessoria, à consultoria e à gestão. Seus espaços de atuação assessoria, à consultoria e à gestão. Seus espaços de atuação 
são: as empresas dos setores público e privado e as organizações são: as empresas dos setores público e privado e as organizações são: as empresas dos setores público e privado e as organizações são: as empresas dos setores público e privado e as organizações são: as empresas dos setores público e privado e as organizações 
do terceiro setor. Além disso, o gestor empreendedor atua no do terceiro setor. Além disso, o gestor empreendedor atua no do terceiro setor. Além disso, o gestor empreendedor atua no do terceiro setor. Além disso, o gestor empreendedor atua no do terceiro setor. Além disso, o gestor empreendedor atua no 
planejamento e no desenvolvimento de projetos em incubadoras, planejamento e no desenvolvimento de projetos em incubadoras, planejamento e no desenvolvimento de projetos em incubadoras, planejamento e no desenvolvimento de projetos em incubadoras, planejamento e no desenvolvimento de projetos em incubadoras, 
cooperativas, comunidades urbanas e rurais, arranjos produtivos cooperativas, comunidades urbanas e rurais, arranjos produtivos cooperativas, comunidades urbanas e rurais, arranjos produtivos cooperativas, comunidades urbanas e rurais, arranjos produtivos cooperativas, comunidades urbanas e rurais, arranjos produtivos 
locais, entre outros espaços. Esse profi ssional está apto, locais, entre outros espaços. Esse profi ssional está apto, locais, entre outros espaços. Esse profi ssional está apto, locais, entre outros espaços. Esse profi ssional está apto, locais, entre outros espaços. Esse profi ssional está apto, 
também, a trabalhar em institui ções que pensam e planejam o também, a trabalhar em institui ções que pensam e planejam o também, a trabalhar em institui ções que pensam e planejam o também, a trabalhar em institui ções que pensam e planejam o também, a trabalhar em institui ções que pensam e planejam o 
desenvolvimento territorial, através da elaboração e implementação desenvolvimento territorial, através da elaboração e implementação desenvolvimento territorial, através da elaboração e implementação desenvolvimento territorial, através da elaboração e implementação desenvolvimento territorial, através da elaboração e implementação 
de políticas públicas, bem como está em condições de empreender de políticas públicas, bem como está em condições de empreender de políticas públicas, bem como está em condições de empreender de políticas públicas, bem como está em condições de empreender de políticas públicas, bem como está em condições de empreender 
e gestionar seu próprio empreendimento e atuar com o ensino do e gestionar seu próprio empreendimento e atuar com o ensino do e gestionar seu próprio empreendimento e atuar com o ensino do e gestionar seu próprio empreendimento e atuar com o ensino do e gestionar seu próprio empreendimento e atuar com o ensino do 
empreendedorismo.empreendedorismo.empreendedorismo.empreendedorismo.empreendedorismo.
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Gestão 
Imobiliária

O CURSOO CURSOO CURSO

O estudante de Gestão Imobiliária aprende por meio de projetos O estudante de Gestão Imobiliária aprende por meio de projetos O estudante de Gestão Imobiliária aprende por meio de projetos O estudante de Gestão Imobiliária aprende por meio de projetos O estudante de Gestão Imobiliária aprende por meio de projetos 
focados nas problemáticas locais, mas fazendo interrelações com focados nas problemáticas locais, mas fazendo interrelações com focados nas problemáticas locais, mas fazendo interrelações com focados nas problemáticas locais, mas fazendo interrelações com focados nas problemáticas locais, mas fazendo interrelações com 
temáticas universais de seu futuro campo profi ssional. Como temáticas universais de seu futuro campo profi ssional. Como temáticas universais de seu futuro campo profi ssional. Como temáticas universais de seu futuro campo profi ssional. Como temáticas universais de seu futuro campo profi ssional. Como 
estudante é levado a conhecer as fragilidades sociais do espaço em estudante é levado a conhecer as fragilidades sociais do espaço em estudante é levado a conhecer as fragilidades sociais do espaço em estudante é levado a conhecer as fragilidades sociais do espaço em estudante é levado a conhecer as fragilidades sociais do espaço em 
termos de ocupação territorial, e suas especifi cidades em relação termos de ocupação territorial, e suas especifi cidades em relação termos de ocupação territorial, e suas especifi cidades em relação termos de ocupação territorial, e suas especifi cidades em relação termos de ocupação territorial, e suas especifi cidades em relação 
às imobiliárias – das problemáticas de recuperação, reforma e às imobiliárias – das problemáticas de recuperação, reforma e às imobiliárias – das problemáticas de recuperação, reforma e às imobiliárias – das problemáticas de recuperação, reforma e às imobiliárias – das problemáticas de recuperação, reforma e 
restauração de prédios históricos; da construção com tecnologias restauração de prédios históricos; da construção com tecnologias restauração de prédios históricos; da construção com tecnologias restauração de prédios históricos; da construção com tecnologias restauração de prédios históricos; da construção com tecnologias 
apropriadas ao território, visando um desenvolvimento territorial apropriadas ao território, visando um desenvolvimento territorial apropriadas ao território, visando um desenvolvimento territorial apropriadas ao território, visando um desenvolvimento territorial apropriadas ao território, visando um desenvolvimento territorial 
sustentável. Estuda temáticas que vão desde as negociações sustentável. Estuda temáticas que vão desde as negociações sustentável. Estuda temáticas que vão desde as negociações sustentável. Estuda temáticas que vão desde as negociações sustentável. Estuda temáticas que vão desde as negociações 
imobiliárias até o planejamento urbano. imobiliárias até o planejamento urbano. imobiliárias até o planejamento urbano. imobiliárias até o planejamento urbano. imobiliárias até o planejamento urbano. 

Compromisso social e 
ética profi ssional

Tecnólogo
Duração: 3 anos
Período: Noturno
Vagas: 35
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O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, O tecnólogo em Gestão imobiliária é um profi ssional pró ativo, 
capaz de: compreender o território e a urbanização e construir capaz de: compreender o território e a urbanização e construir capaz de: compreender o território e a urbanização e construir capaz de: compreender o território e a urbanização e construir capaz de: compreender o território e a urbanização e construir 
coletivamente alternativas e soluções para o desenvolvimento coletivamente alternativas e soluções para o desenvolvimento coletivamente alternativas e soluções para o desenvolvimento coletivamente alternativas e soluções para o desenvolvimento coletivamente alternativas e soluções para o desenvolvimento 
local; interar-se sobre a política ambiental vigente, bem como das local; interar-se sobre a política ambiental vigente, bem como das local; interar-se sobre a política ambiental vigente, bem como das local; interar-se sobre a política ambiental vigente, bem como das local; interar-se sobre a política ambiental vigente, bem como das 
possiblidades de construções mais adequadas com o equilíbrio possiblidades de construções mais adequadas com o equilíbrio possiblidades de construções mais adequadas com o equilíbrio possiblidades de construções mais adequadas com o equilíbrio possiblidades de construções mais adequadas com o equilíbrio 
do meio ambiente; planejar e gerenciar atividades comerciais; do meio ambiente; planejar e gerenciar atividades comerciais; do meio ambiente; planejar e gerenciar atividades comerciais; do meio ambiente; planejar e gerenciar atividades comerciais; do meio ambiente; planejar e gerenciar atividades comerciais; 
recrutar, capacitar e aperfeiçoar equipes; coordenar a prospecção recrutar, capacitar e aperfeiçoar equipes; coordenar a prospecção recrutar, capacitar e aperfeiçoar equipes; coordenar a prospecção recrutar, capacitar e aperfeiçoar equipes; coordenar a prospecção recrutar, capacitar e aperfeiçoar equipes; coordenar a prospecção 
e manutenção da carteira de clientes; zelar pela aplicabilidade e manutenção da carteira de clientes; zelar pela aplicabilidade e manutenção da carteira de clientes; zelar pela aplicabilidade e manutenção da carteira de clientes; zelar pela aplicabilidade e manutenção da carteira de clientes; zelar pela aplicabilidade 
da legislação e seguir as principais diretrizes estabelecidas no da legislação e seguir as principais diretrizes estabelecidas no da legislação e seguir as principais diretrizes estabelecidas no da legislação e seguir as principais diretrizes estabelecidas no da legislação e seguir as principais diretrizes estabelecidas no 
código de conduta e na regulamentação da profi ssão; realizar código de conduta e na regulamentação da profi ssão; realizar código de conduta e na regulamentação da profi ssão; realizar código de conduta e na regulamentação da profi ssão; realizar código de conduta e na regulamentação da profi ssão; realizar 
negócios imobiliários; atuar no desenvolvimento e gerenciamento negócios imobiliários; atuar no desenvolvimento e gerenciamento negócios imobiliários; atuar no desenvolvimento e gerenciamento negócios imobiliários; atuar no desenvolvimento e gerenciamento negócios imobiliários; atuar no desenvolvimento e gerenciamento 
de cadastros municipais, planta de valores genéricos, IPTU, plano de cadastros municipais, planta de valores genéricos, IPTU, plano de cadastros municipais, planta de valores genéricos, IPTU, plano de cadastros municipais, planta de valores genéricos, IPTU, plano de cadastros municipais, planta de valores genéricos, IPTU, plano 
diretor e planejamento urbano; operar em cartórios de registro de diretor e planejamento urbano; operar em cartórios de registro de diretor e planejamento urbano; operar em cartórios de registro de diretor e planejamento urbano; operar em cartórios de registro de diretor e planejamento urbano; operar em cartórios de registro de 
imóveis; realizar fi scalização de obras e posturas. Portanto, não imóveis; realizar fi scalização de obras e posturas. Portanto, não imóveis; realizar fi scalização de obras e posturas. Portanto, não imóveis; realizar fi scalização de obras e posturas. Portanto, não imóveis; realizar fi scalização de obras e posturas. Portanto, não 
vai atuar apenas em imobiliárias, mas em todos os setores da vai atuar apenas em imobiliárias, mas em todos os setores da vai atuar apenas em imobiliárias, mas em todos os setores da vai atuar apenas em imobiliárias, mas em todos os setores da vai atuar apenas em imobiliárias, mas em todos os setores da 
sociedade ligados às atividades de moradia, edifi cações e projetos de sociedade ligados às atividades de moradia, edifi cações e projetos de sociedade ligados às atividades de moradia, edifi cações e projetos de sociedade ligados às atividades de moradia, edifi cações e projetos de sociedade ligados às atividades de moradia, edifi cações e projetos de 
infraestrutura urbana. infraestrutura urbana. infraestrutura urbana. infraestrutura urbana. infraestrutura urbana. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

Gestão costeira, comitês gestores de área de preservação ambiental, Gestão costeira, comitês gestores de área de preservação ambiental, Gestão costeira, comitês gestores de área de preservação ambiental, Gestão costeira, comitês gestores de área de preservação ambiental, Gestão costeira, comitês gestores de área de preservação ambiental, 
fórum de Agenda 21, associações de municípios, desenvolvimento fórum de Agenda 21, associações de municípios, desenvolvimento fórum de Agenda 21, associações de municípios, desenvolvimento fórum de Agenda 21, associações de municípios, desenvolvimento fórum de Agenda 21, associações de municípios, desenvolvimento 
urbano, secretaria do patrimônio da união, administração pública urbano, secretaria do patrimônio da união, administração pública urbano, secretaria do patrimônio da união, administração pública urbano, secretaria do patrimônio da união, administração pública urbano, secretaria do patrimônio da união, administração pública 
municipal (tributação, fi scalização de obras e posturas, cadastro municipal (tributação, fi scalização de obras e posturas, cadastro municipal (tributação, fi scalização de obras e posturas, cadastro municipal (tributação, fi scalização de obras e posturas, cadastro municipal (tributação, fi scalização de obras e posturas, cadastro 
técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, técnico, planejamento urbano), cartório de registro de imóveis, 
empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços empresas de levantamento cadastral, concessionárias de serviços 
públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, públicos, regularização fundiária, indústria da construção civil, 
empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, administradoras 
de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. de imóveis, condomínios, escritórios de corretagem e de advocacia. 
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Linguagem e 
Comunicação

O CURSOO CURSOO CURSO

O curso de Linguagem e Comunicação centra -se na formação O curso de Linguagem e Comunicação centra -se na formação O curso de Linguagem e Comunicação centra -se na formação O curso de Linguagem e Comunicação centra -se na formação O curso de Linguagem e Comunicação centra -se na formação 
do professor em uma perspectiva que integra os conhecimentos do professor em uma perspectiva que integra os conhecimentos do professor em uma perspectiva que integra os conhecimentos do professor em uma perspectiva que integra os conhecimentos do professor em uma perspectiva que integra os conhecimentos 
específi cos da área de linguagem com os conhecimentos da área da específi cos da área de linguagem com os conhecimentos da área da específi cos da área de linguagem com os conhecimentos da área da específi cos da área de linguagem com os conhecimentos da área da específi cos da área de linguagem com os conhecimentos da área da 
educação. Além disso, oportuniza o desenvolvimento da capacidade educação. Além disso, oportuniza o desenvolvimento da capacidade educação. Além disso, oportuniza o desenvolvimento da capacidade educação. Além disso, oportuniza o desenvolvimento da capacidade educação. Além disso, oportuniza o desenvolvimento da capacidade 
de compreender e utilizar as diferentes tecnologias educacionais de de compreender e utilizar as diferentes tecnologias educacionais de de compreender e utilizar as diferentes tecnologias educacionais de de compreender e utilizar as diferentes tecnologias educacionais de de compreender e utilizar as diferentes tecnologias educacionais de 
maneira ética e crítica. O curso tem como objetivo formar um sujeito maneira ética e crítica. O curso tem como objetivo formar um sujeito maneira ética e crítica. O curso tem como objetivo formar um sujeito maneira ética e crítica. O curso tem como objetivo formar um sujeito maneira ética e crítica. O curso tem como objetivo formar um sujeito 
ciente de sua ação educativa na sociedade, capaz de interferir nas ciente de sua ação educativa na sociedade, capaz de interferir nas ciente de sua ação educativa na sociedade, capaz de interferir nas ciente de sua ação educativa na sociedade, capaz de interferir nas ciente de sua ação educativa na sociedade, capaz de interferir nas 
questões educacionais de seu país, estado e município. Para isso, questões educacionais de seu país, estado e município. Para isso, questões educacionais de seu país, estado e município. Para isso, questões educacionais de seu país, estado e município. Para isso, questões educacionais de seu país, estado e município. Para isso, 
oferece condições de reflexão sobre a complexidade educacional oferece condições de reflexão sobre a complexidade educacional oferece condições de reflexão sobre a complexidade educacional oferece condições de reflexão sobre a complexidade educacional oferece condições de reflexão sobre a complexidade educacional 
brasileira, assim como sobre as relações de poder que perpassam brasileira, assim como sobre as relações de poder que perpassam brasileira, assim como sobre as relações de poder que perpassam brasileira, assim como sobre as relações de poder que perpassam brasileira, assim como sobre as relações de poder que perpassam 
a linguagem. Dessa forma, lança um olhar crítico nas perspectivas a linguagem. Dessa forma, lança um olhar crítico nas perspectivas a linguagem. Dessa forma, lança um olhar crítico nas perspectivas a linguagem. Dessa forma, lança um olhar crítico nas perspectivas a linguagem. Dessa forma, lança um olhar crítico nas perspectivas 
teóricas adotadas nas investigações linguísticas e literárias que teóricas adotadas nas investigações linguísticas e literárias que teóricas adotadas nas investigações linguísticas e literárias que teóricas adotadas nas investigações linguísticas e literárias que teóricas adotadas nas investigações linguísticas e literárias que 
fundamentam a formação profi ssional.fundamentam a formação profi ssional.fundamentam a formação profi ssional.fundamentam a formação profi ssional.fundamentam a formação profi ssional.

Licenciatura
Duração: 4 anos
Período: Noturno
Vagas: 35
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Envolvimento humano por 
meio da comunicação

O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O licenciado em Linguagem e Comunicação atua, principalmente, na O licenciado em Linguagem e Comunicação atua, principalmente, na O licenciado em Linguagem e Comunicação atua, principalmente, na O licenciado em Linguagem e Comunicação atua, principalmente, na O licenciado em Linguagem e Comunicação atua, principalmente, na 
educação básica, como professor de língua portuguesa e literatura. educação básica, como professor de língua portuguesa e literatura. educação básica, como professor de língua portuguesa e literatura. educação básica, como professor de língua portuguesa e literatura. educação básica, como professor de língua portuguesa e literatura. 
Trata-se de um profi ssional formado na perspectiva intercultural, Trata-se de um profi ssional formado na perspectiva intercultural, Trata-se de um profi ssional formado na perspectiva intercultural, Trata-se de um profi ssional formado na perspectiva intercultural, Trata-se de um profi ssional formado na perspectiva intercultural, 
que conhece criticamente a linguagem, compreendendo- a em sua que conhece criticamente a linguagem, compreendendo- a em sua que conhece criticamente a linguagem, compreendendo- a em sua que conhece criticamente a linguagem, compreendendo- a em sua que conhece criticamente a linguagem, compreendendo- a em sua 
perspectiva social e cultural, preparado para atividades ligadas ao perspectiva social e cultural, preparado para atividades ligadas ao perspectiva social e cultural, preparado para atividades ligadas ao perspectiva social e cultural, preparado para atividades ligadas ao perspectiva social e cultural, preparado para atividades ligadas ao 
magistério de língua e literatura, bem como compromissado político, magistério de língua e literatura, bem como compromissado político, magistério de língua e literatura, bem como compromissado político, magistério de língua e literatura, bem como compromissado político, magistério de língua e literatura, bem como compromissado político, 
técnico e profi ssionalmente com a produção de conhecimentos técnico e profi ssionalmente com a produção de conhecimentos técnico e profi ssionalmente com a produção de conhecimentos técnico e profi ssionalmente com a produção de conhecimentos técnico e profi ssionalmente com a produção de conhecimentos 
científi cos, com o desenvolvimento dos contextos socioculturais científi cos, com o desenvolvimento dos contextos socioculturais científi cos, com o desenvolvimento dos contextos socioculturais científi cos, com o desenvolvimento dos contextos socioculturais científi cos, com o desenvolvimento dos contextos socioculturais 
locais. locais. locais. locais. locais. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

O licenciado em Linguagem e Comunicação está habilitado, O licenciado em Linguagem e Comunicação está habilitado, O licenciado em Linguagem e Comunicação está habilitado, O licenciado em Linguagem e Comunicação está habilitado, O licenciado em Linguagem e Comunicação está habilitado, 
prioritariamente, para o exercício do magistério em língua e prioritariamente, para o exercício do magistério em língua e prioritariamente, para o exercício do magistério em língua e prioritariamente, para o exercício do magistério em língua e prioritariamente, para o exercício do magistério em língua e 
literatura na Educação Básica. Além disso, o egresso pode atuar em literatura na Educação Básica. Além disso, o egresso pode atuar em literatura na Educação Básica. Além disso, o egresso pode atuar em literatura na Educação Básica. Além disso, o egresso pode atuar em literatura na Educação Básica. Além disso, o egresso pode atuar em 
organizações não governamentais (ONGs), instituições de caráter organizações não governamentais (ONGs), instituições de caráter organizações não governamentais (ONGs), instituições de caráter organizações não governamentais (ONGs), instituições de caráter organizações não governamentais (ONGs), instituições de caráter 
sociocultural não escolares, projetos ou programas institucionais que sociocultural não escolares, projetos ou programas institucionais que sociocultural não escolares, projetos ou programas institucionais que sociocultural não escolares, projetos ou programas institucionais que sociocultural não escolares, projetos ou programas institucionais que 
desenvolvem ações pedagógicas. desenvolvem ações pedagógicas. desenvolvem ações pedagógicas. desenvolvem ações pedagógicas. desenvolvem ações pedagógicas. 
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Saúde Coletiva

O CURSOO CURSOO CURSO

O curso tem o propósito de consolidar e fortalecer o campo da saú de O curso tem o propósito de consolidar e fortalecer o campo da saú de O curso tem o propósito de consolidar e fortalecer o campo da saú de O curso tem o propósito de consolidar e fortalecer o campo da saú de O curso tem o propósito de consolidar e fortalecer o campo da saú de 
coletiva, por meio de uma concepção ampliada da saúde e de suas coletiva, por meio de uma concepção ampliada da saúde e de suas coletiva, por meio de uma concepção ampliada da saúde e de suas coletiva, por meio de uma concepção ampliada da saúde e de suas coletiva, por meio de uma concepção ampliada da saúde e de suas 
interfaces. A formação profi ssional enfatiza o comprometimento interfaces. A formação profi ssional enfatiza o comprometimento interfaces. A formação profi ssional enfatiza o comprometimento interfaces. A formação profi ssional enfatiza o comprometimento interfaces. A formação profi ssional enfatiza o comprometimento 
ético, social e sanitário, preparando para atividades como ético, social e sanitário, preparando para atividades como ético, social e sanitário, preparando para atividades como ético, social e sanitário, preparando para atividades como ético, social e sanitário, preparando para atividades como 
planejamento e programação físico-fi nanceira; gestão e avaliação de planejamento e programação físico-fi nanceira; gestão e avaliação de planejamento e programação físico-fi nanceira; gestão e avaliação de planejamento e programação físico-fi nanceira; gestão e avaliação de planejamento e programação físico-fi nanceira; gestão e avaliação de 
serviços e ações de vigilância à saúde; saúde ambiental; promoção à serviços e ações de vigilância à saúde; saúde ambiental; promoção à serviços e ações de vigilância à saúde; saúde ambiental; promoção à serviços e ações de vigilância à saúde; saúde ambiental; promoção à serviços e ações de vigilância à saúde; saúde ambiental; promoção à 
saúde; prevenção e controle de agravos. Em sintonia com o Projeto saúde; prevenção e controle de agravos. Em sintonia com o Projeto saúde; prevenção e controle de agravos. Em sintonia com o Projeto saúde; prevenção e controle de agravos. Em sintonia com o Projeto saúde; prevenção e controle de agravos. Em sintonia com o Projeto 
Político Pedagógico da UFPR Litoral, que mantém estreito contato Político Pedagógico da UFPR Litoral, que mantém estreito contato Político Pedagógico da UFPR Litoral, que mantém estreito contato Político Pedagógico da UFPR Litoral, que mantém estreito contato Político Pedagógico da UFPR Litoral, que mantém estreito contato 
com a realidade local, estimu la e aprimora as competências e com a realidade local, estimu la e aprimora as competências e com a realidade local, estimu la e aprimora as competências e com a realidade local, estimu la e aprimora as competências e com a realidade local, estimu la e aprimora as competências e 
habilidades dos educandos, por meio de um currículo que privilegia habilidades dos educandos, por meio de um currículo que privilegia habilidades dos educandos, por meio de um currículo que privilegia habilidades dos educandos, por meio de um currículo que privilegia habilidades dos educandos, por meio de um currículo que privilegia 
além do ‘saber fazer’, o ‘saber ser’ e ‘saber conviver’ organizados em além do ‘saber fazer’, o ‘saber ser’ e ‘saber conviver’ organizados em além do ‘saber fazer’, o ‘saber ser’ e ‘saber conviver’ organizados em além do ‘saber fazer’, o ‘saber ser’ e ‘saber conviver’ organizados em além do ‘saber fazer’, o ‘saber ser’ e ‘saber conviver’ organizados em 
espaços pedagógicos diversifi cados: Fundamentos Teórico Práticos, espaços pedagógicos diversifi cados: Fundamentos Teórico Práticos, espaços pedagógicos diversifi cados: Fundamentos Teórico Práticos, espaços pedagógicos diversifi cados: Fundamentos Teórico Práticos, espaços pedagógicos diversifi cados: Fundamentos Teórico Práticos, 
Projetos de Aprendizagem e Interações Culturais e Humanísticas.Projetos de Aprendizagem e Interações Culturais e Humanísticas.Projetos de Aprendizagem e Interações Culturais e Humanísticas.Projetos de Aprendizagem e Interações Culturais e Humanísticas.Projetos de Aprendizagem e Interações Culturais e Humanísticas.

Saúde e qualidade 
de vida

Bacharelado
Duração: 4 anos
Período: Matutino
Vagas: 40



3332

O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

Profi ssionais formados pelo curso superior em Saúde Coletiva, Profi ssionais formados pelo curso superior em Saúde Coletiva, Profi ssionais formados pelo curso superior em Saúde Coletiva, Profi ssionais formados pelo curso superior em Saúde Coletiva, Profi ssionais formados pelo curso superior em Saúde Coletiva, 
conhecidos como sanitaristas, são imprescindíveis para a realidade conhecidos como sanitaristas, são imprescindíveis para a realidade conhecidos como sanitaristas, são imprescindíveis para a realidade conhecidos como sanitaristas, são imprescindíveis para a realidade conhecidos como sanitaristas, são imprescindíveis para a realidade 
complexa da saúde no país, pois:complexa da saúde no país, pois:complexa da saúde no país, pois:complexa da saúde no país, pois:complexa da saúde no país, pois:
• atuam na promoção, prevenção e recuperação da saúde • atuam na promoção, prevenção e recuperação da saúde • atuam na promoção, prevenção e recuperação da saúde • atuam na promoção, prevenção e recuperação da saúde • atuam na promoção, prevenção e recuperação da saúde 
das coletividades, a partir da ótica da administração, ges tão e das coletividades, a partir da ótica da administração, ges tão e das coletividades, a partir da ótica da administração, ges tão e das coletividades, a partir da ótica da administração, ges tão e das coletividades, a partir da ótica da administração, ges tão e 
planejamento de políticas, serviços e programas;planejamento de políticas, serviços e programas;planejamento de políticas, serviços e programas;planejamento de políticas, serviços e programas;planejamento de políticas, serviços e programas;
• buscam compreender e agir de forma interdisciplinar e intersetorial, • buscam compreender e agir de forma interdisciplinar e intersetorial, • buscam compreender e agir de forma interdisciplinar e intersetorial, • buscam compreender e agir de forma interdisciplinar e intersetorial, • buscam compreender e agir de forma interdisciplinar e intersetorial, 
articulando o campo da saúde coletiva com saberes e práticas articulando o campo da saúde coletiva com saberes e práticas articulando o campo da saúde coletiva com saberes e práticas articulando o campo da saúde coletiva com saberes e práticas articulando o campo da saúde coletiva com saberes e práticas 
nas diferentes esferas da vida (socio cultural, política, educacional, nas diferentes esferas da vida (socio cultural, política, educacional, nas diferentes esferas da vida (socio cultural, política, educacional, nas diferentes esferas da vida (socio cultural, política, educacional, nas diferentes esferas da vida (socio cultural, política, educacional, 
ambiental, organizacional, econômica e biológica);ambiental, organizacional, econômica e biológica);ambiental, organizacional, econômica e biológica);ambiental, organizacional, econômica e biológica);ambiental, organizacional, econômica e biológica);
• aplicam competências e habilidades diversas de maneira pro-ativa • aplicam competências e habilidades diversas de maneira pro-ativa • aplicam competências e habilidades diversas de maneira pro-ativa • aplicam competências e habilidades diversas de maneira pro-ativa • aplicam competências e habilidades diversas de maneira pro-ativa 
em questões que desafi am o campo da saúde coletiva. em questões que desafi am o campo da saúde coletiva. em questões que desafi am o campo da saúde coletiva. em questões que desafi am o campo da saúde coletiva. em questões que desafi am o campo da saúde coletiva. 

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

Os campos de atuação do Bacharel em Saúde Coletiva Os campos de atuação do Bacharel em Saúde Coletiva Os campos de atuação do Bacharel em Saúde Coletiva Os campos de atuação do Bacharel em Saúde Coletiva Os campos de atuação do Bacharel em Saúde Coletiva 
são: centros/unidades de saúde; Secretarias Municipais e Estaduais são: centros/unidades de saúde; Secretarias Municipais e Estaduais são: centros/unidades de saúde; Secretarias Municipais e Estaduais são: centros/unidades de saúde; Secretarias Municipais e Estaduais são: centros/unidades de saúde; Secretarias Municipais e Estaduais 
de Saúde; Ministério da Saúde; unidades de urgência e emergência; de Saúde; Ministério da Saúde; unidades de urgência e emergência; de Saúde; Ministério da Saúde; unidades de urgência e emergência; de Saúde; Ministério da Saúde; unidades de urgência e emergência; de Saúde; Ministério da Saúde; unidades de urgência e emergência; 
hospitais/instituições públicas e privadas, entre outros. A atuação hospitais/instituições públicas e privadas, entre outros. A atuação hospitais/instituições públicas e privadas, entre outros. A atuação hospitais/instituições públicas e privadas, entre outros. A atuação hospitais/instituições públicas e privadas, entre outros. A atuação 
profi ssional ocorre de modo integrado com as equipes de saúde, na profi ssional ocorre de modo integrado com as equipes de saúde, na profi ssional ocorre de modo integrado com as equipes de saúde, na profi ssional ocorre de modo integrado com as equipes de saúde, na profi ssional ocorre de modo integrado com as equipes de saúde, na 
proposição e gestão de políticas, programas e serviços, contribuindo proposição e gestão de políticas, programas e serviços, contribuindo proposição e gestão de políticas, programas e serviços, contribuindo proposição e gestão de políticas, programas e serviços, contribuindo proposição e gestão de políticas, programas e serviços, contribuindo 
para o fortalecimento das ações de promoção da saúde, vigilância para o fortalecimento das ações de promoção da saúde, vigilância para o fortalecimento das ações de promoção da saúde, vigilância para o fortalecimento das ações de promoção da saúde, vigilância para o fortalecimento das ações de promoção da saúde, vigilância 
ambiental, sanitária e epidemiológica, em especial no Sistema ambiental, sanitária e epidemiológica, em especial no Sistema ambiental, sanitária e epidemiológica, em especial no Sistema ambiental, sanitária e epidemiológica, em especial no Sistema ambiental, sanitária e epidemiológica, em especial no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada Único de Saúde (SUS). Poderá atuar também na iniciativa privada 
e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações e no terceiro setor, na gestão, administra ção e avaliação de ações 
vinculadas à saúde.vinculadas à saúde.vinculadas à saúde.vinculadas à saúde.vinculadas à saúde.vinculadas à saúde.vinculadas à saúde.vinculadas à saúde.vinculadas à saúde.vinculadas à saúde.
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Serviço Social

O CURSOO CURSOO CURSO

O curso oferece aos estudantes referenciais teóricos e técnicos O curso oferece aos estudantes referenciais teóricos e técnicos O curso oferece aos estudantes referenciais teóricos e técnicos O curso oferece aos estudantes referenciais teóricos e técnicos O curso oferece aos estudantes referenciais teóricos e técnicos 
para análise de suas experiências, bem como para compreensão da para análise de suas experiências, bem como para compreensão da para análise de suas experiências, bem como para compreensão da para análise de suas experiências, bem como para compreensão da para análise de suas experiências, bem como para compreensão da 
realidade micro e macro social, visando a proposição de alternativas realidade micro e macro social, visando a proposição de alternativas realidade micro e macro social, visando a proposição de alternativas realidade micro e macro social, visando a proposição de alternativas realidade micro e macro social, visando a proposição de alternativas 
de intervenção. Busca, com os estudantes, a construção de sua de intervenção. Busca, com os estudantes, a construção de sua de intervenção. Busca, com os estudantes, a construção de sua de intervenção. Busca, com os estudantes, a construção de sua de intervenção. Busca, com os estudantes, a construção de sua 
autonomia intelectual e compromisso ético político na defesa de autonomia intelectual e compromisso ético político na defesa de autonomia intelectual e compromisso ético político na defesa de autonomia intelectual e compromisso ético político na defesa de autonomia intelectual e compromisso ético político na defesa de 
direitos.  É dada ênfase a conteúdos multidisciplinares das áreas direitos.  É dada ênfase a conteúdos multidisciplinares das áreas direitos.  É dada ênfase a conteúdos multidisciplinares das áreas direitos.  É dada ênfase a conteúdos multidisciplinares das áreas direitos.  É dada ênfase a conteúdos multidisciplinares das áreas 
de economia política, sociologia, fi losofi a, antropologia, direito, de economia política, sociologia, fi losofi a, antropologia, direito, de economia política, sociologia, fi losofi a, antropologia, direito, de economia política, sociologia, fi losofi a, antropologia, direito, de economia política, sociologia, fi losofi a, antropologia, direito, 
psicologia e de fundamentos do Serviço Social, que aprimoram a psicologia e de fundamentos do Serviço Social, que aprimoram a psicologia e de fundamentos do Serviço Social, que aprimoram a psicologia e de fundamentos do Serviço Social, que aprimoram a psicologia e de fundamentos do Serviço Social, que aprimoram a 
capacidade analítica dos estudantes. Como subsídios à intervenção, capacidade analítica dos estudantes. Como subsídios à intervenção, capacidade analítica dos estudantes. Como subsídios à intervenção, capacidade analítica dos estudantes. Como subsídios à intervenção, capacidade analítica dos estudantes. Como subsídios à intervenção, 
o curso oferece conteúdos e experiências nas áreas de gestão social, o curso oferece conteúdos e experiências nas áreas de gestão social, o curso oferece conteúdos e experiências nas áreas de gestão social, o curso oferece conteúdos e experiências nas áreas de gestão social, o curso oferece conteúdos e experiências nas áreas de gestão social, 
políticas públicas, terceiro setor e movimentos sociais, através da políticas públicas, terceiro setor e movimentos sociais, através da políticas públicas, terceiro setor e movimentos sociais, através da políticas públicas, terceiro setor e movimentos sociais, através da políticas públicas, terceiro setor e movimentos sociais, através da 
elaboração de projetos, pesquisas, pareceres, laudos e perícias elaboração de projetos, pesquisas, pareceres, laudos e perícias elaboração de projetos, pesquisas, pareceres, laudos e perícias elaboração de projetos, pesquisas, pareceres, laudos e perícias elaboração de projetos, pesquisas, pareceres, laudos e perícias 
sociais, dentre outros. sociais, dentre outros. sociais, dentre outros. sociais, dentre outros. sociais, dentre outros. 

Cidadania como 
desafi o profi ssional

Bacharelado
Duração: 4 anos
Período: Noturno
Vagas: 35
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O PROFISSIONALO PROFISSIONALO PROFISSIONAL

O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, O Assistente Social tem entre suas atribuições elaborar, implementar, 
coordenar, executar e avaliar políticas, planos, programas e coordenar, executar e avaliar políticas, planos, programas e coordenar, executar e avaliar políticas, planos, programas e coordenar, executar e avaliar políticas, planos, programas e coordenar, executar e avaliar políticas, planos, programas e 
projetos sociais, assim como prestar orientação e providenciar projetos sociais, assim como prestar orientação e providenciar projetos sociais, assim como prestar orientação e providenciar projetos sociais, assim como prestar orientação e providenciar projetos sociais, assim como prestar orientação e providenciar 
encaminhamentos às demandas sociais. A profi ssão expressa encaminhamentos às demandas sociais. A profi ssão expressa encaminhamentos às demandas sociais. A profi ssão expressa encaminhamentos às demandas sociais. A profi ssão expressa encaminhamentos às demandas sociais. A profi ssão expressa 
seu compromisso ético-político na construção da democracia e seu compromisso ético-político na construção da democracia e seu compromisso ético-político na construção da democracia e seu compromisso ético-político na construção da democracia e seu compromisso ético-político na construção da democracia e 
da afi rmação da cidadania da população brasileira, atuando para da afi rmação da cidadania da população brasileira, atuando para da afi rmação da cidadania da população brasileira, atuando para da afi rmação da cidadania da população brasileira, atuando para da afi rmação da cidadania da população brasileira, atuando para 
implementação de direitos relativos às crianças e adolescentes; implementação de direitos relativos às crianças e adolescentes; implementação de direitos relativos às crianças e adolescentes; implementação de direitos relativos às crianças e adolescentes; implementação de direitos relativos às crianças e adolescentes; 
idosos; mulheres e populações tradicionais no âmbito da assistência idosos; mulheres e populações tradicionais no âmbito da assistência idosos; mulheres e populações tradicionais no âmbito da assistência idosos; mulheres e populações tradicionais no âmbito da assistência idosos; mulheres e populações tradicionais no âmbito da assistência 
e previdência social, saúde, moradia, educação, trabalho, gênero, etc. e previdência social, saúde, moradia, educação, trabalho, gênero, etc. e previdência social, saúde, moradia, educação, trabalho, gênero, etc. e previdência social, saúde, moradia, educação, trabalho, gênero, etc. e previdência social, saúde, moradia, educação, trabalho, gênero, etc. 
A profi ssão é regulamentada pela Lei nº 8.662 de 1993 e a atuação A profi ssão é regulamentada pela Lei nº 8.662 de 1993 e a atuação A profi ssão é regulamentada pela Lei nº 8.662 de 1993 e a atuação A profi ssão é regulamentada pela Lei nº 8.662 de 1993 e a atuação A profi ssão é regulamentada pela Lei nº 8.662 de 1993 e a atuação 
do profi ssional se fundamenta no código de ética aprovado por do profi ssional se fundamenta no código de ética aprovado por do profi ssional se fundamenta no código de ética aprovado por do profi ssional se fundamenta no código de ética aprovado por do profi ssional se fundamenta no código de ética aprovado por 
resoluções do Conselho Federal de Serviço Social.resoluções do Conselho Federal de Serviço Social.resoluções do Conselho Federal de Serviço Social.resoluções do Conselho Federal de Serviço Social.resoluções do Conselho Federal de Serviço Social.

CAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃOCAMPOS DE ATUAÇÃO

O Assistente Social é um profi ssional qualifi cado para atuar nas áreas O Assistente Social é um profi ssional qualifi cado para atuar nas áreas O Assistente Social é um profi ssional qualifi cado para atuar nas áreas O Assistente Social é um profi ssional qualifi cado para atuar nas áreas O Assistente Social é um profi ssional qualifi cado para atuar nas áreas 
sociojurídica, de saúde, previdência, assistência social, educação, sociojurídica, de saúde, previdência, assistência social, educação, sociojurídica, de saúde, previdência, assistência social, educação, sociojurídica, de saúde, previdência, assistência social, educação, sociojurídica, de saúde, previdência, assistência social, educação, 
habitação, meio ambiente, trabalho e renda, entre outras. Seu foco de habitação, meio ambiente, trabalho e renda, entre outras. Seu foco de habitação, meio ambiente, trabalho e renda, entre outras. Seu foco de habitação, meio ambiente, trabalho e renda, entre outras. Seu foco de habitação, meio ambiente, trabalho e renda, entre outras. Seu foco de 
atuação está no atendimento e na defesa dos direitos da população. atuação está no atendimento e na defesa dos direitos da população. atuação está no atendimento e na defesa dos direitos da população. atuação está no atendimento e na defesa dos direitos da população. atuação está no atendimento e na defesa dos direitos da população. 
Atua em diferentes espaços sócio-ocupacionais, tais como Atua em diferentes espaços sócio-ocupacionais, tais como Atua em diferentes espaços sócio-ocupacionais, tais como Atua em diferentes espaços sócio-ocupacionais, tais como Atua em diferentes espaços sócio-ocupacionais, tais como 
secretarias de governo, prefeituras, conselhos de políticas sociais, secretarias de governo, prefeituras, conselhos de políticas sociais, secretarias de governo, prefeituras, conselhos de políticas sociais, secretarias de governo, prefeituras, conselhos de políticas sociais, secretarias de governo, prefeituras, conselhos de políticas sociais, 
ministério público, tribunais e fóruns; empresas e cooperativas; ministério público, tribunais e fóruns; empresas e cooperativas; ministério público, tribunais e fóruns; empresas e cooperativas; ministério público, tribunais e fóruns; empresas e cooperativas; ministério público, tribunais e fóruns; empresas e cooperativas; 
hospitais e organizações de atendimento à saúde, instituições de hospitais e organizações de atendimento à saúde, instituições de hospitais e organizações de atendimento à saúde, instituições de hospitais e organizações de atendimento à saúde, instituições de hospitais e organizações de atendimento à saúde, instituições de 
ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não ensino; fundações, institutos; movimentos sociais, organizações não 
governamentais e sindicatos.governamentais e sindicatos.governamentais e sindicatos.governamentais e sindicatos.governamentais e sindicatos.governamentais e sindicatos.governamentais e sindicatos.governamentais e sindicatos.governamentais e sindicatos.governamentais e sindicatos.
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Pós-graduação
EspecializaçãoEspecializaçãoEspecialização

A QUESTÃO SOCIAL NA PERSPECTIVA A QUESTÃO SOCIAL NA PERSPECTIVA A QUESTÃO SOCIAL NA PERSPECTIVA 
INTERDISCIPLINARINTERDISCIPLINARINTERDISCIPLINAR
Requisito: Graduação completaRequisito: Graduação completaRequisito: Graduação completaRequisito: Graduação completaRequisito: Graduação completa
Contato: especializaçao.questaosocial@ufpr.brContato: especializaçao.questaosocial@ufpr.brContato: especializaçao.questaosocial@ufpr.brContato: especializaçao.questaosocial@ufpr.brContato: especializaçao.questaosocial@ufpr.br
Forma de oferta: presencialForma de oferta: presencialForma de oferta: presencialForma de oferta: presencialForma de oferta: presencial
Carga horária: 390 horasCarga horária: 390 horasCarga horária: 390 horasCarga horária: 390 horasCarga horária: 390 horas

MestradoMestradoMestrado

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVELDESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL
O Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial O Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial O Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial O Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial O Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial 
Sustentável tem como objetivo conciliar temas de extrema Sustentável tem como objetivo conciliar temas de extrema Sustentável tem como objetivo conciliar temas de extrema Sustentável tem como objetivo conciliar temas de extrema Sustentável tem como objetivo conciliar temas de extrema 
importância no século XXI: preservação da natureza, diversidade importância no século XXI: preservação da natureza, diversidade importância no século XXI: preservação da natureza, diversidade importância no século XXI: preservação da natureza, diversidade importância no século XXI: preservação da natureza, diversidade 
cultural, políticas públicas e desenvolvimento territorial. cultural, políticas públicas e desenvolvimento territorial. cultural, políticas públicas e desenvolvimento territorial. cultural, políticas públicas e desenvolvimento territorial. cultural, políticas públicas e desenvolvimento territorial. 
Numa perspectiva interdisciplinar, assume a dissociabilidade Numa perspectiva interdisciplinar, assume a dissociabilidade Numa perspectiva interdisciplinar, assume a dissociabilidade Numa perspectiva interdisciplinar, assume a dissociabilidade Numa perspectiva interdisciplinar, assume a dissociabilidade 
entre natureza, cultura e sociedade e o desafi o de pensar o eco entre natureza, cultura e sociedade e o desafi o de pensar o eco entre natureza, cultura e sociedade e o desafi o de pensar o eco entre natureza, cultura e sociedade e o desafi o de pensar o eco entre natureza, cultura e sociedade e o desafi o de pensar o eco 
desenvolvimento, por meio das potencialidades locais e/ou regionais.desenvolvimento, por meio das potencialidades locais e/ou regionais.desenvolvimento, por meio das potencialidades locais e/ou regionais.desenvolvimento, por meio das potencialidades locais e/ou regionais.desenvolvimento, por meio das potencialidades locais e/ou regionais.
Contato: ppgdts@gmail.comContato: ppgdts@gmail.comContato: ppgdts@gmail.comContato: ppgdts@gmail.comContato: ppgdts@gmail.com
Site: www.ppgdts.ufpr.brSite: www.ppgdts.ufpr.brSite: www.ppgdts.ufpr.brSite: www.ppgdts.ufpr.brSite: www.ppgdts.ufpr.br
Modalidade: PresencialModalidade: PresencialModalidade: PresencialModalidade: PresencialModalidade: Presencial
Período máximo para integralização: 24 mesesPeríodo máximo para integralização: 24 mesesPeríodo máximo para integralização: 24 mesesPeríodo máximo para integralização: 24 mesesPeríodo máximo para integralização: 24 meses
Entrada: anualEntrada: anualEntrada: anualEntrada: anualEntrada: anual

Mais informações: www.litoral.ufpr.br/posgraduacaoMais informações: www.litoral.ufpr.br/posgraduacaoMais informações: www.litoral.ufpr.br/posgraduacao
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As Interações Culturais Humanísticas As Interações Culturais Humanísticas As Interações Culturais Humanísticas As Interações Culturais Humanísticas As Interações Culturais Humanísticas 
(ICH) consistem na ligação da (ICH) consistem na ligação da (ICH) consistem na ligação da (ICH) consistem na ligação da (ICH) consistem na ligação da 
formação profi ssional dos estudantes formação profi ssional dos estudantes formação profi ssional dos estudantes formação profi ssional dos estudantes formação profi ssional dos estudantes 
com a realidade e as comunidades com a realidade e as comunidades com a realidade e as comunidades com a realidade e as comunidades com a realidade e as comunidades 
locais. As ICH têm por objetivo locais. As ICH têm por objetivo locais. As ICH têm por objetivo locais. As ICH têm por objetivo locais. As ICH têm por objetivo 
contribuir para a formação humana contribuir para a formação humana contribuir para a formação humana contribuir para a formação humana contribuir para a formação humana 
dos futuros profi ssionais. Trata-dos futuros profi ssionais. Trata-dos futuros profi ssionais. Trata-dos futuros profi ssionais. Trata-dos futuros profi ssionais. Trata-
se de espaços diferenciados nos se de espaços diferenciados nos se de espaços diferenciados nos se de espaços diferenciados nos se de espaços diferenciados nos 
quais a apren dizagem acontece por quais a apren dizagem acontece por quais a apren dizagem acontece por quais a apren dizagem acontece por quais a apren dizagem acontece por 
reflexões e vivências sobre os saberes reflexões e vivências sobre os saberes reflexões e vivências sobre os saberes reflexões e vivências sobre os saberes reflexões e vivências sobre os saberes 
científi cos, culturais, artísticos, científi cos, culturais, artísticos, científi cos, culturais, artísticos, científi cos, culturais, artísticos, científi cos, culturais, artísticos, 
populares, pessoais, entre outros.populares, pessoais, entre outros.populares, pessoais, entre outros.populares, pessoais, entre outros.populares, pessoais, entre outros.
Nas ICH, os estudantes de diferentes Nas ICH, os estudantes de diferentes Nas ICH, os estudantes de diferentes Nas ICH, os estudantes de diferentes Nas ICH, os estudantes de diferentes 
cursos se misturam, se conhecem cursos se misturam, se conhecem cursos se misturam, se conhecem cursos se misturam, se conhecem cursos se misturam, se conhecem 
e aprendem juntos. Durante toda e aprendem juntos. Durante toda e aprendem juntos. Durante toda e aprendem juntos. Durante toda e aprendem juntos. Durante toda 
a sua formação, eles participam a sua formação, eles participam a sua formação, eles participam a sua formação, eles participam a sua formação, eles participam 
semanalmente de atividades semanalmente de atividades semanalmente de atividades semanalmente de atividades semanalmente de atividades 
que despertam seu interesse e que despertam seu interesse e que despertam seu interesse e que despertam seu interesse e que despertam seu interesse e 
compreensão sobre si, sobre as compreensão sobre si, sobre as compreensão sobre si, sobre as compreensão sobre si, sobre as compreensão sobre si, sobre as 
relações humanas e sobre o mundo. relações humanas e sobre o mundo. relações humanas e sobre o mundo. relações humanas e sobre o mundo. relações humanas e sobre o mundo. 
Alguns exemplos de atividades de Alguns exemplos de atividades de Alguns exemplos de atividades de Alguns exemplos de atividades de Alguns exemplos de atividades de 
ICH já realizadas: Literatura em ICH já realizadas: Literatura em ICH já realizadas: Literatura em ICH já realizadas: Literatura em ICH já realizadas: Literatura em ICH já realizadas: Literatura em ICH já realizadas: Literatura em ICH já realizadas: Literatura em ICH já realizadas: Literatura em ICH já realizadas: Literatura em 
Ação, Biopsicologia, Gastronomia, Ação, Biopsicologia, Gastronomia, Ação, Biopsicologia, Gastronomia, Ação, Biopsicologia, Gastronomia, Ação, Biopsicologia, Gastronomia, Ação, Biopsicologia, Gastronomia, Ação, Biopsicologia, Gastronomia, Ação, Biopsicologia, Gastronomia, Ação, Biopsicologia, Gastronomia, Ação, Biopsicologia, Gastronomia, 

Espaços Curriculares
de Aprendizagem

Qualidade de Vida através da 
Dança, Xadrez, Capoeira, Escola 
de Surf, Commédia Dell’Arte, A 
Construção Socioespacial do 
Olhar, Educação Popular, Manejo 
de Trilhas, Maricultura no Paraná, 
Meliponicultura, Você é o que Você
Come, Teatro e Comunicação, Arte 
e Reciclagem, Conhecer o Modelo 
Agroecológico, O Campus Litoral 
na Comunidade da Ponta Oeste 
(Ilha do Mel), Noções de Ciência 
Política, Técnica Vocal e Coral e 
muitas outras. O currículo das ICH 
está em permanente movimento, 
pois novas atividades são criadas e 
recriadas todo semestre a partir dos 
interesses e do protagonismo dos
estudantes, técnicos e professores. 
Para saber mais sobre as ICH e 
conhecer as diversas atividades, 
acesse o site: www.litoral.ufpr.br/ich

INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS (ICH)



Diretrizes  
Curriculares

Saberes 
necessários aos 

projetos

FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS (FTP)FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS (FTP)FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS (FTP)

No Projeto Político Pedagógico da UFPR Litoral, os No Projeto Político Pedagógico da UFPR Litoral, os No Projeto Político Pedagógico da UFPR Litoral, os No Projeto Político Pedagógico da UFPR Litoral, os No Projeto Político Pedagógico da UFPR Litoral, os 
fundamentos teórico-práticos são meios - e não fi ns - no fundamentos teórico-práticos são meios - e não fi ns - no fundamentos teórico-práticos são meios - e não fi ns - no fundamentos teórico-práticos são meios - e não fi ns - no fundamentos teórico-práticos são meios - e não fi ns - no 
processo de formação profi ssional, uma vez que os atos processo de formação profi ssional, uma vez que os atos processo de formação profi ssional, uma vez que os atos processo de formação profi ssional, uma vez que os atos processo de formação profi ssional, uma vez que os atos 
educativos são construídos coletivamente e de forma educativos são construídos coletivamente e de forma educativos são construídos coletivamente e de forma educativos são construídos coletivamente e de forma educativos são construídos coletivamente e de forma 
interdisciplinar. interdisciplinar. interdisciplinar. interdisciplinar. interdisciplinar. 
Com rigor científi co e contextualizados com os desafi os Com rigor científi co e contextualizados com os desafi os Com rigor científi co e contextualizados com os desafi os Com rigor científi co e contextualizados com os desafi os Com rigor científi co e contextualizados com os desafi os 
reais que o estudante vai enfrentando, os fundamentos reais que o estudante vai enfrentando, os fundamentos reais que o estudante vai enfrentando, os fundamentos reais que o estudante vai enfrentando, os fundamentos reais que o estudante vai enfrentando, os fundamentos 
são organizados de forma consonante com as diferentes são organizados de forma consonante com as diferentes são organizados de forma consonante com as diferentes são organizados de forma consonante com as diferentes são organizados de forma consonante com as diferentes 
etapas da proposta pedagógica. Eles atendem tanto às etapas da proposta pedagógica. Eles atendem tanto às etapas da proposta pedagógica. Eles atendem tanto às etapas da proposta pedagógica. Eles atendem tanto às etapas da proposta pedagógica. Eles atendem tanto às 
diretrizes curriculares de cada profi ssão, como propiciam diretrizes curriculares de cada profi ssão, como propiciam diretrizes curriculares de cada profi ssão, como propiciam diretrizes curriculares de cada profi ssão, como propiciam diretrizes curriculares de cada profi ssão, como propiciam 
os saberes necessários à execução dos projetos de os saberes necessários à execução dos projetos de os saberes necessários à execução dos projetos de os saberes necessários à execução dos projetos de os saberes necessários à execução dos projetos de 
aprendizagem.aprendizagem.aprendizagem.aprendizagem.aprendizagem.

ORGANIZAÇÃO CURRICULARORGANIZAÇÃO CURRICULARORGANIZAÇÃO CURRICULAR

SEMANALSEMANALSEMANALSEMANALSEMANAL
A cada semana os estudantes frequentam os seguintes espaços:A cada semana os estudantes frequentam os seguintes espaços:A cada semana os estudantes frequentam os seguintes espaços:A cada semana os estudantes frequentam os seguintes espaços:A cada semana os estudantes frequentam os seguintes espaços:
• Fundamentos teórico-práticos: 1 a 3 dias• Fundamentos teórico-práticos: 1 a 3 dias• Fundamentos teórico-práticos: 1 a 3 dias• Fundamentos teórico-práticos: 1 a 3 dias• Fundamentos teórico-práticos: 1 a 3 dias
• Projetos de aprendizagem: 1 a 2 dias• Projetos de aprendizagem: 1 a 2 dias• Projetos de aprendizagem: 1 a 2 dias• Projetos de aprendizagem: 1 a 2 dias• Projetos de aprendizagem: 1 a 2 dias
• Interações culturais e humanísticas: 1 a 2 dias• Interações culturais e humanísticas: 1 a 2 dias• Interações culturais e humanísticas: 1 a 2 dias• Interações culturais e humanísticas: 1 a 2 dias• Interações culturais e humanísticas: 1 a 2 dias
SEMESTRALSEMESTRALSEMESTRALSEMESTRALSEMESTRAL
No decorrer do curso, os estudantes perpassam as seguintes etapas:No decorrer do curso, os estudantes perpassam as seguintes etapas:No decorrer do curso, os estudantes perpassam as seguintes etapas:No decorrer do curso, os estudantes perpassam as seguintes etapas:No decorrer do curso, os estudantes perpassam as seguintes etapas:
1.º Etapa: Conhecer e compreender1.º Etapa: Conhecer e compreender1.º Etapa: Conhecer e compreender1.º Etapa: Conhecer e compreender1.º Etapa: Conhecer e compreender
Percepção crítica da realidade  1 a 2 semestresPercepção crítica da realidade  1 a 2 semestresPercepção crítica da realidade  1 a 2 semestresPercepção crítica da realidade  1 a 2 semestresPercepção crítica da realidade  1 a 2 semestres
2.º Etapa: Compreender e propor2.º Etapa: Compreender e propor2.º Etapa: Compreender e propor2.º Etapa: Compreender e propor2.º Etapa: Compreender e propor
Aprofundamento metodológico e científi co  1 a 4 semestresAprofundamento metodológico e científi co  1 a 4 semestresAprofundamento metodológico e científi co  1 a 4 semestresAprofundamento metodológico e científi co  1 a 4 semestresAprofundamento metodológico e científi co  1 a 4 semestres
3.º Etapa: Propor e agir3.º Etapa: Propor e agir3.º Etapa: Propor e agir3.º Etapa: Propor e agir3.º Etapa: Propor e agir
Transição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestresTransição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestresTransição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestresTransição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestresTransição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestresTransição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestresTransição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestresTransição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestresTransição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestresTransição para o exercício profi ssional  1 a 2 semestres



PROJETOS DE APRENDIZAGEM (PA)PROJETOS DE APRENDIZAGEM (PA)PROJETOS DE APRENDIZAGEM (PA)

O desenho curricular, que se fundamenta na O desenho curricular, que se fundamenta na O desenho curricular, que se fundamenta na O desenho curricular, que se fundamenta na O desenho curricular, que se fundamenta na 
educação por projetos, permite que o estudante educação por projetos, permite que o estudante educação por projetos, permite que o estudante educação por projetos, permite que o estudante educação por projetos, permite que o estudante 
construa o seu conhecimento de maneira construa o seu conhecimento de maneira construa o seu conhecimento de maneira construa o seu conhecimento de maneira construa o seu conhecimento de maneira 
integrada com diversas áreas. Assim, além dos integrada com diversas áreas. Assim, além dos integrada com diversas áreas. Assim, além dos integrada com diversas áreas. Assim, além dos integrada com diversas áreas. Assim, além dos 
fundamentos teórico-práticos específi cos de fundamentos teórico-práticos específi cos de fundamentos teórico-práticos específi cos de fundamentos teórico-práticos específi cos de fundamentos teórico-práticos específi cos de 
cada curso, o estudante organiza seu cotidiano cada curso, o estudante organiza seu cotidiano cada curso, o estudante organiza seu cotidiano cada curso, o estudante organiza seu cotidiano cada curso, o estudante organiza seu cotidiano 
tendo também os espaços semanais para as tendo também os espaços semanais para as tendo também os espaços semanais para as tendo também os espaços semanais para as tendo também os espaços semanais para as 
interações culturais e humanísticas (ICH) e interações culturais e humanísticas (ICH) e interações culturais e humanísticas (ICH) e interações culturais e humanísticas (ICH) e interações culturais e humanísticas (ICH) e 
para dedicar-se ao Projeto de Aprendizagem para dedicar-se ao Projeto de Aprendizagem para dedicar-se ao Projeto de Aprendizagem para dedicar-se ao Projeto de Aprendizagem para dedicar-se ao Projeto de Aprendizagem 
(PA). O estudante é incentivado a perceber (PA). O estudante é incentivado a perceber (PA). O estudante é incentivado a perceber (PA). O estudante é incentivado a perceber (PA). O estudante é incentivado a perceber 
criticamente a realidade, compreender os criticamente a realidade, compreender os criticamente a realidade, compreender os criticamente a realidade, compreender os criticamente a realidade, compreender os 
diversos aspectos que a estruturam e a diversos aspectos que a estruturam e a diversos aspectos que a estruturam e a diversos aspectos que a estruturam e a diversos aspectos que a estruturam e a 
estabelecer ações integradas entre a instituição estabelecer ações integradas entre a instituição estabelecer ações integradas entre a instituição estabelecer ações integradas entre a instituição estabelecer ações integradas entre a instituição 
e a comunidade. Tais ações podem contemplar e a comunidade. Tais ações podem contemplar e a comunidade. Tais ações podem contemplar e a comunidade. Tais ações podem contemplar e a comunidade. Tais ações podem contemplar 
uma diversidade de possibilidades, desde uma diversidade de possibilidades, desde uma diversidade de possibilidades, desde uma diversidade de possibilidades, desde uma diversidade de possibilidades, desde 
que alie o aprofundamento metodológico e que alie o aprofundamento metodológico e que alie o aprofundamento metodológico e que alie o aprofundamento metodológico e que alie o aprofundamento metodológico e 
científi co a uma transição para o exercício científi co a uma transição para o exercício científi co a uma transição para o exercício científi co a uma transição para o exercício científi co a uma transição para o exercício 
profi ssional. Na proposição do seu Projeto de profi ssional. Na proposição do seu Projeto de profi ssional. Na proposição do seu Projeto de profi ssional. Na proposição do seu Projeto de profi ssional. Na proposição do seu Projeto de 
Aprendizagem, o estudante antecipa e vivencia Aprendizagem, o estudante antecipa e vivencia Aprendizagem, o estudante antecipa e vivencia Aprendizagem, o estudante antecipa e vivencia Aprendizagem, o estudante antecipa e vivencia 
a autonomia do seu exercício profi ssional. a autonomia do seu exercício profi ssional. a autonomia do seu exercício profi ssional. a autonomia do seu exercício profi ssional. a autonomia do seu exercício profi ssional. 
Como sujeito corresponsável de seu processo Como sujeito corresponsável de seu processo Como sujeito corresponsável de seu processo Como sujeito corresponsável de seu processo Como sujeito corresponsável de seu processo 
de aprendizagem, o docente aprende a gerar de aprendizagem, o docente aprende a gerar de aprendizagem, o docente aprende a gerar de aprendizagem, o docente aprende a gerar de aprendizagem, o docente aprende a gerar 
um cotidiano balizado em valores locais, sem um cotidiano balizado em valores locais, sem um cotidiano balizado em valores locais, sem um cotidiano balizado em valores locais, sem um cotidiano balizado em valores locais, sem 
perder a perspectiva da mundialização e do perder a perspectiva da mundialização e do perder a perspectiva da mundialização e do perder a perspectiva da mundialização e do perder a perspectiva da mundialização e do 
respeito aos limites humanos gerando auto-respeito aos limites humanos gerando auto-respeito aos limites humanos gerando auto-respeito aos limites humanos gerando auto-respeito aos limites humanos gerando auto-respeito aos limites humanos gerando auto-respeito aos limites humanos gerando auto-respeito aos limites humanos gerando auto-respeito aos limites humanos gerando auto-respeito aos limites humanos gerando auto-
organização e auto produtividade.organização e auto produtividade.organização e auto produtividade.organização e auto produtividade.organização e auto produtividade.organização e auto produtividade.organização e auto produtividade.organização e auto produtividade.organização e auto produtividade.organização e auto produtividade.

O Projeto 
Pedagógico da 

UFPR Litoral 
é centrado na 

aprendizagem 
a partir da 

estratégia de 
ensino por 

projetos
ESTUDANTES - Processos 

de aprendizagem
.............................................

PROFESSORES - Ações 
docentes na região

.............................................

INSTITUIÇÃO - Ações 
integradas com as 
políticas públicas 

fundamentadas em desafi o 
e objetivos comuns
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