
DESPACHO GOVERNAMENTAL

De acordo com as informações constantes no PROTOCOLADO nº e 

aliado a manifestação favorável da Procuradoria Consultiva junto à Governadoria 

(mov. 36), AUTORIZO, nos termos do art. 87, inc. XVIII, da Constituição Estadual 

c/c art. 1º, inc. VI, do Decreto nº 4.189/2016, a formalização do TERMO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA entre o ESTADO DO PARANÁ, por 

intermédio da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

SETI, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura SECC, da 

Biblioteca Pública do Paraná BPPR e a Universidade Estadual do Paraná 

UNESPAR, Universidade Estadual do Centro-Oeste UNICENTRO, Universidade 

Estadual de Ponta Grossa UEPG, Universidade Estadual de Maringá UEM, 

Universidade Estadual de Londrina UEL, Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná UNIOESTE e a Universidade Estadual do Norte do Paraná UENP, cujo

objeto é a realização do Programa de Residência Técnica em Gestão Cultural, nos 

termos da Lei Estadual nº 20.086/2019, com previsão de recursos para execução 

no importe de 
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Paranaguá, 23 de agosto de 2021.
Ofício: 068/2021 - PROPLAN/DPC

À 
Unidade Gestora do Fundo Paraná UGF
Curitiba/PR

Assunto: Apresentação de Proposta de Projeto

Senhor Coordenador Geral,

Vimos pelo presente apresentar a Proposta d -Graduação Lato 

Sensu Sociedade, Educação e 

Economia, definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia CCT PARANÁ, a fim de pleitear 

apoio financeiro dessa UGF com recursos do Fundo Paraná.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

_____________________________________
Salete Paulina Machado Sirino

Responsável Legal da Instituição Proponente

Ilmo. Sr.
LUIZ CÉZAR KAWANO
Coordenador Geral da UGF
Curitiba - Paraná
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PLANO DE TRABALHO

1. PROJETO FUNDO PARANÁ

1.1    ( x )  UGF Projeto Estratégico 1.2 (   )  USF Universidade sem Fronteiras

2. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione uma das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, 
acessando o link: http://www.seti.pr.gov.br/ugf/politicasediretrizes

Área Prioritária: Sociedade, Educação e Economia 

3. TÍTULO DO PROJETO

Residência Técnica e Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Gestão Cultural

4. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ = (a)
Outras despesas de CUSTEIO INVESTIMENTOS Total

R$ 1.194.329,00 R$ 0,00 R$ 1.194.329,00

4.1 VALOR DOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA (Instituição Parceira) = (b)
Outras despesas de CUSTEIO INVESTIMENTOS Total

R$ 1.119.844,00 R$ 0,00 R$ 1.119.844,00

4.2 VALOR TOTAL DOS RECURSOS DO PROJETO - (c) = (a) + (b)
Outras despesas de CUSTEIO INVESTIMENTOS Total

R$ 2.314.173,00 R$ 0,00 R$ 2.314.173,00

5. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
Duração:      (    ) 12 meses           (  x  ) 24 meses          (    ) 36 meses

Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

6. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
CNPJ: 05.012.896/0001-42
Natureza Jurídica: Autarquia
Endereço:  Avenida Rio Grande do Norte, 1525 - Centro
CEP: 87.010-020
Cidade/Estado: Paranavaí/PR
Telefone e Fax: (44) 3482-3218
mail: projetos.convenios@unespar.edu.br

6.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3.783403-3
CPF: 513.131.549-20
Endereço residencial: Rua Jacarezinho, 1586 - Mercês
CEP: 80.810-130
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone residencial: (41) 99800-6261
Email particular:  salete.sirino@unespar.edu.br

APROVADO

ALDO NELSON BONA
Superintendente 
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7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO
Instituição: UNESPAR Campus Curitiba 2
Nome: MARILA ANNIBELLI VELLOZO
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3.736.566/1 SSP-PR
CPF: 728.855.059-15
Formação profissional: Dança
Titulação (graduação e pós-graduação): Doutora em Artes Cênicas pela UFBA; Mestre em Comunicação e Semiótica pela 
PUC-SP, Especialista em Consciência Corporal Dança, pela Faculdade de Artes do Paraná e Bacharel e Licenciada em 
Dança pela PUC-PR.
Telefone(s), celular e Fax: 41.99953.8181
Endereço residencial: RUA PASTEUR, 624
CEP: 80.250-080
Cidade/Estado: Curitiba-Paraná
e-mail: marila.velloso@unespar.edu.br

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA                                                                                                                             
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Não se aplica

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO
Nome: CELSO SANTO GRIGOLI
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3.641.033-7 SSPPR
CPF: 639.866.559-72
Formação profissional: contador
Titulação (graduação e pós-graduação): Ciências Contábeis com pós-graduação em contabilidade e auditoria
Telefone(s), celular e Fax: 44-9.9958-9616
Endereço residencial: Rua José Maria de Barros 638
CEP: 87.250-000
Cidade/Estado: Peabiru/Paraná

e-mail: celso.grigoli@unespar.edu.br

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)
Nome: MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUZA
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 6.961.679-8 SSP/PR
CPF: 036.007.379-45
Formação profissional: Bacharel em Ciências Contábeis
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Ciências Contábeis (PCO/UEM/Maringá)| Doutorando em 
Desenvolvimento Regional e Agronegócio (PGDRA/UNIOESTE/Toledo)
Telefone(s), celular e Fax:44 98829-7840
Endereço residencial: Rua Guerino Pomin nº 1.285, Condomínio San Lonrenzo Casa nº 139
CEP: 87.706-340
Cidade/Estado: Paranavaí-PR
E-mail: auditoria.controladoria@unespar.edu.br



4

11. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO 
(Criar mais quadros, se necessário)

11.1  INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Instituição: Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura - SEEC 
CNPJ: 77.998.904/0001-82
Natureza Jurídica: Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
Endereço Comercial: Rua Ébano Pereira, 240
CEP: 80.410-240 - Centro
Cidade/Estado: Curitiba-Paraná
Telefone e Fax: 41. 3321.4770/3321.4789
e-mail: cultura@seec.pr.gov.br

11.1.1  REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Nome: JOÃO EVARISTO DEBIASI
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 15.868.732-1 SSP-PR
CPF: 888.669.129-72
Formação profissional: Jornalista
Titulação (graduação e pós-graduação): Pós-Graduação em Jornalismo e Comunicação Digital; em Ciência Política e em 
Comunicação e Jornalismo Político
Telefone, celular e Fax: 3350.2490/ 99108-0557
e-mail: joao.debiasi@seec.pr.gov.br

11.2  INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Instituição: Biblioteca Pública do Estado do Paraná
CNPJ: 78.231.990/0001-66
Natureza Jurídica: Órgão de Regime Especial
Endereço Comercial: Rua Cândido Lopes, 133
CEP: 80020-060
Cidade/Estado: Curitiba-Paraná
Telefone e Fax: (41) 3221-4951
e-mail: bppgeral@bpp.pr.gov.br

11.2.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Nome: LUIZ FELIPE LEPREVOST
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 7.040.597-4 
CPF: 006.397.897-24
Formação profissional: Artes Cênicas
Titulação (graduação e pós-graduação): Graduação
Telefone, celular e Fax: 41 3221-4951 e 41 99627-4333
e-mail: luizfl@bpp.pr.gov.br

11.3  INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Sigla/denominação: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 
CNPJ: 78.640.489/0001-53 
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
Endereço Comercial: Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, KM 380, Campus Universitário 
CEP: 86.057-970 
Telefone e Fax: (43) 3371-4311 e (43) 3328-4440
Cidade/Estado: Londrina/PR 
Email: reitoria@uel.br

11.3.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Nome: SERGIO CARLOS DE CARVALHO
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF nº 617.416.399-72
Formação profissional: Docente da Universidade Estadual de Londrina
Titulação (graduação e pós-graduação): Graduado em Ciências Econômicas (UEM), Mestre em Economia (UFRGS),
Doutor em Economia Aplicada (USP).
E-mail: reitoria@uel.br
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11.4  INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Sigla/denominação: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
CNPJ: 79.151.312/0001-56
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual 
Endereço Comercial: Av. Colombo, 5.790 
CEP: 87.020.900
Telefone e Fax: (44) 3011-4200
Cidade/Estado: Maringá - Paraná
Email: sec-gre@uem.br

11.4.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Nome: JULIO CÉSAR DAMASCENO
RG: 15.934.774-9 SP
CPF: 652.373.150-20
Formação: Docente
Titulação: pós-doutorado
Telefone: (44) 3011-4202
Email: sec-gre@uem.br e jcdamasceno@uem.br

11.5  INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG
CNPJ: 80.257.355/0001-08
Natureza Jurídica: Instituição de Ensino Superior
Endereço: Avenida General Carlos Cavalcanti, 4748
CEP: 84030-900
Cidade/Estado: Ponta Grossa / PR
Telefone e Fax: 42 3220-3000
E-mail: reitoria@uepg.br

11.5.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Nome: MIGUEL SANCHES NETO
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):  3.641.619-0 SESP/PR
CPF: 581.571.079-20
Endereço residencial: Rua Herminio Baggio, 224 Jardim Lagoa
CEP: 84050-460
Cidade/Estado: Ponta Grossa / PR
Telefone: 42 99133-7744
E-mail particular: msn@uepg.br

11.6 INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Sigla/denominação: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Cascavel UNIOESTE
CNPJ: 78.680.337/0001-84
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
CEP: 85819-110
Telefone e Fax: (45) 3220-3000
Cidade/Estado: Cascavel - PR
Email: gabinete@unioeste.br

11.6.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Nome: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 5.474.121-9 SSP/PR
CPF: 941.238.109-34
Rua: Rua Rio Grande do Sul, n° 1511, Centro
CEP: 85801-011
Cidade/Estado: Cascavel
Telefone: (45) 3220 3090
e-mail: gabinete@unioeste.br
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11.7 INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
CNPJ: 77.902.914/0001-72
Natureza Jurídica: Autarquia estadual
Endereço: Rua Padre Salvatore Renna, 875, Campus Santa Cruz
CEP: 85015.430
Cidade/Estado: Guarapuava, Paraná
Telefone e Fax: 42 3621 1008, 42 3621 1090
e-mail: ser@unicentro.br,   reitoria@unicentro.br

11.7.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Nome: FABIO HERNANDES
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 8.773.098-0 SSP/PR
CPF: 250.206.138-51
Rua: Benjamin Constant, nº 896
CEP: 85010-190
Cidade/Estado: Guarapuava-PR
Telefone: (42) 3623-9533
e-mail: hernandes@unicentro.br

11.8 INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Sigla/denominação: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP
CNPJ: 08.885.100/0001-54
Natureza Jurídica: 
Endereço Comercial: Av. Getúlio Vargas, nº 850. 
CEP: 86400-000
Telefone e Fax: (43) 3511-3200 
Cidade/Estado: Jacarezinho Paraná
Email: falecomareitora@uenp.edu.br

11.8.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 
Nome: FÁTIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):  4.337.923-2 SSP/PR
CPF: 601.810.109-25
Formação profissional: Ciências Contábeis
Titulação (graduação e pós-graduação):Mestrado em Contabilidade
Telefone, celular e Fax: 3904-1922
Email: fatimapadoan@uenp.edu.br
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12. EQUIPE DO PROJETO 
               (Recursos Humanos)

N° Nome Instituição Formação
Função no 

Projeto
e-mail

Telefone
(fixo e celular)

1
Marila Annibelli 
Vellozo

Unespar 
Curitiba 2

Dança Coordenadora 
Pedagógica marila.velloso@unespar.edu.br (41) 99953-8181

2
Kety Carla De March

Unespar -
Curitiba 2

História Coordenadora 
Administrativa kety.march@unespar.edu.br (42) 99117-2714

3 Giancarlo Martins
Unespar -
Curitiba 2

Dança Coordenador 
Residentes giancarlo.martins@unespar.edu.br (41) 99615-6732

4 Maria Ivete Basniak
Unespar -
Curitiba 2

Matemática Coordenadora 
NEAD maria.basniak@unespar.edu.br (42) 9103-8917

13. DESCRIÇÃO DO PROJETO

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

A formação de gestores culturais da, e para a área da administração pública no Paraná é uma demanda 

importante, especialmente considerando a necessidade de inter-relacionar uma fundamentação que os auxilie a 

lidar com uma diversidade de desafios para gerir um espaço cultural em tempos atuais. Sabe-se que a crise 

gerada pela pandemia da SARS-CoV-2 (Covid-19) impactou, substancialmente, o setor cultural como um todo, 

já que inviabilizou a abertura de espaços culturais como teatros, salas de cinema, museus, conservatórios, 

escolas e academias de dança, música, assim como casa de shows e festivais das diferentes artes. A produção 

cultural de modo geral assim como a difusão e circulação de bens culturais foi drasticamente interrompida, 

sendo a vida do artista e do produtor pautada na interação com outras pessoas para efetivar as trocas e manter 

o mercado. Do mesmo modo, os espaços culturais (e muitos espaços comerciais), ao serem fechados, 

deixaram de promover o acesso às produções e ficaram inviabilizados de manter programas e projetos. Até que 

soluções aparecessem, como a mudança na estrutura dos espaços - a exemplo do distanciamento entre 

assentos/cadeiras -, entre vários outros aspectos a serem cumpridos pelas exigências sanitárias para uma 

retomada de atividades, muito ainda há para ser planejado e criado como solução para mediar o que esta crise 

gerou e para se estar preparado para as transformações que dela se desdobrarão. 

Em virtude desta realidade - que tenderá a se recuperar para este final de 2021 com a abertura progressiva dos 

espaços culturais, há a necessidade de recursos humanos capacitados, contribuindo para um crescimento 

organizado e bem direcionado das atividades híbridas e dos ajustes que se farão necessários para se fomentar 

as produções culturais. E é neste cenário, que inclui uma realidade anterior que diz respeito a ausência de 

concursos públicos para reposição de profissionais que atuam nos espaços públicos de cultura, no Paraná, que 

se entendeu necessário capacitar residentes técnicos para comporem as equipes que já atuam e para 

impulsionar o desenvolvimento profissional e capacitar servidores públicos para a área da gestão pública da 

cultura. 

O Curso de Pós- Gestão Cultural, justifica-se, então pela 

necessidade de oportunizar o aprimoramento profissional e pessoal para aqueles que trabalham com a 

área Cultural, bem como oportunizar a jovens profissionais de diversas áreas, recém graduados, a 

experiência de atuar no setor público cultural, sendo esta a meta primeira estabelecida pela 

Superintendência de Cultura da Secretaria de Comunicação Social e de Cultura do Estado do Paraná ao 

propor a Residência Técnica e o Curso de Pós-Graduação em Gestão Cultural junto à SETI e a 
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Universidade Estadual do Paraná. 

Entende-se que é ao buscar a dimensão inovadora e empreendedora dos processos que ocorrem no 

Poder Público e na Iniciativa Privada, que o Estado exerce o seu papel de abrir possibilidades para a 

formação e relação ensino-aprendizagem de modo mais dinâmico e proativo, que resulte também em

emprego/renda e benefícios para a qualidade de vida da sociedade paranaense. Além do objetivo 

socioeconômico e cultural que se pretende alcançar em curto prazo, abre-se também a possibilidade de 

subsidiar, temporariamente, a vacância de profissionais efetivos em espaços culturais do Estado do 

Paraná, especialmente em espaços localizados em Curitiba, ocasionadas por diferentes motivos e 

contextos ao longo dos últimos anos, entre eles, a aposentadoria de funcionários que atendiam estes 

espaços. 

A Residência Técnica abarcará a perspectiva de preparar futuros servidores/trabalhadores públicos

qualificados em exercer suas funções na área cultural, pontualmente na SECC. Após a formação

destes profissionais, tanto no curso de especialização quanto na atuação como residentes, estes serão de

grande valia junto às instituições ligadas ao setor cultural do Estado do Paraná. Esta Residência Técnica 

e Curso se tornam necessários para o fomento a formação de gestores na área, para a manutenção dos 

espaços, para a redimensão e ampliação do lugar e da importância do Gestor Cultural no âmbito macro 

das Políticas Culturais (e da própria área da Cultura) e, também, para lançar inovações e novas 

possibilidades de aprimoramento dos serviços ao público e a sociedade paranaense.

13.2  OBJETO DO PROJETO 
Promover a qualificação e formação continuada de gestores culturais, por meio da realização de Curso de 

Especialização em Gestão Cultural, Lato-Sensu e atividades práticas em órgãos da Administração Pública 

Estadual, visando ampliar e aprofundar conhecimentos na área da Gestão em intersecção com outras áreas de 

conhecimento afetas a exemplo das Políticas Culturais, dos Direitos Culturais, da Memória e Patrimônio, da 

Economia Criativa entre outras, e propiciar aos participantes e residentes o desenvolvimento de suas 

habilidades de gestão para atuarem em espaços públicos de cultura, redimensionando o papel de importância 

do gestor cultural na gestão pública e contribuindo para que tenha uma postura proativa para a solução de 

problemas.

13.3   METAS A SEREM ATINGIDAS

1. Processo de estruturação do Curso de Especialização de Gestão Cultural 

2. Desenvolvimento do Curso de Especialização de Gestão Cultural 

3. Qualificar e inovar os processos de trabalho e desempenho para maior eficiência, produtividade e 

economicidade da Gestão Cultural em espaços públicos do Estado do Paraná. 

4. Prestação de contas.







11

13.5 PLANO DE APLICAÇÃO
Disponível em docume

13.6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PLANO DE APLICAÇÃO -

deste Plano de Trabalho.

13.7 CONCLUSÃO DAS ETAPAS PROGRAMADAS
Disponível no Quadro PLANO DE TRABALHO SINTÉTICO DO PROJETO - Cronograma de Atividades, Coluna 

Fim de cada Etapa.

13.8 PÚBLICO-ALVO
- Egressos de distintas áreas do conhecimento com até três anos de conclusão do curso de graduação: Curso 

de Museologia e em áreas das Artes 05 (Cinco)  Vagas; Curso de Produção Cultural 04 (Quatro  Vagas);  Curso 

de Administração 01 (Uma Vagas), Curso de Economia 01 (Uma Vaga), Curso de História 02 (Duas Vagas); 

Curso de Direito 01 (Uma Vaga); Curso de Design Gráfico 01 (Uma Vaga); Curso de Assistência Social 01 

(Uma Vaga); Curso de Arquitetura 02 (Duas  Vagas);  Curso  de Geografia 01 (Uma Vaga) e Curso de 

Antropologia 01 (Uma Vaga). Destinadas a Biblioteca Pública do Paraná: Curso de Produção Cultural 02 (duas 

vagas ). Destinadas à SETI e IEES: Curso de História 03 (Três Vagas); Curso de Pedagogia 01 (Uma Vaga); 

Curso de Biblioteconomia ou Ciências Sociais 01 (Uma Vaga); Curso de Física 01 (Uma Vaga); Curso de 

Comunicação Social 01 (Uma Vaga); Curso de Artes Visuais 01 (Uma Vaga); Curso de Produtor Cultural 01 

(Uma Vaga); Curso de Administração ou História 01 (Uma Vaga). Todas as vagas para a cidade de Curitiba. 

- Servidores do Governo do Estado do Paraná (Administração Direta e Indireta): 60 vagas

13.9 QUANTIDADE DE PESSOAS A SEREM DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELO PROJETO
60 servidores públicos do Estado do Paraná, que serão selecionados pela Escola de Gestão do Governo;
32 alunos residentes que serão selecionados por processo seletivo realizado pela UNESPAR Campus 
Curitiba 2;
Totalizando 92 alunos.

13.10 QUAL A FAIXA ETÁRIA DE BENEFICIÁRIOS A SEREM ATENDIDOS PELO PROJETO?
(   ) 0 a 18
( x ) 19 a 40
( x ) 41 a 60
(   ) Mais de 60
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13.11   METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
A Residência Técnica e Curso de Especialização em Gestão Cultural será operacionalizada via 

Universidade Estadual do Paraná UNESPAR Campus Curitiba 2, em parceria com a Superintendência 

de Cultural da Secretaria de Comunicação Social e de Cultura SECC, a Superintendência de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior SETI, a Universidade Estadual de Londrina UEL, a Universidade Estadual 

de Maringá UEM, a Universidade Estadual do Centro-Oeste UNICENTRO e a Universidade Estadual do 

Norte do Paraná UENP. Este curso funcionará em uma turma única composta 92 discentes, sendo 32 

residentes e 60 servidores, sendo um modulo único constituído de assuntos relativos a educação à 

distância e metodologia da pesquisa, além de disciplinas inerentes à gestão pública. Contará, também, 

com a parceria da UVPR na organização e no desenvolvimento do curso, no que se refere às metodologias e 

materiais digitais a serem utilizados na proposta pedagógica e com o apoio do Núcleo de Educação a Distância 

da UNESPAR no suporte técnico e tecnológico. 

     Para este curso de especialização, as práticas pedagógicas serão ofertadas na modalidade EaD tendo como 

campo de prática o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) onde se dão as aulas, entendidas como ações 

educativas que acontecem neste ambiente e que permitem diferentes relações como as de professor-aluno, 

aluno-aluno, professor-conteúdo, aluno-metodologias. Dando ênfase a modalidade de EaD, as pessoas são 

envolvidas por diferentes perspectivas, principalmente na organização do trabalho pedagógico. Para tanto, o 

que tem norteado as reflexões em termos pedagógicos são teorias que podem sustentar e apoiar, 

principalmente, o processo de aprendizagem, respeitando os princípios da heutagogia, da autonomia do sujeito 

para aprender, das marcas de uma concepção conectiva e que se amparam em metodologias ativas.

     A proposta pedagógica se alicerça em um trabalho docente que oportuniza momentos de desenvolvimento 

da criatividade, da autonomia e da liberdade para a autogestão da aprendizagem, inclusive para projetar 

diferentes contextos de interação, compartilhamento de experiências e se focaliza na perspectiva da 

conectividade.

     Sendo assim, a metodologia para a oferta do referido curso se situa na concepção de educação conectiva 

com ênfase na Aprendizagem Baseada em Desafios. Esta forma de metodologia ativa é um processo 

educativo cujos princípios se ancoram na personalização e acompanhamento do estudante, em que se 

considera a perspectiva da aprendizagem vivencial como uma alternativa, na qual há uma conexão entre as 

questões sociais e culturais, ressaltando a importância deste aspecto, tendo em vista o processo de interação e 

inovação que o curso pleiteia.

   A Aprendizagem por Desafios tem como princípio fundamental fazer com que os alunos participem 

ativamente de experiências abertas, ou seja, aprendizagem vivencial. Nesta perspectiva, o aluno tem a 

oportunidade de aplicar o que aprendeu em situações reais, a partir do enfrentamento de problemas, que 

levam a propor soluções e interações com outros alunos dentro de um determinado contexto (MOORE, 2013). 

     A partir da aprendizagem vivencial, a qual destaca um encaminhamento com enfoque na realidade 

(contexto dos estudos), o estudante precisa ser desafiado constantemente, a estudar temas reais e de 

interesse do Curso ou disciplina, como forma de dar um significado prático ao seu estudo. Para os residentes e 

participantes do curso isso possibilitará uma aproximação eficaz e consistente com os desafios enfrentados na 

administração pública dos espaços culturais nos quais atuam ou atuarão.

     Sendo assim, centra-se nas competências de aprendizagem, em um processo colaborativo, com foco no 

trabalho em grupo, mas ao mesmo tempo individualizado, na aprendizagem a partir de ferramentas dispostas 

no ambiente virtual, nas quais alunos e professores interagem de forma ativa. Um ensino flexível que permite 

que o aluno acesse, em qualquer momento, ferramentas tecnológicas, para ler, ampliar e ressignificar 
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conhecimentos.

     A Aprendizagem baseada em desafios, para este curso, será fundamentada nas estratégias pedagógicas, 

como se apresentam abaixo, as quais deverão ser criadas pelo professor responsável pela disciplina e, que 

requerem um planejamento do docente, que considere a criação de materiais didáticos digitais ou o uso de 

materiais disponíveis na rede, que podem ser, de diferentes formas. A título de exemplo, têm-se textos 

explicativos, de apoio e dicas, vídeos, áudios, podcast, PPT, e-books, games, padlet, canva, uso de aplicativos 

para oportunizar a aprendizagem colaborativa, entre outros.

     Para tal, no mapa pedagógico da disciplina, o/a professor/a deve considerar a proposição de estratégias 

pedagógicas, por exemplo:

     1) Estratégia 1: Deve apresentar de acordo com o conteúdo um desafio que o aluno deve percorrer até 

concluí-lo ao final da disciplina. Para tal, sugere-se que o conteúdo seja dividido em temas ( aulas), de acordo 

com a carga horária, uma para cada semana da disciplina.  A apresentação do conteúdo é feita por texto 

explicativo, complementado por diferentes formas: vídeos, podcast, slides interativos, e-books, textos 

explicativos, canvas, padlet, lives, chats, vídeos etc . Mas, para tanto, a prática pedagógica é pensada de modo 

a apresentar os conteúdos de modo a gerar conectividade com a realidade dos participantes e residentes e que 

leve à articulação e construção de conceitos por parte do aluno. Para isso, ao planejar, o professor deve 

considerar os recursos tecnológicos e os textos multimodais ou hipermodais, ou seja, pressupõe a criação de 

um espaço que possibilite aos estudan

momento; trocar experiências; debater dúvidas, questões ou problemas; apresentar perguntas orientadoras 

     Também deve se considerar a sequência da apresentação do conteúdo, levando o estudante a percorrer a 

trilha do curso, de modo a ir aprofundando os conceitos, a partir do  design da plataforma, a qual é pensada de 

forma a facilitar a navegabilidade pelo aluno e, se estrutura, como espaço individual e, ao mesmo tempo, 

coletivo, ao avançar para processos mais interacionais, por meio de práticas colaborativas, nas quais o 

estudante se engaje e participe mais em atividades interacionais com os colegas  e com o professor. 

     Na Estratégia 2 - se destaca a realização de seminários temáticos em várias das disciplinas realizadas por 

meio de painel virtual com professores convidados, em uma espécie de laboratório colaborativo.

     Aprofundando o processo, a Estratégia 3, se refere a finalização do desafio e requer atividades avaliativas, 

as quais desempenham um papel fundamental, pois na medida em que, o estudante vem elaborando seu 

processo de aprendizagem por uma trilha que envolve diferentes estratégias, na etapa final pode concluir seu 

desafio, mediante diferentes ferramentas: produção de vídeo, planos de gestão, relatórios de experiências, 

banner, oficinas, entre outros que ficarão expostos em uma site e produzido especialmente para a divulgação 

da produção dos alunos, durante o curso.  

   A Estratégia 4 - se refere à realização de seminários integrados que podem ocorrer virtualmente e 

presencialmente em espaços culturais, escritórios com a operacionalização de Grupos de Trabalhos e de 

Discussões relativas às temáticas estudadas nas disciplinas e operacionalizadas nos desafios propostos ao 

longo do curso, bem como seminários de defesa de TCC.
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DOCENTES COM VÍNCULO NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ

Nº DOCENTE DISCIPLINA CH INSTITUIÇÃO DEPARTAMENTO
LINK 

CURRÍCULO

1

Maria 
Aparecida 
C. Knuppel
(Voluntária)

Princípios e 
Práticas de 
Educação à 

Distância

30 UNICENTRO DELET
http://lattes.cnpq.
br/290150747260

5831

2
Andrea L. 

Serio 
Bertoldi

Acessibilidade e 
Gestão 15 UNESPAR Dança http://lattes.cnpq.br/5

961876370701710

3
Denise 

Bandeira

Artes Visuais e 
Gestão /

Pesquisa e 
Produção 
Científica

45 UNESPAR Artes Visuais
http://lattes.cnpq.br/7
336525235378003

4
Solange 
Straub 
Stecz

Memória, 
Patrimônio e 
Sociedade I/

Memória, 
Patrimônio e 
Sociedade II: 

Museus/
Elaboração 

Projeto 
Colaborativo

55 UNESPAR Cinema http://lattes.cnpq.br/6
933734062626717

5
Marila 

Annibelli 
Vellozo

Palestra: 
Mecanismos de 
Financiamento a 

Cultura

02 UNESPAR Dança
http://lattes.cnpq.br/8
878488690524317

DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS POR DOCENTES SEM VÍNCULO NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 
SUPERIOR (a serem selecionados)

Nº DOCENTE DISCIPLINA CH

1 A definir Gestão Cultural 30

2 A definir Dança e Gestão 15

3 A definir
Música e Gestão/

Livro, Literatura e Leitura/
Palestra: Funções tecnicas da cena

47

4 A definir Comunicação, Visibilidade e Políticas de Estado 15

5 A definir
Políticas Públicas de Cultura, Conceitos e

Estudos de Caso 30

6 A definir Parcerias Interinstitucionais e Espaços Culturais 30

7 A definir Culturas Digitais 15

8 A definir Produção Cultural e Gestão de Políticas 15

9 A definir

Administração e Finanças Públicas da Cultura/

Ambiente, Adaptabilidade e Des. Estratégico
45

10 A definir Direitos Culturais e Des. Humano 30

11 A definir
Palestra:

Espaços Culturais Internacionais
02
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12 A definir
Palestras:

Diagnostico e mapeamento na área da Cultura/
Gestão RedSurAmericana de Danza

04

13 A definir Teatro e Gestão 15

14 A definir Economia Criativa e Desenvolvimento Sustentavel 15

TODOS OS DOCENTES SEM VÍNCULO NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR QUE ESTÃO PREVISTOS 
PARA MINISTRAR AS DISCIPLINAS SERÃO ESCOLHIDOS VIA PROCESSO SELETIVO.

13.12 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

Ao término do programa de Residência Técnica (e, por consequente, do curso de Especialização em Gestão 

Cultural, os residentes deverão apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. É obrigatório e consiste 

na apresentação de um Processo Final de Curso, que pode ser em forma de Relatório Técnico ou de Plano de 

Implementação em unidade cultural, ou similar. Seguindo o modelo de avaliação usual da Unespar para os 

cursos de especialização, passando por banca escrita e defesa oral.  

     Além disso, espera-se ao final do projeto:

Proporcionar  aos profissionais/ recém-formados nas diversas   áreas do  conhecimento, por intermédio

da Residência Técnica em Gestão Cultural, a possibilidade de intercambiar conhecimentos 

adquiridos na academia com aqueles do dia a dia das instituições públicas ligadas à promoção e 

fruição Cultural.

Qualificar e inovar os processos de trabalho e desempenho para maior eficiência, produtividade e 

economicidade da Gestão Cultural em espaços públicos de Cultura.

Desenvolver e aprimorar a visão e capacidade para estabelecimento de Relações Interinstitucionais e 

Parcerias, para Planejamento e Cooperação na elaboração de Projetos, e para a articulação de Programação e 

(ou) de Curadoria nas áreas artísticas e Cultural.

Contribuir na manutenção e no desenvolvimento de espaços culturais do Estado do Paraná.

Duas publicações digitais com artigos dos docentes e outra com resumos dos trabalhos finais dos 

participantes e residentes. 

13.13 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO
(Identificar de que forma os resultados esperados do projeto contribuirão no cenário científico e tecnológico paranaense, 
brasileiro e mundial).

A Residência Técnica de Gestão Cultural foi concebida com caráter interdisciplinar, integrando teoria e 

prática. Os serviços especializados voltados à área da gestão cultural serão realizados nos espaços culturais 

sob gestão do Governo do Estado.

Cabe ressaltar que as disciplinas abordadas, suas respectivas ementas, assim como o Trabalho de Conclusão 

de Curso, foram pensadas, pautando-se na demanda por formação de gestores culturais da área da 

administração pública e, considerando a necessidade de inter-relacionar uma fundamentação que os auxilie a 

lidar com uma diversidade de desafios e potências para gerir um espaço cultural em tempos atuais e que 

redimensione o papel de importância do/a Gestor/a Cultural. Portanto, tomou-se como pressupostos na 

elaboração do projeto:

Uma visão sistêmica que integra as Endo e Exoestruturas de cada um dos componentes fundamentais 

deste Curso: Gestor/a, Espaço Cultural de administração Pública, Produtores e produções Culturais, 
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Sociedade e Público/Utente, Estado e suas políticas vigentes, Ambiente Macro (político-econômico etc) 

e os desafios ambientais que envolvem e afetam cada um destes componentes;

Culturas Digitais e Inovações tecnológicas;

A compreensão sobre conceitos e noções acerca de Gestão, Direitos Culturais, Finanças e 

Administração Pública, Memória e Patrimônio, Economia Criativa e Desenvolvimento Sustentável, 

Relações Interinstitucionais e Parcerias, Planejamento e Cooperação na elaboração de Projetos, 

Gestão da Acessibilidade, articulação de Programação e (ou) de Curadoria, gestão em Áreas artísticas 

e Cultural;

A articulação entre instancias locais, regionais, nacionais e internacionais, com ênfase em articulações 

com Ibero América.

     Ao final da Residência Técnica em Gestão Cultural, os egressos (tanto recém-formados como agentes do 

quadro de carreira do Estado) terão condições de atuar como multiplicadores dos conteúdos e ações de gestão 

cultural no Governo do Estado. Além disso, esta especialização fomenta a realização de pesquisas e análise 

de processos atrelados ao desenvolvimento e aprimoramento da gestão cultural. A qualificação de egressos de 

distintas áreas de formação, assim como, dos demais Servidores do Governo do Estado do Paraná em Gestão 

Cultural proporcionará o desenvolvimento de projetos e ações promotoras da produção cultural que impactarão 

com maior fruição da sociedade e seus públicos; com a difusão das produções culturais e ainda, a própria 

manutenção de espaços culturais e a qualificação dos serviços prestados no setor.

     As atividades desenvolvidas durante a residência técnica poderão ser aplicadas e validadas 

diretamente nos órgãos de Administração Direta e Autarquias que receberam os residentes, gerando melhorias 

nos processos de trabalho, na comunicação entre setores e no atendimento de desafios da gestão.

13.14 CONTRIBUIÇÃO NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
     Enquanto instituição responsável por esta formação, a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) 

suportará as seguintes ações:

- Tramitação legal de todo o processo de reconhecimento do Curso de Especialização em Gestão Cultural;

- Organização geral de todo o processo seletivo de seleção dos residentes e professores;

- Suporte pedagógico e operacional complementar durante todo o Programa de Residência Técnica.

13.15 CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA
Auxiliarão os alunos pertencentes a sua área de abrangência, promovendo a integração dos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem; acompanhar e comunicar à Coordenação do Projeto quanto às situações que 

envolvam o desenvolvimento discente; assessorar a elaboração de relatórios mensais. Quanto ao pagamento 

dos bolsistas residentes técnicos, inerentes à bolsa-auxílio, auxílio transporte e seguro, os recursos financeiros

serão aportados pela SECC.

13.16 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO
Diretamente, os residentes atuarão nas cidades de Curitiba e Paranaguá, entretanto suas ações serão        

reverberadas nos demais municípios aos quais a SECC possua influência direta.
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13.17 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR 
PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

13.18 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DO PROJETO
A economia da cultura e o patrimônio material e imaterial são pilares do desenvolvimento de um país e 

1 é uma terminologia disseminada a partir da década 

de 90 que procura dar luz à contribuição econômica dos setores ligados à cultura, especialmente na geração 

contribuição econômica do setor Cultural e para dar visibilidade e valorizar o impacto da produção de 

conhecimento e de bens e serviços provenientes dos diversos segmentos culturais.

Recentes informações e dados encontrados no site2 do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul 

(CORECON), afirmam que o Brasil, dos países emergentes, era responsável por milhões de empregos formais 

diretos provenientes da produção cultural. Conforme dados oficiais do IBGE, em 2018 o setor representava 4% 

do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e em 2019, o faturamento chegou a 190 bilhões com estimativas de 

crescimento. A economia da cultura representou 2,6% do PIB e cerca de 800.000 empregos formais, em 2016 

(Firjan, 2016). Assim pode-se ter uma dimensão do crescimento (nos últimos anos), e da potência econômica 

do setor cultural no Brasil repercutindo na economia brasileira. E apesar das perdas do setor cultural ao longo 

da crise proveniente da pandemia da SARS-CoV-2 (Covid-19) desde abril de 2020, o setor continua se 

reinventando e o mercado tenderá a se recuperar e a voltar a crescer em virtude da retomada de abertura de 

espaços culturais, ainda para 2021, ano eleito pela Organização das Nações Unidas como o ano internacional 

da economia criativa e desenvolvimento sustentável.

Posto isto, é importante reforçar que o Paraná, pela história institucional de seus governos, investiu na criação 

de inúmeros espaços culturais que incluem a Biblioteca Pública do Paraná, o Centro Cultural Teatro Guaíra, e 

vários museus e centros de cultura como o Museu de Arte Contemporânea do Paraná, o Museu da Imagem e 

do Som entre inúmeros outros constituindo, inclusive, um sistema estadual de museus. Os espaços culturais 

como patrimônio que são da sociedade e do estado, possibilitam a produção e circulação de bens e serviços 

culturais assim como o acesso e fruição destes bens pelo público e sociedade em âmbito local, regional, 

nacional e internacional. Por outro lado, demandam a manutenção e a constante difusão da produção cultural 

para que as trocas de ordem econômica, social e de conhecimento possam ocorrer. Estes espaços culturais 

promovem a circulação dos bens e serviços e propiciam o aumento da produtividade no setor cultural além de 

agregarem valor aos produtos culturais e são fundamentais em momentos de crise e de recuperação e 

                                                          
1

Extraído de GORGULHO, Luciene. Financiamento às instituições federais sob a ótica da sustentabilidade de longo prazo: o 
bndes na preservação do patrimônio cultural brasileiro. In SCHLEE, Andrey Rosenthal (org.). Revista do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, No 36, 2017. 
2 Pelo Link: http://www.coreconrs.org.br/noticias/1536-2021-sera-o-ano-internacional-da-economia-criativa-para-o-desenvolvimento-
sustentavel-segundo-a-onu.html, acesso em 10 de agosto de 2021.

Risco Plano de Contingência

Atraso na liberação da Movimentação de Crédito 
Orçamentário.

Reprogramação do plano de aplicação para o 
próximo exercício e remanejamento de cronograma 

das atividades

Atraso na assinatura do TC
Reorganização do calendário de publicação dos 

editais e início das aulas

Atraso no início das aulas
Gestão e acompanhamento dos trabalhos dos 

professores
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fortalecimento de mercado. 

Sob esta perspectiva dos espaços culturais da administração pública, torna-se fundamental políticas focadas 

na melhoria do sistema educacional e de formação na área da gestão pública de cultura e para a melhoria dos 

aspectos conjunturais do setor.

É nesse sentido que a residência técnica e curso de especialização em gestão cultural foi desenhado para 

promover ambientes de articulação entre estudos teóricos e a vivência pratica do dia a dia que envolve a rotina 

dos espaços culturais e de atendimento das demandas da administração da área da Cultura. A inovação e pro 

atividade na solução de problemas como uma opção estratégica de desenvolvimento sustentável para os 

espaços culturais e o sistema de cultura do Paraná é foco da residência e curso ao gerar espaço de 

aprendizagem coletiva, de intercâmbio de conhecimento e práticas produtivas e de geração de sinergia entre 

diversas áreas de conhecimento que corroboram para a formação de agentes de inovação e voltados para a 

solução de problemas para o sistema cultural. Além de prover outros fatores agregados para contribuir com a 

qualidade dos serviços prestados e também como modo de fortalecer a infraestrutura da administração publica 

da Cultura.

Ainda, gerará sinergia entre os diversos atores integrando os espaços culturais que forem atendidos pelos 

residentes com a universidade e a produção de pesquisas estimulando e gerenciando um fluxo de 

conhecimento entre a universidade, a Superintendência de Cultura do Estado do Paraná, espaços culturais 

atendidos pelos residentes, produtores culturais, empresas e seus mercados. Não menos importante, sabe-se 

que estes profissionais ao se capacitarem na especialização facilitarão a criação e consolidação de 

empreendimentos por meio de elaboração de projetos através dos quais resultam inúmeras ações para o setor 

e que acabam por atrair mais visitantes fortalecendo o turismo estadual e estes projetos/ações geram maior 

fruição por parte do publico e sociedade. 

O conhecimento que será gerado a partir da articulação entre teoria e prática que o desenho da residência e 

da especialização propõe, terá um teor inédito no Brasil e será disseminado por meio de publicação digital 

contribuindo com inúmeros outros agentes culturais entre Paraná e Brasil ao se disseminar a produção de 

conhecimento gerada. 

A validação econômica ou de impactos econômicos emergem de diferentes fatores que incluem a abertura de 

vagas de emprego que permite a distribuição de renda; a capacitação profissional que reverbera para o futuro 

de cada residente e participante; a qualificação dos serviços oferecidos no setor cultural; o atendimento a 

administração publica da cultura no Paraná com mão de obra qualificada; a manutenção de espaços culturais; 

a ampliação por meio de projetos e ações das produções culturais e com isso da recriação do mercado em 

tempos de crise; maior visibilidade da gestão pública de cultura e dos bens e serviços da área.

14 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL 
A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) é uma instituição pública mantida pelo Governo do Estado do 

Paraná. É formada por sete campi nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí 

e União da Vitória. Oferta cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, contando com 

mais de 12 mil estudantes, atingindo 150 municípios que, juntos, formam uma população média de 4,5 milhões 

de pessoas.

A Unespar é jovem, mas sua origem remonta a instituições centenárias, pois nasceu da junção de sete 

faculdades estaduais: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa), Escola de 
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Música e Belas Artes do Paraná (Embap), Faculdade de Artes do Paraná (FAP), ambas em Curitiba, Faculdade 

Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão (Fecilcam), Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de 

Apucarana (Fecea), Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá (Fafipar), Faculdade 

Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória (Fafiuv), além da Escola Superior de Segurança 

Pública, vinculada academicamente à Unespar.

Cada uma delas conta com uma longa trajetória, marcando notadamente a história e a cultura dos municípios 

onde foram criadas e convergiram em favor da ciência, da educação e da cultura. Hoje, constituem os 

sete campi da Universidade, atingindo a maior parte do território paranaense. A natureza de sua origem 

contribui para que a Unespar seja multicultural, para que tenha várias cores e diferentes sotaques.

Com sede da reitoria em Paranavaí, a Unespar é uma das sete universidades estaduais públicas do Paraná, 

vinculada à Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). Oferta mais de 60 cursos de 

graduação. Metade das vagas de ingresso na Unespar são reservadas ao Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU), do Governo Federal, e a outra metade por processos seletivos de ingresso próprios.

Também oferta cursos de pós-graduação Lato Sensu (especialização) e Stricto Sensu (mestrado) em diversas 

áreas do conhecimento. Em sua grande maioria, o corpo docente é constituído por mestres(as) e doutores(as) 

em suas áreas, oferecendo a melhor formação nos cursos da Universidade. Conta com quase 1000 docentes e 

114 agentes universitários.

Além dos cursos de graduação e pós-graduação, a Unespar oferta programas e projetos de pesquisa, de 

extensão, de cultura e de direitos humanos.

A Unespar é multicultural, é pública, é gratuita, é para você!

LEGISLAÇÃO

Criada pela Lei Estadual nº 13.283, de 25/10/2001, alterada pela Lei Estadual nº 13.385, de 21/12/2001, Lei 

Estadual nº 15.300, de 28/09/2006 e pela Lei Estadual nº 17.590, de 12/06/2013.

Credenciada pelo Decreto nº 9.538 de 05/12/2013 e recredenciada pelo Decreto nº 2374 de 14/08/2019.



15 DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, 

para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir 

qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos 

oriundos do Fundo Paraná. 

______________________________________________________________________________

SALETE MACHADO SIRINO
REITORA

Representante Legal da Instituição Proponente

________________________________________________________________________________

MARILA ANNIBELLI VELLOZO
Coordenadora Técnico/Científico do Projeto 

_________________________________________________________________________________

CELSO GRIGOLI
Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto 

__________________________________________________________________________________

MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUZA
Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

_________________________________________________________________________________

ALDO NELSON BONA
SUPERINTENDENTE SETI

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

_________________________________________________________________________________

JOÃO EVARISTO DEBIASI
SECRETÁRIO SECC

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

_________________________________________________________________________________

LUIZ FELIPE LEPREVOST
DIRETOR BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira



Quadro de Distribuição de Vagas em Curitiba

CURSOS VAGAS

Museologia e em áreas das Artes 5

Produção Cultural 4

Administração 1

Economia 1

História 2

Direito 1

Design Gráfico 1

Assistência Social 1

Arquitetura 2

Geografia 1

Antropologia 1

Curso de Produção Cultural (destinadas à Biblioteca Pública do Paraná) 2

SUBTOTAL 1 22

2.1 Pró-Reitorias de extensão e Culturas das IEES 7

UEPG - Historia; 1

UEL - História ; 1

Unespar (Apucarana) - Pedagogia; 1

Uenp - Historia; 1

Unioeste - Biblioteconomia ou Ciências Sociais; 1

Unicentro - Física; 1

UEM - Comunicação Social. 1

2.2 Laboratório Central de Arte, Memória e Patrimônio - LAHP (UNESPAR) 3

Artes Visuais 1

Produtor Cultural 1

Administração ou História 1

SUBTOTAL 2 10

3. Servidores do Governo do Estado do Paraná (Administração Direta e 

Indireta):
60

SUBTOTAL 3 60

QUADRO DE VAGAS PARA A CIDADE DE CURITIBA

1. SECC:

2. SETI:

TOTAL GERAL 92



1. Outras Despesas de Custeio 2. Investimentos 







3390.1400 3390.3300 3390.3500 3390.3000 3390.3000 3390.3600 3390.4700 3390.3900 4490.5200 4490.5200 4490.51003390.1800
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