Especial Palotina
O campus Palotina é o que mais cresce dentro da Universidade Federal do Paraná e o que mais
recebeu recursos do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni), que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação
superior. Agora é a vez de Palotina receber também um Informe Servidor exclusivo, com as principais
informações do campus.
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cresce com obras
A área do campus praticamente dobrou com a aquisição
do Edifício Seminário. A original era de 135 mil m². Hoje, são
280 mil m². O imóvel, vizinho ao
campus, conta também com prédio edificado de 2.600 m².
O prédio já abriga salas de
aulas, gabinetes de professores,
laboratórios didáticos, laboratórios de pesquisa, biblioteca,
restaurante universitário, centro
de vivência, núcleo de assistência pedagógica, setor de aquicultura, setor de produção animal, viveiro de plantas, e outras
infraestruturas de apoio como
almoxarifado, garagem, depósito
de inservíveis, galpão para manutenção e manutenção de rede.
No local, os estudantes usufruem do Restaurante Universitário com capacidade para atender 240 pessoas por turno.
Além disso, laboratórios passaram por ampliações e contam
com copas e banheiros. Dois
blocos didáticos já foram concluídos, cada um com 958m².
Abrigam salas de aula com capacidade para atender cerca de 240

alunos cada bloco, sanitários,
sala de reuniões e sala de professores.
Foram realizadas obras de
reforma em banheiros, prédio
da administração e aviário. Revestimentos de paredes e tetos,
instalações hidráulicas e sanitárias, divisórias em todas as áreas,
reforma de telhados e reforma
elétrica. As centrais telefônicas
também receberam melhorias.
A construção de Centro
de Pesquisa de Pequenos
Ruminantes com duas baias
reprodutoras, 4 baias coletivas, e
12 baias individuais, laboratório,
sala de ração e equipamentos,
bancadas, e banheiro, encontrase em fase de conclusão.
O sistema viário interno do
Campus Palotina ganhou correções na diretriz e geometria
das vias, com a recuperação de
pavimento existente e revestimento com blocos intertravados
(paver). Será iniciada ainda uma
reforma elétrica total do campus com investimento de R$ 4
milhões, inclusive nas áreas do
Seminário.

2008

2011

1 curso
318 matrículas
60 vagas
135 mil metros quadrados
22 professores

6 cursos
852 matriculas
480 vagas
280 mil metros quadrados
85 professores

+ 10 milhões de reais em recursos (Reuni)
+ 7.000 m2 em novas edificações e reformas
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e ampliações

Aquisições recentes de equipamentos e melhorias
GPS de campo
Microfones
Mesa de Som
Equalizador
Projetor Multimídia
TV Automotiva de 7 polegadas com suporte, receptor e conversor
Notebooks
Usina de Biodiesel (R$ 160 mil)

Dezembro de 2011

Melhoria na

graduação

Além dos investimentos já realizados pelo Reuni o campus Palotina também está contemplado
pelo Fundo de Desenvolvimento
Acadêmico e ainda no edital de
Melhoria da Qualidade Social na
Graduação, da Pró-Reitoria de
Graduação (Prograd) que inclui
72 projetos no total. São iniciativas com o objetivo de melhorar
o ensino da graduação e reforçar o papel dos coordenadores
como articuladores da proposta pedagógica. Essa é a posição
que a pró-reitora de Graduação
Maria Amélia Sabbag Zainko faz
questão de reforçar: “Os coordenadores são fundamentais, além
de serem os principais responsáveis pela formação acadêmica
dos alunos”. Eles contemplam
itens como acervos biográficos
dos cursos, custeio e reforma de
laboratórios, equipamentos de
laboratórios e sala de aula, além
da qualificação de docentes.
O professor Sávio Moreira,
integrante da comissão do edital,
afirmou que o grande diferencial

desse projeto é que, além de discutir a qualidade de educação,
tem a contrapartida de aporte
financeiro. O orçamento total
disponível é de R$2,9 milhões,
sendo R$1 milhão para custeio
e R$1,9 milhão em capital. Para
Zaki Akel Sobrinho, reitor da
UFPR, esse projeto representa
uma transformação de qualidade
na graduação, pois os coordenadores engajados conseguem
enxergar exatamente as dificuldades de seus cursos. “Este edital será o primeiro de uma série.
Esperamos que se torne uma
política frequente na UFPR e,
consequentemente, com mais
melhorias na graduação”. O edital
também vai contemplar os cursos
do campus Palotina, que atualmente já recebe mais de R$ 10
milhões em obras de ampliação
e reformas. A qualidade no ensino, pesquisa e extensão levou a
UFPR a receber a nota quatro no
Índice Geral de Cursos, divulgado pelo Ministério da Educação
(MEC).

Novas contratações
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No campus Palotina, mais 68
professores foram contratados
nos dois últimos anos e 39
técnicos administrativos. Até
2012, serão contratados mais
7 técnicos, todos na área de
laboratório e mais um professor.

O investimento deve-se ao
fato de que durante 15 anos o
campus abrigou apenas o curso
de Medicina Veterinária. Com
o Reuni, são 6 cursos. No total
são 85 docentes e 48 técnicos
administrativos.
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Quando o Reuni foi pactuado e foram liberadas as primeiras
parcelas do dinheiro destinado
para obras, reformas e ampliações
não foram planejadas pela metragem das áreas contempladas, mas
sim pelo valor necessário naquele
momento. O montante destinado
não acompanhou a evolução dos
custos da construção civil e de-

mais bens e insumos, que experimentou um aumento considerável nos últimos anos. Atender às
demandas apresentadas à época e
ainda apresentar novas soluções
e propostas em infraestrutura
tem sido a grande batalha da reitoria da universidade, que busca
recursos orçamentários adicionais e tem obtido sucesso.

