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 A Universidade Federal do Paraná foi uma das Universidades Federais que aderiu 

ao programa Reuni. O curso de Engenharia Química e o Departamento de Engenharia 

Química somaram-se ao esforço conjunto, propondo ações de forma a melhorar e ampliar a 

qualidade do ensino. Entre essas ações, está a integração entre a graduação e a pós-

graduação, com os objetivos principais: 

 

1. Diminuir a evasão em nosso curso, através da promoção do contato entre alunos 

graduandos e alunos de pós-graduação, que trazem sua experiência e visão de 

conjunto de forma a incentivar os alunos no seu progresso didático 

2. Diminuir a taxa de repetência em disciplinas, através do auxílio didático aos alunos, 

em especial àqueles que têm maior dificuldade em assimilar os conteúdos. 

 

Esses objetivos levam ao aluno o fortalecimento do empenho em prosseguir na 

profissão escolhida e ao melhor aproveitamento do espaço de aprendizado, trazendo em 

última análise a diminuição de alunos em sala de aula e do tempo para a formação. Nesse 

sentido, algumas disciplinas foram elencadas pela coordenação com base nos critérios de 

maior índice histórico de matrículas e disciplinas que sabidamente são motivadoras de 

opinião profissional de nossos alunos. 

O Projeto Reuni, o projeto de bolsas e demais informações podem ser vistos no 

endereço www.reuni.ufpr.br. A Resolução 10/08-CEPE cria e normatiza o programa em 

nossa Universidade. Algumas sugestões de atividades que os bolsistas podem realizar são: 

 

 Assistir às aulas, de forma a conhecer o conteúdo e a metodologia 

 Programar encontros periódicos com os alunos, sem prejuízo das aulas, para 

reforço das atividades didáticas 

 Acompanhar a evolução do aprendizado, no que tange à sua efetividade, 

sugerindo procedimentos alternativos, abordagens diferenciadas ou o 

desenvolvimento de material de apoio 

 Elaborar material didático que facilite a apreensão dos conteúdos aos alunos, 

incluindo notas de aula, lista de exercícios, técnicas de abordagem, comentários 

e explicações adicionais, ligação com outras disciplinas, etc. 

 Elaborar material prático para assimilação dos conteúdos 

 Identificar tópicos de maior dificuldade para os alunos, em relação à 

assimilação de conteúdo, propondo metodologias complementares 

 Elaborar e divulgar informações sobre o curso, a profissão e a interdependência 

das disciplinas 

 Identificar problemas específicos de alunos, levando ao conhecimento do 

professor ou do coordenador do curso 

 

Algumas atividades que o bolsista NÃO deve fazer: 

 



 Substituir o professor nas aulas; 

 Corrigir provas, trabalhos e outras atividades que valham nota; 

 Exercer o atendimento durante o horário das aulas, seja do próprio 

professor, seja de outros; 

 Descuidar-se do atendimento didático aos alunos da graduação com outras 

atividades, por exemplo, orientação de IC. 

 

Todos os bolsistas de mestrado devem cumprir 104 horas anuais (duas horas 

semanais de contato direto com o aluno) e os de doutorado, 208 horas anuais (quatro 

horas semanais de contato direto com o aluno). Essa carga horária foi definida de forma 

a possibilitar o trabalho com a graduação, sem prejuízo do andamento dos trabalhos de 

pesquisa. 

Todos os bolsistas terão controle mensal de presença, terão que preencher relatório 

semestral de suas atividades e uma parte da suas avaliações será realizada pelos alunos 

da graduação. A Coordenação promove encontros regulares entre os bolsistas, para 

avaliar o programa, trocar experiências e integrar os novos participantes. 

Em que pese decisões externas às Coordenações, é de interesse que, no ano 

seguinte, as disciplinas e o bolsista permaneçam na disciplina, de forma a tornar mais 

eficiente a sua atividade. Dessa forma, pedimos a colaboração dos professores no 

sentido de receber e orientar o bolsista, sempre voltado na formação acadêmica e 

profissional do discente de graduação. Da mesma forma, solicitamos o empenho no 

sentido de apresentar o bolsista aos discentes da graduação, inserindo-o no contexto da 

disciplina e provocando a participação dos alunos. 

Colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento, 

 

 

 

Profa Dra Agnes de Paula Scheer – Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em 

Tecnologia de Alimentos  r 3232 

 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Kaminski Lenzi – Coordenador do Curso de Pós-Graduação em 

Engenharia Química  r 3204 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Knesebeck – Coordenador do Curso de Graduação em 

Engenharia Química r 3057 

 


