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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SETORIAL (2020) 

 

MISSÃO: 

A missão do Setor de Ciências Jurídicas é formar profissionais atuar nas diversas áreas jurídicas 
por meio de um estudo científico crítico e aprofundado do Direito por meio do ensino, 
pesquisa e extensão em níveis de graduação e de pós-graduação. 

 

OBJETIVO: 

Melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e extensão do Setor de Ciências Jurídicas na 
graduação e pós-graduação em Direito da UFPR. 

 

VALORES: 

 Promoção do ensino, pesquisa e extensão nas áreas jurídicas e correlatas, em âmbito 
interno e com interseção com a comunidade externa; 

 Defesa da Liberdade, da Democracia e da Universidade Pública, bem como dos valores 
democráticos e civilizatórios, do estado laico, e do respeito a uma cultura de garantias de 
direitos humanos; 

 Comprometimento com a qualidade do ensino jurídico; 
 Comprometimento com a melhoria contínua do ensino de graduação e de pós-graduação, 

tanto no aspecto curricular quanto nos recursos didáticos e estruturais; 
 Gestão Participativa, Democrática e Transparente alinhada com a promoção de melhores 

condições de trabalho, ensino e qualidade de vida; 

 

DESAFIOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

I – Formar profissionais aptos e capacitados para atuar nas diversas áreas do mercado de 
trabalho jurídico; 

Metas Indicadores 
Capacitar o corpo discente para alcançar 
maiores níveis de aprovação no Exame de 
Ordem. 

Índice de aprovação no Exame de Ordem 
dos Advogados do Brasil 

Melhorar o ensino dos Cursos de Direito da 
UFPR, por meio de atualização curricular, 
capacitação de professores e com a inserção 
das novas tecnologias de mídias na 
educação, bem como a melhoria da 
infraestrutura das salas de aula e espaços de 
atendimento aos discentes. 

Índice de Avaliação do Curso (Nota ENADE) 
Índice de Avaliação do Conceito do Curso (E-
Mec) 
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II - Buscar a melhoria contínua da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão a fim de 
manter-se como um dos melhores cursos do país e melhorar a colocação deste em níveis 
nacional e internacional, fator motivador essencial para o corpo discente durante a formação; 

Metas Indicadores 
Melhorar o ensino dos Cursos de Direito da 
UFPR, por meio de atualização curricular, 
capacitação de professores e com a inserção 
das novas tecnologias de mídias na 
educação, bem como a melhoria da 
infraestrutura das salas de aula e espaços de 
atendimento aos discentes. 

Índice de aprovação nas disciplinas, níveis de 
evasão e produções científicas. 

 

III – Incentivar a atualização curricular dos cursos e programas de pós-graduação, permitindo 
uma formação atualizada e com a participação da comunidade acadêmica no debate; 

Metas Indicadores 
Discutir e encaminhar propostas de 
atualização curriculares, seja por adição ou 
por reforma curriculares. 

Avaliação via CPA. 

 

IV – Incentivar a capacitação e renovação do conhecimento dos docentes a fim de permitir a 
melhoria para um ensino contextualizado, relevante e atualizado; 

Metas Indicadores 
Atualizar periodicamente o Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas junto à 
PROGEPE e usar meios necessários para 
viabilizar a capacitação e qualificação do 
corpo docente por meio de afastamentos 
para participação em eventos e estudos, 
nacionais e internacionais. 

Índice de aproveitamento dos discentes nas 
disciplinas e avaliação de disciplinas. 
Participação dos docentes em eventos de 
extensão e pesquisa nacionais e 
internacionais. 

 

V – Dar maior visibilidade interna e externa aos cursos e programas do setor; 

Metas Indicadores 
Manter e qualificar os recursos humanos da 
área de tecnologia da informação e na área 
de comunicação.  
Estruturar a parte de hardware do servidor 
de informática do Setor. 
Manter recurso humano na área de 
comunicação atualizando o conteúdo do site 
e redes sociais do Setor. 

Participação da comunidade interna e 
externa nos eventos de pesquisa e extensão 
do Setor. 
Participação dos docentes em eventos de 
extensão e pesquisa nacionais e 
internacionais. 
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VI – Melhorar a infraestrutura disponível para atender melhor a comunidade acadêmica 
setorial; 

Metas Indicadores 
Encaminhar periodicamente as demandas de 
manutenção e propostas de reforma à 
SUINFRA. 
Adquirir equipamentos informáticos e 
didáticos para as salas de aula, bem como 
mantê-los em operação adequada.  

Avaliação da comunidade da UFPR. 

 

VII – Contribuir com a comunidade externa no âmbito de atuação dos Cursos de Direito por 
meio do aprendizado do corpo discente; 

Metas Indicadores 
Capacitar o corpo discente, docente e 
técnico para promover a assistência jurídica 
àqueles em situação de vulnerabilidade 
econômico-social. 

Atendimentos realizados pelo Departamento 
de Práticas Jurídicas e pelo Programa 
Hospitalidades. 

 

Atualizado em 01 de julho de 2020. 


