




A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG/Unespar) tem como principal responsabilidade 
planejar, coordenar, realizar e aperfeiçoar as atividades relacionadas à pesquisa e à pós-graduação em 
todos os sete campi da Unespar. Um dos principais desafios tem sido integrar as pesquisas realizadas nas 
diversas regiões do Estado do Paraná, a fim de promover atividades intercampi e produzir conhecimento 
necessário para o desenvolvimento sustentável de tais regiões.

Em relação à pesquisa, as principais atividades acontecem por meio dos Grupos de Pesquisa, 
de projetos desenvolvidos individualmente por professores e do Programa de Iniciação Científica. 
Atualmente, a Unespar tem Grupos de Pesquisa e projetos financiados nas áreas de Ciências Biológicas, 
Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias 
e Linguística, Letras e Artes. Os recursos são oriundos da Unespar, da Fundação Araucária do Paraná, do 
CNPq e de outros órgãos. Com relação ao desenvolvimento de pesquisa científica realizada no âmbito 
da graduação, na chamada para o período 2017-2018, houve o total de 399 projetos de Iniciação 
Científica submetidos, distribuídos entre os sete campi e as diversas áreas do conhecimento. Desse 
total, 172 contam com bolsas – Fundação Araucária do Paraná e CNPq – e outros 227 são desenvolvidos 
voluntariamente.

No que se refere à Pós-Graduação, a PRPPG tem atuado, especialmente, no acompanhamento e 
orientação para proposição de novos cursos de Mestrado, além de trabalhar na consolidação dos 
Programas Stricto Sensu já existentes. Os Grupos de Trabalho para criação de PPGs distribuem-se 
nas áreas de Artes, Ciências Ambientais, Ciências Sociais Aplicadas, Cinema, Educação, Educação 

MENSAGEM DA PRÓ-REITORIA
Matemática, Ensino, Geografia, História, Letras, Música e Saúde, e são compostos por professores de 
diversos campi, objetivando a proposição de programas intercampi. Quanto aos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu, hoje são quatro sediados nos Campi de Campo Mourão, Paranavaí e União da 
Vitória: PPG Profissional em Ensino de História (ProfHistória), PPG Profissional em Filosofia (Prof-Filo), 
PPG em Formação Docente Interdisciplinar (PPifor) e PPG Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento 
(PPGSeD).

Na esteira de suas principais atividades, além de chamadas específicas para apoio ao desenvolvimento 
de pesquisa básica e aplicada e à participação em eventos científicos, a PRPPG está promovendo, 
coletivamente, a discussão para revisão do Regulamento de Iniciação Científica, para apresentação do 
Regulamento da PósGraduação Lato Sensu e para a criação dos Comitês de Ética em Pesquisa da Unespar. 

A realização do III Encontro Anual de Iniciação Científica (EAIC) e do VII Seminário de Pesquisa e Pós-
Graduação da Unespar é a principal atividade relativa à pesquisa e pós-graduação, que visa à divulgação 
das pesquisas desenvolvidas por meio do Programa de Iniciação Científica e à reunião dos GTs para 
criação de PPGs, promovendo a discussão e disseminação do conhecimento intercampi.

Este Caderno apresenta alguns dados que revelam o cenário atual da Unespar no âmbito da 
pesquisa e da pós-graduação e, dessa forma, delineiam os principais desafios da PRPPG: fortalecer o 
desenvolvimento de pesquisas científicas, o Programa de Iniciação Científica e os Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu existentes, além de ampliar o número dos PPGs.



A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) 
realiza a terceira versão do EAIC organizada pela 
própria Universidade. Este encontro anual de jovens 
pesquisadores tem sido, ao longo de vários anos, o 
lugar para onde convergem a história de parte do 
conhecimento e a energia do futuro da ciência e 
tecnologia do Paraná. É, portanto, financiado pela 
Fundação Araucária, uma das mais importantes 
ferramentas criadas pelo sistema de ensino superior, 
ciência e tecnologia para apoio ao desenvolvimento 
do Estado.

A Unespar, após seu credenciamento como 
Universidade, em 2013, ofereceu organicidade às 
diferentes etapas de desenvolvimento da Iniciação 
Científica que havia nas antigas Faculdades que 
hoje são seus campi. Ao criar comitês, normatizar 
e operar com regularidade junto aos orientadores 
e aos estudantes pesquisadores, a PRPPG tem tido 
sucesso em manter e ampliar tanto a qualidade 
quanto a quantidade de acesso ao Programa de 
Iniciação Científica.

O crescimento verificado na última chamada 
para a edição 2017-2018, associado ao melhor 
aproveitamento qualitativo dos trabalhos, em 
todos os nossos campi, indica que, apesar das 
manifestações e ações organizadas contra a ciência, 
a arte e a criatividade que grassam em quase todos 
os espaços políticos e administrativos, nos últimos 
anos, há uma resistência visível por boa parte de 
quem faz Ciência e Tecnologia no Paraná e no Brasil. 
Tal capacidade é que deve nos animar por um lado 
e nos advertir, por outro, de que ao árduo trabalho, 
muitas vezes solitário, do investigador, é necessário 
não descuidar da inegável contribuição que a ação 
coletiva oferece para alterar a vida das pessoas.
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Professor Antonio Carlos Aleixo
Reitor da Unespar



Campus de Campo Mourão
Campus de Curitiba II

Campus de Paranaguá

Campus de Apucarana
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DO PARANA
Credenciamento: 05 de dezembro de 2013.
Campi: Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I, 
Curitiba II, Paranaguá, Paranavaí, União da Vitória
Cursos de Graduação: 68
Estudantes de Graduação: 10.600
Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: 4
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• Especialistas/Graduados: 86
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Campus de União da Vitória

Campus de Curitiba I
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PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU

O Programa de Pós-Graduação em Formação Docente Interdisciplinar tem por objetivo oferecer oportunidades 
de desenvolvimento científico destinado à formação de professores pesquisadores com amplo domínio de 
seu campo de saber. Compreende uma programação de atividades acompanhadas por orientador, que 
possibilitam um trabalho docente/interdisciplinar para atuarem nas salas de aula com fundamentação 
teórico/metodológico/prática capaz de dialogar entre as disciplinas de diferentes áreas, de maneira que 
possam romper as barreiras da individualidade, que impedem a relação e a necessidade do conhecimento 
de áreas distintas que se complementam para a aquisição do conhecimento científico.

Área de concentração: Formação Docente Interdisciplinar

Programa de Pós-Graduação em
Formação Docente Interdisciplinar

Campus de Paranavaí
www.fafipa.br/ppifor

Linhas de pesquisa
Educação, História e formação de professores

Formação de professores e os recursos teórico-didáticos na área de Ciências

Área do conhecimento: Ensino
Ano de início: 2013

Conceito: 3

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento agrega pesquisas que 
tematizam a formação humana, buscando compreender suas relações com os processos socioculturais, 
as instituições, a proposição de políticas públicas e a produção e ocupação do espaço. As linhas de 
pesquisa visam, a partir da perspectiva de diferentes áreas do conhecimento, abarcar os processos intra e 
intersubjetivos da formação humana, relacionados à constituição e à dinâmica dos sujeitos e dos grupos 
sociais. Sociedade e Desenvolvimento, assim, são compreendidos como dimensões da formação humana, 
relacionadas às condições de vida e às possibilidades de escolha de sujeitos e grupos, considerando a 
interdependência sistêmica nas relações entre sociedade e natureza, as imbricações entre as dimensões 
global e local, os processos de cidadania e participação das pessoas e comunidades.

Área de concentração: Sociedade e Desenvolvimento

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar
Sociedade e Desenvolvimento

Campus de Campo Mourão
ppgsed.unespar.edu.br

Linhas de pesquisa
Formação humana, processos socioculturais e instituições

Formação humana, políticas públicas e produção do espaço

Área do conhecimento: Interdisciplinar
Ano de início: 2014

Conceito: 3



PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU

Como o conhecimento histórico pode contribuir para a reflexão sobre a relação entre passado/presente/
futuro, permeada pela lembrança, pelo esquecimento e pelas expectativas de indivíduos e grupos, 
considerando que lembrar e esquecer são aspectos constitutivos da vida em sociedade, das identidades 
culturais e do pertencimento político? Partindo dessa questão, o Prof-História dirige-se a duas demandas 
complementares. De um lado, à exigência de reflexão sobre o ensino escolar, considerando seus saberes e 
práticas, bem como a relação com a disciplina de referência. De outro, à necessidade de compreensão das 
múltiplas formas de ensinar e aprender história vigentes na sociedade contemporânea, para além da escola, 
que tencionam continuamente tanto à historiografia profissional como o ensino da disciplina em seus 
diferentes níveis. Isso porque o movimento atual em direção à memória e a luta por direitos contribuíram 
para acirrar as disputas sobre a escrita e o ensino da história, diversificando suas formas e promovendo 
múltiplos usos (e abusos) do passado. Cabe ao profissional da área investigar esse complexo movimento e os 
variados recursos ao conhecimento histórico, de modo a compreender a historicidade das experiências e as 
muitas possibilidades de escrever e ensinar a história.

Área de concentração: Ensino de História

Programa de Pós-Graduação em Ensino
de História (ProfHistória)
Campus de Campo Mourão

www.fecilcam.br/profhistoria

Linhas de pesquisa
Saberes históricos no espaço escolar

Linguagens e narrativas históricas: produção e difusão
Saberes históricos em diferentes espaços de memórias

Área do conhecimento: História
Ano de início: 2016

Conceito: 3

O Mestrado Profissional em Rede visa reunir sob um mesmo projeto formativo atividades de ensino e 
pesquisa que têm como objeto o desempenho do componente Filosofia no currículo nacional do Ensino 
Médio, no que diz respeito às características da Filosofia como integrante de percursos formativos e as 
suas diversas materializações didático-pedagógicas. A área de concentração leva em conta que a pesquisa 
e o ensino de Filosofia no país ainda não dedicam a devida atenção às demandas didático-pedagógicas 
derivadas da presença da Filosofia no ensino médio brasileiro. Assim, o Prof-Filo deve contemplar a reflexão, 
a crítica e a experimentação de práticas de ensino-aprendizagem voltadas para aquele nível de ensino, 
criando uma oportunidade de trabalho conjunto na formação continuada de professores. Este trabalho 
insere-se nas tarefas de consolidação progressiva da disciplina de Filosofia como um componente curricular 
que não apenas assegura sua presença no currículo pelas dinâmicas de estranhamento e sensibilização que 
ela proporciona, mas pelo efetivo aporte de instrumentos conceituais de reflexão, escrita e argumentação, 
capazes de contribuir com as demais disciplinas que fazem coro à necessidade de procedimentos curriculares 
e pedagógicos adequados para a necessária melhoria na qualidade do ensino.

Área de concentração: Ensino de Filosofia

Programa de Pós-Graduação Profissional
em Filosofia (Prof-Filo)

Campus de União da Vitória
www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo

Linhas de pesquisa
Filosofia e ensino

Prática de ensino de Filosofia

Área do conhecimento: Filosofia
Ano de início: 2017

Conceito: 3
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Um dos maiores desafios da Unespar é a criação de cursos de Pós-
-Graduação Stricto Sensu, em nível de Mestrado e Doutorado. Para 
atingir tal objetivo, a PRPPG criou e vem acompanhando os Grupos 
de Trabalho para a criação de Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu (GTs PPGs), que são constituídos por professores doutores de 
todos os campi, em diversas áreas do conhecimento. Atualmente, a 

Unespar conta 12 grupos.
Importante ressaltar que, com vistas ao fortalecimento da pes-

quisa e da Pós-Graduação na Unespar, a PRPPG obteve, em 2016, 
autorização para acessar ao Portal de Periódicos-CAPES, permitindo 
que acadêmicos e docentes possam consultar artigos científicos na-
cionais e internacionais.

Convém, ainda, destacar que este ano realizaremos a Sétima 
edição do Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação da Unespar, que 
vem se constituindo como um importante evento da IES, promoven-
do discussões acerca da atual conjuntura da pesquisa, inovação e 
pós-graduação no Brasil e auxiliando os GTs PPGs na elaboração das 
propostas para criação de novos cursos de mestrado.

PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU

Grupos de Trabalho para a criação de novos Programas de Pós-Graduação da Unespar

Artes     Salete Machado Sirino

Ciências Ambientais    Luís Fernando Roveda

Ciências Sociais Aplicadas   Yeda Maria Pereira Pavão 

Cinema     Eduardo Tulio Baggio

Educação     Marcos Dorigão

Educação Matemática   Veridiana Rezende

Ensino     Michele Regiane Dias Veronez

Geografia     Mauro Parolin

História     Fábio André Hahn

Letras     Rosimeire Darc Cardoso

Música     Fábio Guilherme Poletto

Saúde     Maria Antonia Ramos Costa

CoordenaçãoÁrea
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Comprometida, também, com a disseminação do conhecimento, a Unespar conta, atualmente, com 11 periódicos científi cos nas diferentes áreas do conhecimento. Uma das ações, por meio da PRPPG, é apoiar 
a consolidação de tais periódicos, com o objetivo de melhorar o estrato de qualifi cação junto à CAPES.

Revista Educação e Linguagens
ISSN: 2238-6084
Área: Educação e Letras

Revista GEOMAE
ISSN: 2177-319X print
           2178-3306 online
Área: Geografi a

Revista Paranaense de
Educação Matemática
ISSN: 2238-5800
Área: Ensino de Matemática

Revista NUPEM
ISSN: 2176-7912 online
           2175-7429 print
Área: Interdisciplinar

REVISTAS CIENTIFICAS

Revista Vórtex
ISSN: 2317–9937
Área: Música

Revista Art&Sensorium
ISSN: 2358-0437
Área: Artes Visuais

Revista Luminária
ISSN: 2359-4373

Área: Ciências Exatas e Biológicas

Revista Ensino & Pesquisa
ISSN: 2359-4381

Área: Ensino e Multidisciplinar

Campus de Curitiba I (Embap)Campus de Campo Mourao~

Campus de Uniao da Vitoria~ ´

Revista InCantare
ISSN: 2317-417X
Área: Interdisciplinares e Musicoterapia

Revista O Mosaico
ISSN: 2175-0769
Área: Artes

Revista Científi ca FAP
ISSN: 1980-5071
Área: Artes

Campus de Curitiba II (FAP)

´



PESQUISAS FINANCIADAS
Uma das preocupações da PRPPG tem sido incentivar e buscar condições para o desenvolvimento de pesquisas realizadas pelos docentes, com destaque para os projetos desenvolvidos em conjunto com outras 

instituições e na relação intercampi, buscando apoio de centros de pesquisas nacionais e internacionais e, também, das agências de fomento, para subsidiar a realização dos projetos. Atualmente, há 69 pesquisas 
sendo desenvolvidas nos sete campi com apoio financeiro da Fundação Araucária, do CNPq, da Unespar e de outros órgãos.

Grupos de Pesquisa da Unespar
Área do Conhecimento Quantidade

Pesquisas Financiadas por Campus
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Ciências Biológicas    3

Ciências da Saúde    7

Ciências Exatas e da Terra   6

Ciências Humanas    17

Ciências Sociais Aplicadas   1

Engenharias     1

Letras, Linguística e Artes   19

TOTAL     54
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PROGRAMA DE INICIAÇAO CIENTIFICA
O Programa de Iniciação Científica da Unespar tem registrado, a cada nova edição, aumento no número de projetos aprovados. Para a turma 2017-2018, são 399 projetos, distribuídos entre os sete Campi da 

Unespar e as diversas áreas do conhecimento. O crescimento de, aproximadamente, 80%, reflete as políticas e ações desenvolvidas continuamente pela PRPPG e o comprometimento dos professores em orientar 
projetos de Iniciação Científica, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento e da prática científica, de inovação tecnológica, artística e cultural. Parte das pesquisas conta com recursos do CNPq e da 
Fundação Araucária.

Programa de Iniciação Científica da Unespar – PIC/Unespar 2017-2018

Bolsistas Voluntários

Projetos de Iniciação Científica por Campus
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Bolsas de Iniciação Científica

Ciências Biológicas   2  15  17

Ciências da Saúde   4  9  13

Ciências Exatas e da Terra  5  21  26

Ciências Humanas   4  32  36

Ciências Sociais Aplicadas  1  23  24

Engenharias    -  7  7

Linguística, Letras e Artes  6  43  49

TOTAL    22  150  172

Área CNPq Total
Fundação
Araucária

~ ´
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O Escritório de Relações Internacionais (ERI) é um 
órgão da Reitoria da Unespar, que tem como missão 
estabelecer relações com instituições estrangeiras, 
públicas e privadas, assistenciar a comunidade acadêmica 
da Universidade na área de cooperação internacional de 
modo a articular, apoiar e promover a interculturalidade 
e a cidadania global.

Visa, ainda, por meio da integração das ações 
da Unespar em parceria com as pró-reitorias, apoiar 
o intercâmbio cultural, científico e tecnológico 
de discentes, docentes e agentes universitários 
promovendo a mobilidade física e virtual, bem como a 
internacionalização da gestão universitária, do ensino de 
graduação e pós-graduação, da pesquisa e da extensão e 
cultura.

A Unespar está vinculada à Zona de Integración del 
Centro Oeste Sudamericano (Red Zicosur Universitaria) 
e, também, à Associação Brasileira de Educação 
Internacional (Faubai). Entre os parceiros, possui acordos 
de cooperação técnica e acadêmica com universidades 
e instituições de interesse internacional dos seguintes 
países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, 
França, Paraguai, Polônia e Portugal.

Para maiores informações sobre as atividades 
realizadas pelo ERI, bem como esclarecimentos outros 
sobre a internacionalização, acesse a página
http://eri.unespar.edu.br

Professora Gisele Onuki
Diretora de Relações Internacionais

INTERNACIONALIZAÇAO



STATE UNIVERSITY
of PARANA (Unespar)

UNIVERSIDAD del ESTADO
de PARANA (Unespar)

Accredited on: December 5, 2013.
Undergraduate courses: 68
Undergraduate students: 10.600
Graduate courses (Master’s): 4
Graduatestudents (Master’s): 59

Acreditada en: 5 de diciembre de 2013
Carreras de pregrado: 68

Estudiantes de pregrado: 10.600
Cursos de posgrados (Master): 4

Estudiantes de posgrados (Master): 59

Graduate Degree Programs Cursos de Posgrados

Master’s in Interdisciplinary Teacher Education
Lines of research:
- Education, History and teacher education
- Teacher education and the theoretical and didactic resources in Sciences

Maestría en Formación de Docentes Interdisciplinario
Líneas de investigación:

- Educación, Historia y formación de docentes
- Formación del profesorado y los recursos teóricos y educativos en Ciencias

Master’s in Society and Development
Lines of research:
- Human development, socio-cultural processes and institutions
- Human development, public policies and production of space

Maestría en Sociedad y Desarrollo
Líneas de investigación:

- Formación humana, procesos socio-culturales e institucionales
- Formación humana, políticas públicas y producción del espacio

Master’s in Teaching History
Lines of research:
- Historical knowledge at school
- Languages and historical narratives: production and dissemination
- Historical knowledge in different fields of memories

Maestría en Enseñanza de Historia
Líneas de investigación:

- El conocimiento histórico en la escuela
- Lenguajes y narrativas históricas: producción y difusión

- El conocimiento histórico en diferentes espacios de memorias

Master’s in Teaching Philosophy
Lines of research:
- Philosophy and Education
- Philosophy Teaching Practices

Maestría en Enseñanza de Filosofía
Líneas de investigación:

- Filosofía y Enseñanza
- Práctica de Enseñanza de Filosofía

´ ´
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