
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

 Propiciar a compreensão de aspectos inerentes aos princípios e
políticas de gestão de pessoas que impactam nos valores, cultura,

relações interpessoais e qualidade de vida do servidor em seu
ambiente de trabalho.



 

CURSO SUPERANDO (NOSSAS) FRONTEIRAS: A MIGRAÇÃO 

INTERNACIONAL E O ACOLHIMENTO DE MIGRANTES E REFUGIADOS 

 

 

Objetivo: Oferecer ao corpo docente e técnico-administrativo da Universidade Federal do 

Paraná uma formação acerca das questões que tangem os processos migratórios da 

atualidade, com ênfase na subjetividade do corpo discente formado por alunos migrantes e 

refugiados, dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 

Conteúdo:  

 Os deslocamentos humanos na atualidade e a situação dos migrantes e refugiados no 

Brasil: Ambientação na plataforma - conjuntura atual; contribuição dos migrantes e 

refugiados aos países em geral e ao Brasil; seus direitos e deveres. 

 Ações da UFPR para migrantes e refugiados: O Programa Política Migratória e 

Universidade Brasileira; Cátedra Sérgio de Mello - CSVM / ACNUR; e SIPAD. 

 A realidade dos alunos migrantes e refugiados da UFPR: situação acadêmica e o que 

já está sendo feito. 

 Combate ao sistema de opressão e desigualdade em suas múltiplas dimensões: 

Análise dos casos, e consequências, de atos de xenofobia. O atendimento do aluno 

migrante em situação de vulnerabilidade na UFPR: O que o servidor precisa saber? 

 

Instrutora: Tatyana Scheila Friedrich, Elaine Cristina Schmitt Ragnini 

 

Carga horária: 

 

30 horas 

 

Nº de Turmas: 

 

02 

 

Nº de Vagas: 

 

40 (20 por turma) 

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

2001-03 05/10 à 03/11/2020 * UFPR Virtual 

2002-03 05/10 à 03/11/2020 * UFPR Virtual 

 



 

CURSO FORMAÇÃO EM POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS 

 

Objetivo: Proporcionar ao corpo docente e técnico da UFPR uma formação sobre a inserção 

de ações afirmativas na UFPR, seus avanços e implicações. 

 

Conteúdo:  

 Políticas inclusivas afirmativas na UFPR: Introdução às Políticas Inclusivas 

Afirmativas e Rede de apoio de políticas inclusivas na UFPR; Introdução às Políticas 

Inclusivas Afirmativas. 

 Áreas temáticas da Coordenadoria de Políticas Afirmativas: Políticas afirmativas, 

Negros e Negras, denúncias de racismo. 

 Áreas temáticas da Coordenadoria de Políticas Afirmativas: ERER: Corpo negro e as 

relações étnico raciais. 

 Áreas temáticas da Coordenadoria de Políticas Afirmativas: O que fazem os 

indígenas no Ensino Superior? 

 Áreas temáticas da Coordenadoria de Políticas Afirmativas: Comunidades 

tradicionais; Pessoas do campo; Educação em Quilombos / Educação Escolar 

Quilombola. 

 Áreas temáticas da Coordenadoria de Inclusão e Diversidade:  Surdez; Educação 

bilíngue para surdos: história, lutas e desafios à inclusão.  

 Áreas temáticas da Coordenadoria de Inclusão e Diversidade: Pessoas com 

deficiência; Altas habilidades ou superdotação.  

 Áreas temáticas da Coordenadoria de Inclusão e Diversidade: Gênero; Orientação 

sexual e movimentos LGBTI. 

 Áreas temáticas da Coordenadoria de Inclusão e Diversidade: Migrantes portadores 

de visto ou acolhida humanitária, refugiados (ou solicitantes de refúgio) e apátridas, 

portadores de visto humanitário. 

 

Instrutora: Adriana Inês de Paula, Carolina dos Anjos de Borba, Jefferson Diego de Jesus, 

Nathalia Savione Machado, Rosangela Gehrke Seger 

 

Carga horária: 

 

30 horas 

  



 

Nº de Turmas: 01 

 

Nº de Vagas: 

 

40 (20 por turma) 

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

3001-03 26/10 à 14/12/2020 * UFPR Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO FORMAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO DE CASOS DE VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO 

 

Objetivo: Proporcionar ao corpo de funcionárias/os docentes e técnicas/os da UFPR uma 

formação sobre gênero e diversidade sexual na perspectiva dos Estudos de Gênero e 

Sexualidades, de forma interseccional, a fim de sensibilizá-las/os e capacitá-las/os a acolher 

e encaminhar casos de violências e discriminação de mulheres e LGBTI no âmbito da 

universidade. 

 

Conteúdo:  

 Gênero e Feminismos. 

 Diversidade Sexual e LGBTIfobia. 

 Interseccionalidade. 

 Feminismos Interseccionais. 

 Feminismos Interseccionais. 

 Encaminhamentos para produção final; Produção final do material. 

 Socialização e divulgação do material produzido; Socialização e divulgação do material 

produzido. 

 

Instrutora: Adriana Inês de Paula, Megg Rayara Gomes de Oliveira, Nathalia Savione 

Machado 

 

Carga horária: 

 

30 horas 

 

Nº de Turmas: 

 

02 

 

Nº de Vagas: 

 

40 (20 por turma) 

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

1001-03 05/10 à 30/11/2020 * UFPR Virtual 

1002-03 05/10 à 30/11/2020 * UFPR Virtual 

 


