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Apresentação: O Campus Toledo da Universidade Federal do Paraná - UFPR, foi criado no ano de 2014, por meio da resolução Nº 26/14 do 

Conselho Universitário – COUN. As atividades do Campus iniciaram no mês de março de 2016, cumprindo o compromisso de interiorização 

da UFPR e desenvolvimento das regiões do estado do Paraná por meio da educação. O Campus Toledo conta com 41 docentes e 12 

técnicos administrativos. Atualmente o curso ofertado é o Bacharelado em Medicina. 

 

MISSÃO  

Oferecer educação superior de qualidade e excelência, graduando profissionais médicos comprometidos com a sociedade, amparados por 

pilares éticos, científicos, morais e humanísticos. 

VISÃO  

 Ser um centro de referência na formação de médicos generalistas, destacando-se nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação, 

contribuindo para a melhoria da saúde pública do Paraná. 

 

 



 

 

VALORES 

Compromisso Social 

Atuar em prol da sociedade, mantendo parcerias com órgãos públicos e privados, manifestando a necessidade desta relação junto à 

pesquisa e extensão como agente de mudanças.  

Ética 

Respeitar aos princípios morais, humanísticos e éticos, sempre pautados na democracia. 

Gestão Consciente 

Atuar em prol dos princípios que regem a Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

Respeito à diversidade 

Atuar com transparência, promovendo a inclusão e combatendo qualquer tipo de ação preconceituosa ou discriminatória. 

Compromisso com a qualidade 

Desenvolver continuamente os métodos de ensino, pesquisa e extensão. Inclusão de novas tecnologias e ações baseadas na criatividade, 

inovação e aprendizagem. 

 

ANÁLISE SWOT (FOFA) 

A matriz SWOT - F.O.F.A. é uma ferramenta de planejamento estratégico, usada para identificar as forças e fraquezas no ambiente interno e 

as oportunidades e ameaças no ambiente externo.   

Ambiente Interno 

Forças: São características internas da instituição e de seu capital humano, que representam vantagens competitivas. 



 

 

Logo, as forças identificadas no Campus Toledo são as seguintes: 

  Disposição para elaboração, execução e monitorização do planejamento estratégico. 

 Profissionais qualificados. 

 Equipe comprometida. 

 Trabalho colaborativo. 

 Curso único – Medicina. 

 Localização do Campus em um Parque Científico Tecnológico de Biociências. 

 Qualidade da Infraestrutura predial. 

 Credibilidade nacional da UFPR. 

 

Fraquezas: São situações que colocam a instituição em situação de desvantagem no ramo de sua atuação e perante aos concorrentes 

Logo, as fraquezas identificadas no Campus Toledo são as seguintes: 

 Oscilação das políticas internas do MEC que afetam atividade universitária. 

 Recursos orçamentários limitados. 

 Dificuldade em obter capital humano. 

 Ausência de campo de estágio próprio.  

 Dificuldade de estabelecer campos de práticas hospitalares e ambulatoriais.  

 Ausência de biotério para criação e experimentação animal. 

 Falta de veículo que faça trajeto campus e campos de estágios. 

 Poucas oportunidades de formação continuada.  

 

Ambiente Externo 

Oportunidades: São situações positivas externas a instituição que permitem alcançar os objetivos. 



 

 

Sendo assim, são identificadas no Campus Toledo as seguintes: 

 Parcerias firmadas com o governo Municipal. 

 Parceria firmada com o Parque Científico e Tecnológico de Biociências – BIOPARK. 

 Parcerias firmadas com CISCOPAR- Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste. 

 Parcerias firmadas com a Associação Hospitalar do Oeste do Paraná – HOESP. 

 Parcerias firmadas com a rede privada de saúde. 

 Parcerias firmadas com Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas e Privadas.  

 Alta demanda de alunos pelo Curso de Medicina. 

 Escassez de profissionais médicos na Região Oeste do Paraná. 

 Visibilidade regional dos projetos em conjunto com os demais órgãos públicos e privados. 

 

Ameaças: São situações externas nas quais se têm pouco controle e que podem ocasionar dificuldades para instituição 

Sendo assim, são identificadas no Campus Toledo as seguintes: 

 Instabilidade política/econômica do país. 

 Mudança de governo municipal (pode afetar parcerias). 

 Escassez de docentes médicos na região. 

 Congelamento de recursos orçamentários pelo Governo Federal. 

 Suspensão de realização de Concursos Públicos/Testes Seletivos pelo MEC. 

 

 

 

 



 

 

DESAFIOS ESTRATÉGICOS DO CAMPUS TOLEDO 

 

EIXO: ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO 

 

 

Objetivos Específicos 
 

Estratégias 
 

Projetos 

 
Incentivar programa e projetos de 
pesquisa/extensão no campus. 

Incentivar os docentes e técnico-
administrativos do campus a propor/executar 
programas e projetos de pesquisa/extensão. 

Ações que promovam a construção de programas e projetos de 
impacto interno e externo. 

 Integração entre módulos, disciplinas e conteúdos 
em prol do processo de ensino aprendizagem. 

Estudar propostas e sugestões da 
comunidade docente para aprimoramento e 
desenvolvimento do trabalho didático 
pedagógico e incorporação de novas 
ferramentas e metodologias ativas.  

 

Promover reuniões, debates e discussões periódicas sobre o 
aprimoramento do processo ensino aprendizagem. Propor formação 
continuada para docentes no âmbito didático pedagógico. 
 

Fomentar o aumento de projetos de pesquisa e 
extensão submetidos pelos servidores. 

Acompanhar a submissão de programas, 
projetos de Extensão e Pesquisa. 
Supervisionar sua execução. 
 

Relatórios periódicos de programas, projetos de pesquisa e 
extensão no Campus; Tornar público o desenvolvimento da 
pesquisa e extensão no site do Campus; 
Incentivar aos servidores que se encontram em pós-graduação 
stricto-sensu, que cadastrem seus projetos de dissertação ou tese 
no site do campus. 

Incentivar e promover atividades culturais no 
campus, com intuito da formação do processo 
reflexivo do discente. 
 
 

Adquirir materiais para o desenvolvimento 
de atividades culturais. 

 
Promover atividades culturais (teatro, dança, palestras sobre temas 
atuais, etc.), mostras e outros. 

Ampliar as condições para novos convênios com 
instituições de saúde da região Oeste do 
Paraná. 

Criar mecanismos de inclusão dos discentes 
em espaços de prática. 

Promover projetos com as instituições conveniadas, contribuindo 
para melhoria da saúde local. 

 
Acompanhamento dos alunos a partir da 
formatura para fins estatísticos. 

 
Manter atualizados dados dos alunos. 

Controle da Secretaria Acadêmica junto aos formandos para manter 
atualizados todos os dados e criar estatísticas de empregabilidade e 
local de atuação. 



 

 

 
Implementar estratégias de empreendedorismo 
médico. 

 
Proporcionar aos discentes conhecimentos 
técnicos para a formalização e gestão do 
seu consultório médico. 

 
Capacitar os discentes informando-lhes dos aspectos legais e 
burocráticos para a formalização dos seus consultórios. 
 

Equipar e manter os laboratórios de ensino e 
pesquisa em pleno funcionamento. 

Possibilitar e incentivar a utilização dos 
espaços de laboratórios.Adquirir novos 
equipamentos tecnológicos de ponta para um 
melhor desempenho das atividades de ensino 
e pesquisa. Investir no desenvolvimento e 
aquisição de mobiliários, equipamentos e 
insumo nos laboratórios que encontram-se 
em processo de implementação. 

Criar projetos, desenvolver metodologia de ensino inovadora e buscar 
no mercado equipamentos inovadores para prática médica. Utilização 
dos espaços para desenvolvimento das pesquisas de pós-graduação. 
Curso de capacitação para uso dos manequins e equipamentos 
laboratoriais. 
 

Equipar e manter a biblioteca com acervo 
bibliográfico moderno e atualizado. 

Investir na aquisição de mobiliário. Atualizar 
periodicamente o acervo bibliográfico com 
livros físicos, e-books, bases de dados digitais 
voltadas para a área da saúde. 

Criar projetos que estimulem a utilização dos espaços da biblioteca 
para estudo individual e em grupos. Estimular o uso das 
plataformas digitais. Buscar recursos por meio de projetos de 
fomento para aquisição de acervo.  

 

Consolidar a assistência estudantil no campus. 

Qualificar os servidores para identificar 
necessidades e proporcionar a assistência 
adequada. 

Buscar formas de aperfeiçoar os procedimentos administrativos de 
concessão, fazer divulgação por todos os meios de comunicação 
disponíveis, desenvolver palestras semestrais com o intuito de 
esclarecer as assistências disponíveis e como obter. 

 
Desenvolver acompanhamento pedagógico dos 
alunos com deficiência. 

 
Criar um processo de assistência contínua 
aos alunos nessa condição, focado no 
processo de ensino aprendizagem. 

 
Criar cronograma/horários das assistências e definir locais 
adequados. Os docentes devem criar um plano pedagógico para 
os alunos com deficiências. 
 

 
Criar um controle de dados dos discentes. 

 
Aprimorar a gestão do conhecimento, de 
forma a ter dados para tomada de decisão. 

 
Levantar o índice de preenchimento das vagas quanto à 
escolaridade, renda, tipo de acesso, cotas, entre outros. 

 
Promover encontros docentes semestrais.  

 
Intuito de trocas de experiências, reflexões e 
propostas pedagógicas. 

 
Executar reuniões, discussões e debates no sentido de aprimorar o 
processo educativo; roda de conversas sobre estratégias 
pedagógicas positivas.  
 

Estudar a abertura de novos cursos da área da 
saúde. 

Planejar e criar estudos de viabilidade de 
novos cursos, como enfermagem, 
fisioterapia, nutrição. 

Analisar a situação atual através de coletivo 
de docentes/técnicos e elaborar um estudo 
de viabibilidade. 

   



 

 

EIXO: RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

Expandir a integração das comunidades interna e 
externa. 

Promover encontros e atividades de 
formação que favoreçam a integração da 
comunidade escolar e da sociedade. 

Palestras no campus, escolas, asilos, órgãos públicos e privados, 
com intuito de disseminar temas relacionados à saúde humana. 
Construção de um calendário anual para as referidas atividades. 

 
Ampliar a gestão democrática. 

 
Desenvolver ações que permitam os 
discentes opiniar em decisões do campus. 

 
Construção de um plano democrático com base nas demandas 
da comunidade interna. 

Ampliar e fortalecer parcerias com os setores 
públicos e privados. 
 

 
Garantir o diálogo entre as instituições. 

 
Desenvolver ações e projetos com diversos órgãos e instituições 
de ensino da região. 

   

   

   

   

   



 

 

EIXO: GESTÃO E INFRAESTRUTURA 

 

 

 Fortalecer a gestão administrativa e manutenção 
da infraestrutura. 

 

Padronizar atos administrativos. 

Elaborar instruções e manuais de gestão. 
Desenvolver ferramentas de controle interno. 
Manter dados financeiros/orçamentários atualizados e publicizar 
no site do campus. 
Criar fluxograma para cada atividade administrativa. 

 Criar páginas no site específicas para cada 
setor. 

Informar de maneira clara e objetiva os 
serviços prestados e otimizar o acesso. 

Elaborar em conjunto com cada setor os dados para a página, 
incluindo fluxogramas, meios diretos de atendimento, formulários, 
entre outros. 

 
Promover periodicamente transparência e a 
divulgação dos atos institucionais. 

 
Prestar contas à comunidade interna e 
externa dos recursos recebidos e seu 
destino.  

 
Realizar audiências públicas semestrais com a comunidade 
interna e externa, podendo ocorrer presencialmente ou 
virtualmente. 

Expandir os mecanismos/espaços de discussão. Fortalecer o vínculo dos servidores com a 
instituição e aprimorar gestão participativa. 

Reuniões trimestrais com os servidores, para expor o que foi feito 
no período e a previsão para próximo, o entendimento da 
instituição como um todo cria uma visão holística do trabalho 
executado. 

Estabelecer a prática do planejamento como 
estratégia de desenvolvimento do campus. 

Incentivar a participação dos servidores nas 
atividades de planejamento. 

Criação do planejamento estratégico de forma democrática. 
Anualmente a construção do planejamento tático e operacional 
para cada setor. 

Gestão de Contratos. Desenvolver métodos eficazes de 
fiscalização. 

Criar grupos de estudos de servidores no que tange ao assunto, 
de forma semestral, com trocas de experiências e reflexões do 
processo de fiscalização. 

Expandir a infraestrutura física interna e externa 
do Campus. 

 Desenvolver projetos de expansão física do 
campus, visando locais de ensino e de 
socialização. 

Criar projetos de expansão física, respeitando as prioridades do 
campus e propor para reitoria.  

Construir a Unidade Didática e Ambulatorial. Desenvolver o projeto de impacto dessa 
unidade no ensino, pesquisa e extensão. 

Criar uma comissão que viabilize esse projeto com riqueza de 
detalhes e submeter à Reitoria. 

Estabelecer políticas de sustentabilidade. Aquisição de produtos e serviços 
sustentáveis. 

Propor e mapear as necessidades institucionais, através de 
projetos sustentáveis. 



 

 

 

EIXO: GESTÃO DE PESSOAS 

 

Incentivar capacitação dos servidores. Destinar tempo e recursos para a 
capacitação. 

Promover a capacitação interna e disponibilizar meios para as 
externas. 

Implementar a Integração de acolhimento ao 
recém  servidor. 

Integrar o servidor ao ambiente e aos 
demais servidores. 

Criar uma política de inserção de novos servidores, com 
treinamento anterior ao início do exercício de suas funções. 

Promover grupos de discussões de carreira. Entender as dificuldades encontradas pelos 
técnicos e docentes no exercício da 
profissão. 

Criar reuniões, debates, mesas redondas, com intuito da troca de 
experiências e discussão de modelos de processos que possam ser 
implantados para tornar o trabalho mais prazeroso. 

Criar a Comissão local do Plano de 
Desenvolvimento de Pessoal. 

Mapear o perfil dos servidores e suas 
demandas para capacitação. 
 

Levantamento de demanda de capacitação conforme planilha 
disponibilizada pela Progepe. 

Fomentar eventos Culturais e Sociais. Incentivar e propiciar a participação dos 
docentes e técnicos. 

Proporcionar palestras de motivação, desenvolver debates sobre 
temas atuais que afeta a realidade das universidades, entre 
outros. 

 
Implantar a página de Gestão de Pessoas do 
Campus. 

Informar sobre os direitos e deveres, além de 
propiciar um canal de divulgação das 
informações de pessoal. 

Inserir as leis que regem cargo público, fluxogramas de pedidos de 
auxílios diversos, perguntas frequentes, divulgação de notícias 
relacionadas à gestão de pessoas, aniversariantes, entre outros. 



 

 

 

 

EIXO: IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Campus Toledo é uma expansão recente da UFPR e que traz consigo conceitos inovadores, busca em conjunto com seus 

docentes e técnicos administrativos implementar um ensino de qualidade, com boa infraestrutura, com o compromisso social de 

formar profissionais comprometidos com a profissão e a sociedade. 

Cabe ressaltar, a preocupação em manter para os seus profissionais um ambiente propício à criatividade, pois entendemos que a 

base de qualquer instituição são as pessoas, ou seja, elas fazem as mudanças e impactam o ambiente que estão inseridas. 

 

 

*Documento aprovado na 10ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Campus Toledo, realizada dia 13 de Agosto de 2020. 

Incentivar a divulgação do Campus Toledo da 
UFPR. 

Divulgação do Campus Toledo na 
região. 

Utilizar de canais de divulgação disponíveis, proporcionar palestras 
em Colégios de Ensino Médio para divulgação do curso de 
Medicina, as formas de acesso e como é a profissão. Participação 
na feira de profissões.  

Consolidar a identidade institucional do Campus. Possibilitar o diálogo entre os servidores para 
a consolidação da identidade. 

Promover seminários e congressos para técnicos e docentes com 
intuito discutir e aprofundar o papel do Campus Toledo para região e 
propor inovações e mudanças. 


