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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O CURSO DE BIOMEDICINA DA UFPR 2020 - 2022

Planejamento  estratégico  para  o
curso de Biomedicina da UFPR 2020 –
2022  aprovado  em  reunião  de
colegiado no dia 09 de setembro de
2020.

O Curso de Biomedicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR) tem por finalidade

formar profissionais generalistas com senso crítico e reflexivo, com domínio de conhecimentos

teóricos e práticos, rigor científico e intelectual, éticos, com visão crítica e interdisciplinar dos

problemas de saúde que afligem a sociedade brasileira, e que valorize a vida como centro de

seus propósitos e atividades profissionais. O curso tem como premissa conduzir suas ações de

ensino,  pesquisa  e  extensão  comprometidas  com os  anseios  e  as  vocações  da  comunidade

paranaense e brasileira. 

O Curso de Biomedicina da UFPR oferta 30 vagas anualmente pelo processo vestibular

UFPR, sendo 10% das vagas reservadas ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU). O Curso teve

sua primeira turma constituída no ano de 2010 e, logo após o egresso das primeiras turmas, o

Núcleo Docente Estruturante (NDE) iniciou um processo contínuo de avaliação. Os resultados

da avaliação permanente do NDE culminaram com o planejamento e implementação de uma

reestruturação curricular entre os anos de 2019 a 2020 visando a primeira entrada em 2021. 

Dessa forma, para que as ações da Universidade e a formação do profissional biomédico

possam fazer a diferença a curto, médio e longo prazo, diferentes estratégias, metas e ações são

necessárias para aprimorar a amplitude do planejamento do curso de Biomedicina da UFPR e

contribuir com o desenvolvimento da região. No contexto do novo currículo do Curso a ser

iniciado  em 2021,  novas  disciplinas  com elevadas  cargas  horária  práticas  foram  criadas  e

incorporadas  visando  a  formação  de  um  profissional  apto  a  realizar  as  principais  funções

inerentes ao biomédico no âmbito laboratorial, seja este voltado à prestação de serviços ou à

pesquisa científica. Além disso, deve-se ressaltar a atual de curricularização das atividades de

extensão  que  somam  380  horas  do  curso.  Para  tais  atividades,  os  alunos  participarão  de

programas e projetos de extensão coordenados pelos professores da UFPR e, eventualmente, de

outras Universidades. Dada a proximidade dos alunos com os professores do Setor de Ciências



Biológicas/UFPR  origem,  acredita-se  que  grande  parte  dos  alunos  participarão  de  projetos

vigentes nesse Setor.

A Coordenação do Curso de Biomedicina tem como objetivo planejar e estabelecer as

ações que contribuam com o suporte necessário para a total adequação física e de pessoal do

Setor de Ciências Biológicas no atendimento das demandas do Curso de Biomedicina. 



 
Metas Descrição das metas Quantidade

Mínima
desejável

Prazo

1 –Administração - Implantar o sistema de secretaria virtual
- Adequar o espaço físico da coordenação
- Criar um espaço para atendimento individual aos estudantes
- Estimular a formação continuada do Técnico administrativo
-  Participação  de  cursos  de  gestão  administrativos  por  parte  dos
integrantes da coordenação
- Aquisição de computadores novos para a secretaria

01
01
01

04

04
02

Janeiro a março de 2021
Até julho de 2021
Até julho de 2021

1 por semestre

01 por semestre
Até dezembro de 2022

2 –  Ensino -  Fortalecer  e  ampliar  a  qualificação  didático-pedagógica  do  corpo
docente da UFPR, incluindo capacitação para EaD
- Melhorar o desempenho do curso nas avaliações oficiais 
- Implementar o novo currículo do curso
- Avaliação dos egressos para nortear futuras adequações ao curso
-  Promover  encontros  com  os  docentes  para  avaliação  ações
didáticas

04

01
01
02
02

Até dezembro de 2022

Até dezembro de 2022
Até março de 2021
Dezembro de 2021 2 de 2022
Março de 2021 2 de 2022

3 –  Pesquisa -  Fomentar  a  integração  entre  o  curso  de  Biomedicina  e  as  pós-
graduações da UFPR e de outras instituições de pesquisa
- Promover seminários entre os estudantes e grupos de pesquisa da
UFPR e de outras instituições
- Facilitar a participação dos estudantes em projetos de iniciação à
pesquisa e programas de voluntariado acadêmico

01

04

Indeterminad
o

Contínuo

Um por semestre

Contínuo

4 –  Extensão -  Apoiar  os programas,  projetos e  cursos de extensão na área da
saúde
-  Estimular  os  departamentos  a  oferecerem programas,  projetos  e
cursos de extensão aos estudantes de Biomedicina
-  Promover  ações  extensionistas  com  comunidades  que  se
beneficiam dos programas ou projetos
- Apoiar eventos com outros cursos da área da saúde e em especial
com outros cursos de Biomedicina

Indeterminad
o

Contínuo



5 – Infraestrutura - Apoiar projetos de melhoria dos laboratórios didáticos para a total
adequação às novas disciplinas do Curso 
- Aquisição de equipamentos de gravação e videoaulas   
- Criar ou apoiar a restruturação de um laboratório de informática 
-  Estimular  a  retomada  do  projeto  setorial  para  a  construção  do
espaço físico para convivência, lazer e descanso estudantil

10

02

02
01

Contínuo

Março de 2021

A partir de março de 2021
A partir de março de 2021

6 Empresa júnior - Fortalecimento das Empresas Júnior
- Apoiar novas linhas de ações da empresa júnior

01
01

Contínuo
Contínuo

7-  Relação  com  os
estudantes

- Apoiar as ações do Centro Acadêmico
- Promover reuniões periódicas para avaliação da coordenação 
- Criar um canal de comunicação entre a gestão e os acadêmicos

O1
08
01

Contínuo
Duas por semestre
Contínuo

8 - Sociedade - Aproximar o curso de Biomedicina às ações do Conselho Regional
de Biomedicina
-  Incentivar  a  participação  em  ações  de  campo  de  projetos  de
extensão universitária 

01

01

Contínuo

Contínuo
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