
Departamento de Biodiversidade 

 

Missão:  

Atuar na formação de Recursos Humanos através da excelência no ensino, 

na pesquisa e na extensão na UFPR a fim de disponibilizar para o mercado 

de trabalho profissionais habilitados ao exercício de atividades que visem 

uma melhoria do conhecimento científico e na tomada de decisões de 

sustentabilidade nas áreas em Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde e, 

Biotecnologia e Produção. 

 

Desafio estratégico:  

Desafio estratégico Ser reconhecido como um pólo formador de 

profissionais com sólido lastro de conhecimento técnico.  

 

Valores:  

Competência, Dedicação, Entusiasmo, Ética, Compromisso, 

Empreendedorismo e Compartilhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZES Metas Tempo Indicadores de 
execução 

Ações 

1. Fortalecimento 
das relações do 
Departamento na 
Extensão 

1. Consolidar os projetos 
de extensão ora existentes 
na forma de programas 
estáveis 

2015-2020 Aumento no nº de 
programas de 
extensão 
envolvendo 
docentes do 
departamento 

Incentivos a projetos 
de extensão no 
fomento e com 
parcerias 

2. Aumentar anualmente 
na média de 5% em 
relação a 2014 a 
implantação de projetos 
de extensão com a 
sociedade civil 

2015-2020 Nº de projetos de 
pesquisa 
envolvendo 
docentes do 
departamento em 
parceria regional 

Incentivos a projetos 
em parceria com 
apoio Fundação 
Araucária, CNPq, 
FINEP... 

2. Fortalecimento 
das atividades de 
ensino no 
departamento 

1. Modernização da 
infraestrutura didática de 
laboratórios didáticos 
tendo 1 equipamento 
óptico por aluno 
matriculado 

2015-2020 % de aumento em 
relação a de 2014 
o número de 
equipamentos 
disponíveis 

Elaboração de 
projetos para 
captação de recursos 

2. Aumentar anualmente 
na média de 5% em 
relação a 2014 o 
desenvolvimento de TCCs 
e projetos técnicos no 
estágio supervisionado 

2015-2020 Nº de projetos de 
pesquisa 
envolvendo 
docentes do 
departamento 

Incentivos a projetos 
no departamento com 
recursos de fomento 
ou parcerias 

3. Ampliar a inserção de 
docentes atuantes em 
pós-graduação strictu 

sensu 

2015-2020 Nº de docentes 
credenciados em 
pós-graduação 
strictu sensu 

Incentivos ao 
credenciamento de 
docentes em 
programas de pós-
graduação 

4. Criação de proposta 
curso de pós-graduação 
ligado a área temática do 
departamento  

2015-2018 Elaboração e 
tramitação de 
proposta de 
criação de curso 
de PG 

Elaboração de 
proposta e tramitação 
na Universidade 

5. Criação e oferta de 
disciplinas optativas e 
ampliação na oferta de 
disciplinas na graduação 

2015-2020 Nº de disciplinas 
obrigatórias e 
optativas 
ofertadas 
anualmente 

Estimulo na inclusão 
de novas disciplinas e 
na oferta de optativas 
a cursos de graduação 

3. Fortalecimento 
das atividades de 
pesquisa no 
departamento 

1. Ampliar a infraestrutura 
de laboratórios de 
pesquisa 

2015-2020 Organizar o uso 
dos espaços do 
departamento em 
projetos de 
pesquisa com 
alunos e docentes 

Busca de recursos 
para a licitação pela 
Administração e 
Direção 

2. Ampliação anualmente 
na média de 5% em 
relação a 2014 a 
participação dos 
acadêmicos do curso na IC 

2015-2020 % de aumento no 
número de 
acadêmicos 
envolvidos com IC 

Estimular a aprovação 
de projetos que 
envolvam IC; 
incentivar 
participação em 
programas como 
Jovens Talentos  

3. Aumento em 2% 
anualmente o número de 
projetos de pesquisa 
aprovados em editais das 
agências de fomento 

2015-2020 % de aumento de 
projetos 
aprovados nas 
agencias de 
fomento 

Estimular a aprovação 
de projetos em 
agencia de fomento 



4. Aprimorar a produção 
científica do 
departamento 

2015-2020 Aumento no nº de 
artigos B2 ou mais 
publicados por 
ano. 

Estimular a produção 
científica do 
departamento 

4. melhora no 
quadro 
profissional do 
departamento 

1. Aumento no número de 
docentes 

2015-2020 Aumento no nº 
docentes lotados 
no departamento 

Aprimorar os dados 
do departamento para 
aquisição de novos 
docentes 

2. Aumento no número de 
servidores técnicos de 
nível superior 

2015-2020 Aumento no nº 
servidores lotados 
no departamento 

Busca de novos 
servidores junto a 
administração 
universitária 

3. Incentivo para a 
qualificação de servidores 
do departamento 

2015-2020 Planejar a 
possibilidade de 
qualificação de 
servidores da 
unidade  

Estimular a 
qualificação dos 
servidores  

 


