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Apresentação:  

O DEGRAF – Departamento de Expressão Gráfica faz parte do Setor de Ciências Exatas, antigo 
departamento de Desenho, que mudou sua denominação a partir de 2008. O DEGRAF conta hoje 
com 18 professores efetivos, um professor substituto e dois funcionários técnicos-administrativos. 
Até 2011 o DEGRAF era um departamento prestador de serviços, por não possuir curso próprio. 
Sua função era ministrar as diversas disciplinas da área de Geometria para diversos cursos da 
UFPR. A partir deste ano, o DEGRAF passou a ofertar o curso de Bacharelado em Expressão 
Gráfica, curso inovador no Brasil, que tem por objetivo formar profissionais com sólida formação 
científica e tecnológica no desenvolvimento de projetos gráficos digitais. 

 

Missão:  

A missão do DEGRAF da Universidade Federal do Paraná é propiciar um ensino de qualidade para 
os alunos dos diversos cursos que são atendidos pelo DEGRAF, para garantir a formação de 
profissionais comprometidos com a sociedade e capazes de utilizar seus conhecimentos nas 
diversas áreas de Engenharia, Matemática, Química e especialmente Expressão Gráfica. O 
departamento promove diversos cursos de extensão para a comunidade universitária de desenho 
assistido por computador, integrando tanto nos cursos de extensão  como nas disciplinas 
ofertadas, as áreas de Exatas, Tecnologia e Artes, dando ênfase às novas tecnologias de 
representação gráfica digital disponíveis no mercado. Através de convênios firmados com 
empresas que fornecem os softwares que utilizam tecnologia de ponta, como Autodesk, Adobe e 
Corel, os alunos têm à sua disposição, o que há de melhor na área de projetos gráficos digitais e 
ainda podem baixar as versões educacionais dos softwares, enquanto estiverem vinculados à 
universidade. 

 

Desafio Estratégico:  

O grande desafio do DEGRAF é obter o reconhecimento do curso de Bacharelado em Expressão 
Gráfica, não somente pelo MEC, como por outras instituições de ensino superior, disseminando o 
conhecimento e servindo de modelo para outras universidades, buscando o aprimoramento dos 
professores e a atualização das inovações tecnológicas para oferecer ao mercado de trabalho um 
profissional com conhecimento científico e tecnológico. 

 

Valores:  

Comprometimento com o ensino gratuito e de qualidade, oferecendo aos egressos dos cursos 
atendidos pelo DEGRAF, os conhecimentos necessários para sua inserção imediata no mercado 
de trabalho, elevando o nome da instituição, através da qualidade de conhecimento dos alunos 
formados pela Universidade Federal do Paraná. 

 

Políticas:  

Compromisso, dedicação e responsabilidade com o ensino. 



 

 

A – Melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e extensão do departamento de Expressão Gráfica. 

 

Metas 

1.1 � Adequar as disciplinas às necessidades emergentes dos cursos de graduação atendidos 
pelo DEGRAF, ofertando disciplinas que contemplem Desenho Auxiliado por Computador. 

1.2 � Qualificar os professores do DEGRAF para ministrar as disciplinas que utilizem as novas 
tecnologias disponíveis. 

1.3 � Apoiar e incentivar a produção científica na área de Expressão Gráfica. 

1.4 � Fomentar a extensão na área de Expressão Gráfica. 

1.5 � Adequar as salas de aula, laboratórios de informática e ateliê com equipamentos, 
softwares e materiais necessários às necessidades dos cursos atendidos pelo DEGRAF. 

1.6 � Implantar um laboratório multidisciplinar de alto desempenho. 

1.7 � Divulgar o curso de Bacharelado em Expressão Gráfica nas diversas instituições de ensino 
superior. 

Indicadores das Metas 

1.1 � Ampliar gradativamente a inserção do Desenho Auxiliado por Computador em 50% das 
disciplinas ministrados pelo DEGRAF até 2015; 

� Realizar um levantamento junto às coordenações de curso sobre possível reformulação 
das disciplinas na área de Expressão Gráfica que visem complementar a formação dos 
alunos, até dezembro de 2013. 

1.2 � Proporcionar condições para que os professores realizem cursos de aperfeiçoamento 
preparatórios para a utilização das tecnologias de representação gráfica de projetos até o 
final de 2013. 

1.3 � Fortalecer o grupo de estudos e Grupo de pesquisa em Expressão Gráfica (Registrado na 
CAPES) durante o ano de 2012. 

1.4 � Formular um projeto de extensão que englobe os cursos de extensão ofertados pelo 
DEGRAF, até o final de 2012; 

� Ampliar em 20% a oferta do número de cursos de extensão para a comunidade interna e 
externa. 

1.5 � Adquirir e Instalar um projetor multimídia e estabilizadores para 36 computadores na sala 
PC12; 

� Adequar a sala PC15 para transformá-la em um laboratório de informática, até julho de 
2012; 

� Equipar e adaptar a sala PC17 como ateliê para as disciplinas práticas do curso de 
Bacharelado em Expressão Gráfica até julho de 2013; 

� Equipar sala como laboratório de informática no novo prédio do Setor de Ciências Exatas 
até 2013; 

� Equipar uma sala de aula com pranchetas de desenho no novo prédio até final de 2013. 



1.6 � Implantar um laboratório multidisciplinar de alto desempenho, intersetorial até o final de 
2014. 

1.7 � Entrar em contato com os departamentos de Expressão Gráfica ou áreas afins de outras 
instituições de ensino superior para a divulgação do curso. 

Ações 

1.1 � Reformulação das ementas das disciplinas ofertadas pelo DEGRAF para atender as 
necessidades dos cursos, mediante reuniões com os coordenadores de cada curso; 

� Levantamento dos conteúdos de desenho necessários para a formação dos profissionais 
das respectivas áreas. 

1.2 � Captação de recursos dentro da universidade para o pagamento de treinamentos 
especializados nas tecnologias de representação digital de projetos e prototipagem, para s 
professores do DEGRAF; 

� Captação de recursos para a contratação de profissionais externos à UFPR que ministrem 
cursos presenciais para os professores do DEGRAF. 

1.3 � Realização de reuniões semanais do grupo de pesquisa para a discussão de temas da 
área de Expressão Gráfica; 

� Incentivo à participação de eventos na área de Expressão Gráfica para o conhecimento 
das novas tecnologias que estão sendo utilizadas na área de representação de projetos; 

� Apoio e incentivo à divulgação da produção científica resultante das pesquisas realizadas 
na área de Expressão Gráfica. 

� Realização de eventos anuais de Inovação Tecnológica . 

� Incentivo a projetos de iniciação científica. 

1.4 � Oferta de cursos de extensão de AutoCad, Scketchup, Revit, 3dsMax, Inventor e outros 
para a comunidade; 

� Oferta de oficinas permanentes de aprendizagem para o uso das novas tecnologias por 
meio de um projeto de extensão. 

1.5 � Adequação da sala PC15:  

- instalação elétrica e lógica, pintura, persiana, piso, iluminação, ventiladores, etc.; 

- compra 16 mesas, 32 cadeiras e duas estantes ou armários; 

- compra de 30 computadores para programas gráficos e estabilizadores;  

- compra de um projetor multimídia; 

- quadro branco, tela para projeção. 

� Adequação da sala PC17: 

- elaboração do projeto do ateliê e fazer o levantamento das necessidades de materiais,  
móveis e equipamentos. 

� Instalação de laboratório de informática no novo prédio do Setor de Ciências Exatas até 
2013; 

- elaboração do projeto da sala e fazer o levantamento das necessidades de materiais,  
móveis e equipamentos. 



� Mobiliar uma das salas do bloco PC com pranchetas: 

- Adquirir 50 pranchetas, 50 réguas paralelas. 

� Equipar uma sala de aula com pranchetas de desenho no novo prédio: 

- elaborar o projeto da sala e fazer o levantamento das necessidades de materiais,  móveis 
e equipamentos. 

1.6 � 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 que são atendidos pelo DEGRAF. 

1.7 � Divulgação do curso de Expressão Gráfica através de mala direta para os departamentos 
de áreas afins até dezembro de 2012. 

 

 

 

Metas 

1.1 � Ofertar novas turmas do curso de Pós-graduação de Especialização em Expressão Gráfica 
no Ensino. 

1.2 � Ofertar curso de Pós-graduação lato sensu na área de Representação Digital de Projetos.  

1.3 � Ofertar curso de Pós-graduação stricto sensu na área de Expressão Gráfica.  

Indicadores das Metas 

1.1 � Ofertar uma nova turma do curso de Pós-graduação de Especialização em Expressão 
Gráfica no Ensino até 2015. 

1.2 � Ofertar curso de Pós-graduação lato sensu na área de Representação Digital de Projetos 
até 2017. 

1.3 � Ofertar curso de Pós-graduação stricto sensu na área de Expressão Gráfica a partir de 
2020. 

Ações 

1.1 � Instituir a comissão de revisão curricular do curso de Especialização em Expressão Gráfica 
no Ensino; 

� Reformular curso de Pós-graduação de Especialização em Expressão Gráfica no Ensino. 

1.2 � Instituir a comissão implantação do curso de Especialização em Representação Digital de 
Projetos; 

� Implantar curso de Pós-graduação lato sensu na área de Representação Digital de 
Projetos. 

1.3 � Constituir e ampliar as ações dos grupos de pesquisa do DEGRAF; 

� Constituir uma comissão de implantação da pós-graduação; 

� Ampliar a parceria com demais departamentos do setor de Ciências Exatas e de 
Tecnologia.. 

B – Criação do Programa de Pós-Graduação em Expressão Gráfica 



 


