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ANEXO II 

Apêndice do Planejamento Estratégico do DEGRAF (2012-2020): metas e ações 

propostas pela Coordenação do Curso de Expressão Gráfica (2014-2015) 

 

A – Melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e extensão do departamento 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 na UFPR.  

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

 

INDICADORES DAS METAS 

1.1  - Adequar a sala PC15 (atual Sala PC08) para transformá-la em um laboratório de 
informática, até agosto de 2014; 
  - Equipar salas de aula com pranchetas de desenho no novo prédio do Setor de 
Ciências Exatas, até dezembro de 2014; 
- Equipar e adaptar a sala PC17 como ateliê (maquetaria) para as disciplinas práticas 
do Curso de Expressão Gráfica, até dezembro de 2015.  

1.2  - Implantar um laboratório multidisciplinar de alto desempenho, intersetorial até o 
final de 2015. 

1.3 - Entrar em contato com outros Departamentos da UFPR para a divulgação do curso. 

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

 

AÇÕES 

1.1 Adequar a sala PC15 (atual PC08):  
- Trocar a Sala PC15 (Departamento de Expressão Gráfica) pela PC08 (Departamento 
de Matemática); 
- Fazer a adequação da parte civil na PC08: reforma do piso, colocação de grades 
externas, instalação de tetra chave na porta e pintura nas paredes e teto; 
- Realizar a instalação elétrica e lógica na PC08, aproveitando o projeto já realizado 
pela Prefeitura para PC15; 



- Adquirir um projetor multimídia ou TV 46 polegadas;  
- Comprar estantes para armazenar o material (mochila) dos alunos. 
Adequar a sala PC17:  
- trocar a Sala PC17 com outra Sala do Departamento de Matemática, também no 
Bloco PC, condicionada a inauguração do novo Prédio do Setor de Ciências Exatas; 
- fazer o levantamento das necessidades de materiais, móveis e equipamentos para 
maquetaria; 
- elaboração do projeto do ateliê (maquetaria); 
- comprar estantes para armazenar livros e revistas da área de expressão gráfica. 
Equipar uma sala de aula com pranchetas de desenho no novo prédio do Setor 
Ciências de Exatas:  
- elaborar o projeto da sala e fazer o levantamento das necessidades de materiais, 
móveis e equipamentos;  
- comprar 30 pranchetas com régua paralela e 30 banquetas. 

1.2 - Equipar um laboratório de informática, com computadores de última geração para 
ofertar cursos permanentes de AutoCad, Revit, 3dsMax, Inventor e outros, para os 
alunos dos cursos de graduação que são atendidos pelo DEGRAF. 

1.3 - Divulgar o curso de Expressão Gráfica através de mala direta para os outros 
Departamentos da UFPR, até dezembro de 2014.  
- Realizar a 1ª Semana Acadêmica do Curso de Expressão Gráfica, durante o segundo 
semestre de 2014. 

1.4 - Comprar 03 exemplares por título da bibliografia básica do Curso de Expressão 
Gráfica 

 


