
Anexo III 
Apêndice do Planejamento Estratégico do DEGRAF (2012-2020): metas e ações propostas pela 

Coordenação do Curso de Expressão Gráfica (2016-2017) 
 

A - Melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e extensão do Departamento de Expressão 
Gráfica (Metas relativas ao Curso de Expressão Gráfica). 

 

Metas 

1.1. Adequar às salas de aula, laboratórios de informática e ateliê com equipamentos, 
softwares e materiais necessários às necessidades dos cursos de graduação atendidos pelo 
DEGRAF; 

1.2. Implantar um laboratório multidisciplinar de alto desempenho. 

1.3 Divulgar o curso de Bacharelado em Expressão Gráfica. 

1.4 Atualizar as bibliografias básicas das disciplinas do Curso de Expressão Gráfica.  

 

Indicadores das Metas 

1.1 a) Adequar a sala PC 15 (atual sala PC08) para transformá-la em um laboratório de 
informática. (finalizado). 
b) Equipar salas de aula com pranchetas de desenho no novo prédio do Setor de Ciências 
Exatas. (em aberto). 

c)  Equipar e adaptar a sala PC17 como ateliê (maquetaria) para as disciplinas práticas do Curso 
de Expressão Gráfica. (em aberto). 

1.2 Implantar um laboratório multidisciplinar de alto desempenho (intersetorial). (em aberto). 

1.3 Entrar em contanto com os Departamentos da UFPR para divulgação do curso. (finalizado). 

1.4 Fazer o quantitativo de livros da bibliografia básica disponíveis na Biblioteca de Ciência e 
Tecnologia (CT). (finalizado).  

 

Ações 

1.1 a) Adequar a sala PC15 (atual PC08) - (Finalizado). 

b) Sala de Pranchetas na PC11 (28 Alunos) - Finalizado; Instalação de mais uma sala de 
pranchetas para 30 alunos no novo Prédio de Ciências Exatas. As pranchetas e banquetas já 
foram compradas, falta a liberação do prédio. Previsão 2º semestre 2016.  

c) A sala PC17 para instalação da "maquetaria" para as disciplinas de modelagem e 
prototipagem depende da inauguração do novo Prédio de Ciências Exatas; assim como, a 
compra de móveis e equipamentos adequados para impressão 3D e máquinas corte. (Em 
aberto). Foi instalada de modo temporário na sala 10, do DEGRAF, uma impressora 3D.  

1.2 Equipar um laboratório de informática, com computadores de alto desempenho para 
ofertas de cursos permanentes de Autocad, Revit, 3dsMax, entre outros softwares, para 
projetos na área de mecânica e produto, de arquitetura e mobiliário, etc. Foi comprado novos 
computadores e instalados na PC08, assim como, a aquisição de 30 licenças do RHINOCEROS. 
O DEGRAF possui também a PC10, que precisa ser atualizada com o RHINOCEROS. (Parcial). 

1.3 Divulgação do curso de Expressão Gráfica através da oficialização em calendário de sua 
Semana Acadêmica. (finalizado). 



1.4. Comprar 03 exemplares por título da bibliografia básica do Curso de Expressão Gráfica. 
(finalizado). Contudo, novas disciplinas optativas foram criadas e precisa que seja realizada a 
compra de livros atualizados. Previsão para 2017.  


