UNESPAR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

A Unespar constitui-se em uma das sete universidades estaduais públicas do Paraná, abrangendo
sete campi e a Escola Superior de Segurança Pública da Academia Policial Militar de Guatupê,
unidade especial, vinculada academicamente à Unespar. O quadro de servidores é composto por
1.077 pessoas que atendem mais de 12 mil estudantes em cursos de graduação e pós-graduação.
Possui 68 cursos de graduação, 15 centros de áreas, 19 cursos de pós-graduação lato sensu e dez
programas de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado.
O ingresso na Unespar acontece via vestibular realizado uma vez ao ano e também pelo Sistema
de Seleção Unificado (SiSU). Das vagas existentes, 50% estão reservadas para o SiSU, exceto aos
cursos de artes que exigem teste de habilidade específica, e a outra metade pelo modelo
tradicional de seleção.

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

APRESENTAÇÃO

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) é uma Instituição de Ensino Superior pública e
gratuita, com sede no município de Paranavaí, criada pela Lei Estadual nº 13.283, de 25 de outubro
de 2001, alterada pela Lei Estadual nº 13.385, de 21 de dezembro de 2001, Lei Estadual nº 15.300,
de 28 de setembro de 2006 e pela Lei Estadual nº 17.590, de 12 de junho de 2013. Está vinculada à
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).
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Brasília

Sete dos cursos, os mais antigos, fazem parte do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. São eles: Administração,
Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Secretariado Executivo Trilingue, Serviço
Social e Turismo. Juntos, ofertam 460 vagas anualmente.
Por outro lado, o Centro de Ciências Humanas e de Educação possui os cursos mais novos voltados para a
formação de professores. O curso de Matemática, por exemplo, formou os primeiros profissionais em 2015. Já
os cursos de Pedagogia e Letras (Inglês, Espanhol e Português) estão em funcionamento desde 2013.
Todos os 12 cursos somam 1.755 alunos. Além das atividades de ensino, os professores desenvolvem e
oportunizam para a comunidade acadêmica o envolvimento em projetos de pesquisa e extensão. As ações
possibilitam o desenvolvimento pessoal e profissional dos acadêmicos, bem como impactam positivamente a
comunidade onde atuam.

12 CURSOS com 1.755 ESTUDANTES
Administração :: bacharelado
Ciências Contábeis :: bacharelado
Ciências da Computação :: bacharelado
Ciências Econômicas :: bacharelado
Secretariado Executivo Trilíngue :: bacharelado
Serviço Social :: bacharelado
Turismo e Negócios:: bacharelado
Letras Inglês :: licenciatura
Letras Espanhol :: licenciatura
Letras Português :: licenciatura
Matemática :: licenciatura
Pedagogia :: licenciatura

CAMPUS DE APUCARANA

Há pelo menos 56 anos Apucarana vivencia a experiência do Ensino Superior. Com a criação da então
Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (Fecea), o município se organizou e passou a
atender as demandas da população, da região e diversas cidades do Paraná, Bahia, Santa Catarina, Rio de
Janeiro, Rondônia, Ceará, Minas Gerais e São Paulo com a oferta de cursos de graduação.

Ao longo de toda história já se passaram mais de 40 anos. Considerado um marco histórico em Campo Mourão,
o campus tem uma atuação sólida na formação de profissionais e no envolvimento com pelo menos 25
municípios da região por meio de ações de extensão, cultura e promoção da pesquisa.
Dentre os dez cursos disponíveis, cinco são em licenciatura (Geografia, História, Letras, Matemática e
Pedagogia) e outros cinco em bacharelados (Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas,
Engenharia de Produção Agroindustrial e Turismo e Meio Ambiente).
Além dos cursos de graduação, o campus se destaca por ser a primeira instituição a ofertar pós-graduação nas
modalidades lato e stricto sensu na Comcam. O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e
Desenvolvimento (PPGSeD) já possui duas turmas de mestrado. A mais recente aprovação é o Programa de
Mestrado Profissional em História que inicia a seleção de alunos em 2016. Além disso, estão em organização
outras duas propostas nas áreas de Geografia e História.

10 CURSOS com 2.002 ESTUDANTES
Administração :: bacharelado
Ciências Contábeis :: bacharelado
Ciências Econômicas :: bacharelado
Eng. de Produção Agroindustrial :: bacharelado
Turismo e Meio Ambiente :: bacharelado
Geografia :: licenciatura
História :: licenciatura
Letras Português – Inglês :: licenciatura
Matemática :: licenciatura
Pedagogia :: licenciatura

CAMPUS DE CAMPO MOURÃO

Anteriormente denominada Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão (Fecilcam), o campus de Campo
Mourão da Unespar foi a primeira Instituição de Ensino Superior no município e na região em que está
localizada. Os primeiros passos para a criação aconteceram em 1964. Após um período paralisado, em 1967
institui-se a Fundação Educacional de Campo Mourão. No entanto, é em 24 de agosto de 1972 que se efetiva a
criação da faculdade. A aula inaugural aconteceu quase dois anos após, no dia 08 de junho de 1974.

Conta com um corpo docente capacitado e aproximadamente 1.250 alunos de graduação, especialização e
extensão. Atualmente, ocupa três prédios na região central de Curitiba, onde desenvolve atividades
especializadas que formam músicos e artistas visuais, numa tradição que completou 67 anos em 2015.
No campus, os estudantes entram em contato intenso com o mundo das artes por meio de dois cursos de
licenciatura (Artes Visuais e Música) e seis bacharelados (Superior de Canto, Superior de Instrumentos, Superior
de Composição e Regência, Superior de Pintura, Superior de Gravura e Superior de Escultura).
A atuação, em consonância com os documentos oficiais da Unespar, prioriza os princípios de liberdade de
pensamento e de expressão de desenvolvimento crítico e reflexivo. Para isso, transmite o saber e a cultura
visando a promoção da cidadania, da democracia, da diversidade cultural e, acima de tudo, o desenvolvimento
humano e sustentável.

7 CURSOS com 1.250 ESTUDANTES
Canto :: bacharelado
Composição e Regência :: bacharelado
Instrumentos :: bacharelado
Museologia:: bacharelado
Artes Visuais :: bacharelado
Artes Visuais :: licenciatura
Música :: licenciatura

CAMPUS DE CURITIBA I

O campus de Curitiba I foi a primeira escola estadual de ensino superior do Paraná. Criada em 1948 como
Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap), é carinhosamente chamado de Belas e constitui-se como
patrimônio cultural. Tem tradição na formação de artistas e difusão das artes com a oferta de um ensino de
qualidade e gratuito. A fundação é resultado de um movimento de artistas e amantes das artes e da cultura no
Paraná.

Fundada em 1916 pelo maestro Leonard Kessler como Conservatório de Música do Paraná se tornou, nos
primeiros anos, uma referência na formação de músicos no Sul do país. No entanto, em 2005, um novo perfil
se desenha com a abertura do curso de Cinema e Vídeo. O curso se tornou um dos mais representativos do
Brasil devido a produção e difusão de obras de cinema e audiovisual, projetando assim o nome da instituição.
O campus prima pela produção e difusão do saber em arte e oferece ao aluno a oportunidade de desenvolver
aptidões, explorar habilidades e produzir conhecimentos por meio de cursos de graduação como Artes
Cênicas, Cinema e Vídeo, Música Popular e Musicoterapia em nível de bacharelado. Na área de licenciatura, os
cursos são Artes Visuais, Música e Teatro. Por outro lado, Dança possibilita a formação tanto em bacharel como
em licenciatura.
A estrutura é preparada especialmente para o desenvolvimento dos cursos ofertados e estimular o aluno a
participar de atividades artísticas e científicas que garantam uma formação de qualidade. Além disso, contribui
para renovar, impulsionar e tornar a cultura acessível à população.

8 CURSOS com 1.074 ESTUDANTES
Artes Cênicas :: bacharelado
Artes Visuais :: licenciatura
Cinema e Vídeo :: bacharelado
Dança :: bacharelado e licenciatura
Música :: licenciatura
Música Popular :: bacharelado
Musicoterapia :: bacharelado
Teatro :: licenciatura

CAMPUS DE CURITIBA II

A Faculdade de Artes do Paraná (FAP), hoje campus de Curitiba II da Unespar, é uma das raras Instituições de
Ensino Superior do Brasil a ofertar cursos nas diversas modalidades artísticas. A identidade e respeito que hoje
possui na formação de diferentes profissionais da área de Artes foram construídos ao longo de um período de
quase 100 anos.

História, Matemática, Pedagogia e Letras (Português e Inglês) são os primeiros cursos ofertados no campus
e que ainda existem. Pelo bacharel, Administração e Ciências Contábeis estão em funcionamento desde
1981. O curso mais recente, que oferece vagas no período da manhã e tarde, é o de Ciências Biológicas que
começou a funcionar em 2005 nas modalidades de bacharelado e licenciatura.
Entre os objetivos está a formação profissional, respeitando o contexto histórico e as diferenças,
comprometendo-se com a sociedade contemporânea e visando aplicar conhecimentos teóricos e práticos
voltados para o avanço científico, econômico, social e cultural.
O campus recebe estudantes de diversos municípios do Paraná e também de outros estados brasileiros,
participantes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Localizado no centro de Paranaguá, possui um total
de 2 mil acadêmicos que se envolvem, também, em atividades de pesquisa e extensão.

10 CURSOS com 2.000 ESTUDANTES
Administração :: bacharelado
Engenharia da Produção:: bacharelado
Ciências Contábeis :: bacharelado
Ciências Biológicas :: licenciatura
Ciências Biológicas :: bacharelado
História :: licenciatura
Letras Português – Inglês :: licenciatura
Letras Português :: licenciatura
Matemática :: licenciatura
Pedagogia :: licenciatura

CAMPUS DE PARANAGUÁ

Única instituição universitária estadual do litoral paranaense, o campus de Paranaguá tem uma longa
história para contar a partir da criação da então Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de
Paranaguá (Fafipar) em 1956 e início das atividades em 03 de fevereiro de 1960. Por isso, cumpre um papel
relevante na formação de profissionais especializados em diversas áreas e na oferta de serviços aos sete
municípios litorâneos do estado.

Além de formar profissionais paranaenses oriundos de diferentes municípios, o campus possui alunos paulistas
e sul-mato-grossenses. Em sua grande maioria, se destacam e contribuem significativamente para o
desenvolvimento local, regional, estadual e nacional.
Para promover o objetivo principal de integração regional, possui 12 cursos de graduação que se envolvem em
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os cursos da saúde, Enfermagem e Educação Física, são ofertados
apenas no campus e representam as maiores concorrências nos vestibulares. Por outro lado, devido o período
em atividade, cursos como Administração, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras,
Matemática, Pedagogia e Serviço Social se tornaram grandes referências.
Entre os diferenciais do campus também figura o programa de pós-graduação em nível de mestrado “Ensino:
Formação Docente Interdisciplinar” que objetiva oferecer oportunidade de desenvolvimento científico para a
formação de professores e já está na terceira turma.

12 CURSOS com 2.157 ESTUDANTES
Administração :: bacharelado
Ciências Contábeis :: bacharelado
Direito :: bacharelado
Enfermagem :: bacharelado
Serviço Social :: bacharelado
Ciências Biológicas :: licenciatura
Educação Física :: licenciatura
Geografia :: licenciatura
História :: licenciatura
Letras Português – Inglês :: licenciatura
Matemática :: licenciatura
Pedagogia :: licenciatura

CAMPUS DE PARANAVAÍ

Com a criação da Unespar, a então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa) passou a ser
um dos sete campi da instituição. No entanto, existe desde 1965 como uma ferramenta para formação de
profissionais em nível superior e diminuição das deficiências culturais da região em que se localiza.

Desde a origem, assume um compromisso com o desenvolvimento da região para ser um centro irradiador
e transformador da estrutura cultural. Portanto, tem o respaldo de 22 municípios de sua área de abrangência
que possui uma população estimada em 300 mil habitantes.
O corpo docente composto por pós-doutores, doutores, mestres e especialistas sustentam as atividades de
ensino, pesquisa e extensão que beneficiam 1.302 alunos nos cursos de Ciências Biológicas, Filosofia,
Geografia, História, Letras (Inglês e Espanhol), Matemática, Pedagogia e Química.
Com o olhar voltado para apoiar a geração e difusão do conhecimento científico, tecnológico e a inovação
nas diferentes áreas, possui espaços privilegiados como o Observatório Astronômico, Estação de Tratamento
de Psicultura e Laboratório de Águas que permitem convênios com diferentes instituições, colaboram com
a produção e disseminação do conhecimento e prestam serviços à comunidade.

9 CURSOS com 1.302 ESTUDANTES
Ciências Biológicas :: licenciatura
Filosofia :: licenciatura
Geografia :: licenciatura
História :: licenciatura
Letras Português – Inglês :: licenciatura
Letras Português – Espanhol :: licenciatura
Matemática :: licenciatura
Pedagogia :: licenciatura
Química :: licenciatura

CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA

Com nove cursos, todos na área de licenciatura, o campus de União da Vitória vem formando professores
com excelência ao longo de mais de cinco décadas. A criação como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de União da Vitória (Fafiuv), em 1956, atende uma comunidade que atua, principalmente, no Sul do Paraná
e no Norte de Santa Catarina. Isso faz com que a unidade, assim como os demais campi, seja pioneira do
Ensino Superior fora da capital paranaense.

Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento - Campus de Campo Mourão
Profissional em História - Campus de Campo Mourão
História Pública - Campus de Campo Mourão
Música - Campus de Curitiba I
Cinema e Artes de Vídeo - Campus de Curitiba II
Profissional em Artes - Campus de Curitiba II
Formação Docente Interdisciplinar - Campus de Paranavaí
Profissional em Educação Inclusiva - Campus de Paranavaí
Profissional em Filosofia - Campus de União da Vitória
Educação Matemática - Intercampi, Campo Mourão e União da Vitória

LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO
Gestão Empresarial, Marketing e RH – campus de Apucarana
Gestão Financeira e Contábil – campus de Apucarana
Serviço Social e intervenção profissional – campus de Apucarana
Geografia, Meio Ambiente e Ensino – campus de Campo Mourão
Estudos Literários – campus de Campo Mourão
Ensino de Matemática – campus de Campo Mourão
Consultoria Organizacional – campus de Campo Mourão
Poéticas Visuais – campus de Curitiba I
Mestre de bandas e fanfarras – campus de Curitiba I
Cinema com ênfase em produção – campus de Curitiba II
Música eletroacústica – campus de Curitiba II
AEE com ênfase na Educação Especial e Inclusiva – campus de Paranaguá
Planejamento, Gestão de Programas e Projetos Sociais – campus de Paranavaí
MBA em Controladoria, Gestão Financeira e Auditoria – campus de Paranavaí
MBA – Estratégia Corporativa – campus de Paranavaí
Enfermagem do Trabalho – campus de Paranavaí
Personal Trainer: ênfase em nutrição aplicada ao exercício – campus de Paranavaí
Geografia, saberes docente e formação de professores – campus de União da Vitória
Filosofia: Problemas Contemporâneos – campus de União da Vitória

PÓS-GRADUAÇÃO

STRICTO SENSU - MESTRADO

O trabalho dos Grupos de Pesquisa da Unespar tem contribuído para o crescimento da pesquisa, a
disseminação do conhecimento produzido, o intercâmbio com outras Instituições de Ensino
Superior e Centros de Pesquisa, bem como para a formação de recursos humanos. Ademais, têm
subsidiado as ações dos programas de pós-graduação em funcionamento, assim como o
fortalecimento dos Grupos de Trabalho para a criação de novos programas de pós-graduação
stricto sensu.
A Unespar conta ainda com 11 periódicos científicos das diferentes áreas do conhecimento,
hospedados no Portal de Periódicos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
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PESQUISA

A Unespar possui 62 Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq, certificados pela
instituição e estão distribuídos nas seguintes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias (01),
Ciências Biológicas (03), Ciências da Saúde (03), Ciências Exatas e da Terra (07), Ciências Humanas
(18), Ciências Sociais Aplicadas (05), Engenharias (01), Linguística, Letras e Artes (24).

Dentre os programas desenvolvidos destacam-se o Universidade Sem
Fronteiras, o Programa Institucional de Bolsas para Extensão
Universitária, Arte na Escola, Música Contemporânea e Extensão em
Música, Patronato, Bom Negócio Paraná, Universidade Aberta à
Terceira Idade, Programa de Desenvolvimento Educacional, Programa
de Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico/Extensão e o Centro de Línguas.

EXTENSÃO E CULTURA

A Unespar realiza programas, projetos, grupos de estudos, cursos e
eventos de extensão de forma a promover a unidade entre a teoria e a
prática, constituindo-se em instrumento de transformação e
integração entre a universidade e a sociedade, nas seguintes áreas do
conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da
Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais
Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes.

No âmbito da Unespar, a cultura é entendida em suas três dimensões:
como expressão simbólica; como direito de cidadania e como
potencial para o desenvolvimento econômico. Através de ações, no
âmbito universitário, estas dimensões contribuem para sensibilizar
gestores, docentes, discentes e funcionários agentes universitários
para sua importância na formação pedagógica e cidadã da
comunidade acadêmica em articulação indissociável ao Ensino, à
Pesquisa e à Extensão.

EXTENSÃO E CULTURA

O calendário institucional conta ainda com eventos como oficinas,
cursos, mostras, cineclubes, seminários, encontros, festivais,
colóquios, semanas acadêmicas e ciclo de debates.

Objetiva ainda apoiar o intercâmbio internacional de discentes, docentes e agentes universitários
e promover a integração, em parceria com as pró-reitorias, das ações da Unespar, visando à
internacionalização do ensino de graduação e pós-graduação, da pesquisa, da extensão e da
cultura.
Entre os parceiros, a Unespar possui convênio com a Zona Integración Centro Oeste de America
del Sur (Zicosur Universitário), Santander Universidades e a Associação Brasileira de Educação
Internacional (Faubai). Também possui termos de cooperação acadêmica com universidades
latino-americanas e europeias.
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ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

O Escritório de Relações Internacionais (ERI) é um órgão de assessoria da reitoria da Unespar com
objetivo de estabelecer relações com instituições públicas e privadas, de interesse internacional,
assistenciar a comunidade acadêmica na área de cooperação internacional, de modo a articular,
apoiar e promover o intercâmbio cultural, científico e tecnológico entre a Unespar e instituições
estrangeiras.
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