
Programa / Ação estratégica 
Planejamento Estratégico do Curso de Engenharia de Energias Renováveis 

 

Período: 2015-2019 

 

Objetivo Geral do Programa / Ação estratégica 

Destacar-se entre os melhores centros de formação de recursos humanos e 

produção científica na área de Engenharia de Energias Renováveis do Brasil. 

 

Descrição do Programa / Ações estratégicas 

- Implementação dos laboratórios do curso; 

- Solidificação das atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso; 

- Conexão das atividades do curso com a comunidade regional, nacional e 

internacional; 

- Fortalecer a integração das atividades do curso com programas de pós-

graduação relacionados à área de energia e áreas correlatas por programas 

ofertados pela UFPR e outras instituições inseridas na região; 

- Criação e fortalecimento de grupos de estudo e pesquisa do curso. 

- Maximização das atribuições do egresso junto aos Conselhos Profissionais, visto 

que se trata de um curso novo no Brasil e exige consolidação nas áreas de 

atuação. 

 

Gerente do Programa 

Wilson de Aguiar Beninca 

 

Gerente Executivo do Programa 

Maurício Romani 

 

Público-alvo 

-Acadêmicos de graduação em Engenharia de Energias Renováveis 

-Comunidade em geral 

 

Principais atividades desenvolvidas 

-Realização de Reestruturação Curricular visando uma formação mais completa ao 
acadêmico e observando as diretrizes dos conselhos de classes profissionais junto 
aos quais o egresso almejará suas atribuições. 
-Promoção e participação do curso em feiras e eventos diversos com intuito de 
divulgar seu potencial aos diversos setores da sociedade. 
-Auxílio no levantamento e projeção dos laboratórios do curso no Bloco Industrial 

junto aos departamentos responsáveis na UFPR – Setor Palotina 

-Participação em editais de captação de recursos para acervo bibliográfico e 

equipamentos de cunho didático. 

- Captação de recursos junto a diferentes fontes internas e externas à UFPR. 

 



 

 

 

 

Diretrizes/Metas/Indicadores/Ações 

Diretrizes Metas Indicadores Ações 

Consolidar e 

garantir a 

qualidade 

máxima do 

ensino do curso 

de Engenharia 

de Energia 

Renováveis na 

UFPR – Setor 

Palotina 

-Manter a carga 

horária do curso 

em 4.052 horas 

com adequação 

curricular e em 

período matutino 

para permitir que 

o aluno possa 

desenvolver 

atividades 

extracurriculares 

no contra turno.   

 

 

 

 

-Ofertar 

disciplinas 

optativas com 

temas atuais 

sobre as 

demandas 

energéticas e 

econômicas de 

forma 

interdisciplinar 

com outros 

departamentos a 

partir de 2017. 

 

 

 

-Aprimorar as 

ações do 

Programa de 

Orientação 

Acadêmica para 

garantir a 

- Carga horária do 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Carga horária de 

disciplinas 

optativas no SIE 

ao curso pelos 

departamentos do 

Setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Acompanhamento 

de número de 

egressos a cada 

ano e dados de 

evasões. 

 

- Promover 

encontros e 

debates periódicos 

entre NDE, 

colegiado e 

Departamentos 

visando garantir a 

discussão de 

conteúdos didáticos 

e adequações 

curriculares para 

ampliar a 

interatividade 

acadêmica. 

 

  

- Promover a  

interdisciplinaridade 

entre os 

departamentos do 

Setor para permitir 

maior flexibilização 

e ofertada de 

disciplinas com 

temas relacionados 

a desenvolvimento 

tecnológico e de 

empreendedorismo. 

 

 

 

 

-Manter o 

Programa de 

Orientação 

Acadêmica em 

operação 



formação dos 

alunos no curso 

de graduação de 

Engenharia de 

Energias 

Renováveis. 

 

-Melhorar de 

forma expressiva 

o acervo 

Bibliográfico do 

Curso na 

Biblioteca da 

UFPR – Setor 

Palotina 

 

 

 

 

 

-Buscar atender 

os critérios 

avaliados pelo 

INEP visando 

obter conceito 

máximo na 

Avaliação do 

INEP na visita 

para 

Reconhecimento 

do Curso 

 

-Buscar 

interação com o 

CREA para 

maximizar as 

atribuições dos 

egressos. 

 

 

-Criação e 

estruturação de 

laboratórios 

para fins 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampliar em 50% 

o acervo na área 

de Engenharia de 

Energias 

Renováveis até 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

- Nota INEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Portaria de 

Atribuição aos 

Egressos emitida 

pelo CREA 

 

 

 

 

- Valores em 

investidos em 

infraestrutura e 

equipamentos de 

atendendo a todos 

os semestres do 

curso. 

 

 

 

 

- Participar de 

editais para 

capitação de 

recursos para 

melhorias nas 

condições 

educacionais, tais 

como acervo 

bibliográfico e 

estrutura do Curso, 

como laboratórios e 

usinas didáticas. 

 

- Atender aos 

critérios 

estabelecidos nas 3 

dimensões de 

avaliação propostas 

pela instituição 

avaliadora. 

 

 

 

 

 

- Manter o CREA 

atualizado quanto 

ao PPC do curso, 

bem como suas 

propostas de 

mudanças. 

 

 

-Solicitar recursos 

junto as diversa 

fontes existentes: 



didáticos e de 

pesquisa e 

implantação de 

um Bloco 

Industrial. 

 

laboratórios e 

usinas didáticas 

de graduação.  

FDA, LabGrad, 

convênios externos,  

projetos de 

pesquisa e 

extensão, agências 

de fomento, entre 

outras. 

Desenvolver 

projetos e ações 

conjuntas entre 

docentes, 

técnicos, 

discentes e 

sociedade para 

disseminar o uso 

e aplicação de 

fontes de energia 

alternativa na 

UFPR – Setor 

Palotina e 

reduzir os 

resíduos 

ambientais. 

Adequação de 

área externa e de 

laboratórios 

graduação, 

através da 

substituição de 

fontes 

energéticas para 

formas mais 

econômicas e 

reduzir impactos 

ambientais dos 

efluentes 

gerados durante 

as aulas 

experimentais de 

biocombustíveis 

até 2019. 

- Recurso gasto 

por ano em 

manutenção das 

áreas externas e 

laboratórios de 

graduação.  

 

 

- Quantidade de 

resíduos 

descartados e 

tratados 

adequadamente 

- Desenvolver 

parcerias entre a 

universidade e  

indústrias, 

desenvolvendo 

projetos para 

garantir que o 

profissional 

formado atenderá 

as necessidades do 

mercado ainda 

novo no Brasil na 

área de Energias 

Renováveis. 

 

Promover o 

desenvolvimento 

da Pesquisa e 

Extensão no 

curso de 

Engenharia de 

Energia 

Renováveis na 

UFPR – Setor 

Palotina   

Ampliação no 

número de 

projetos de 

extensão e de 

pesquisa em 

50% até 2019 na 

área de energias 

renováveis 

 

 

Atingir em pelo 

15% o número 

de alunos 

participantes de 

programas de 

intercâmbio até 

2019. 

 

- Quantitativo de 

alunos 

participantes em 

projetos de 

pesquisa, 

extensão, 

monitorias e PVA. 

 

 

 

- Quantitativo de 

alunos 

participantes de 

programas de 

intercâmbio 

interno e 

internacionais. 

 

- Divulgar e 

atualizar projetos 

via site do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

- Divulgação de 

Programas de 

Intercâmbio entre 

os acadêmicos 

- Estreitar relações 

com cursos de 

engenharia em 

outros setores da 



 

 

 

 

 

 

 

 

Promover 

eventos de 

extensão e 

pesquisa 

relacionado a 

área de Energias 

Renováveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quantitativo de 

eventos 

organizados e 

realizados pelo 

curso até 2019 

UFPR a fim de 

estimular o 

intercâmbio interno 

e também via 

convênios 

internacionais. 

 

 

- Participação em 

feiras e eventos 

técnicos e 

científicos 

promovidos pela 

instituição e outras 

universidades para 

haver trocas de 

experiências e 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


