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1. Introdução 
 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, 

realizou-se nas dependências da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), campus Curitiba, às quinze horas, durante a III Semana de 

Políticas Públicas, organizada e disseminada pelo Programa de Educação 

Tutorial em Políticas Públicas, deste campus, a palestra de “Integração das 

Atividades Estratégicas do Programa de Educação Tutorial em Políticas 

Públicas, a fim de discutir a implementação de projetos e ações sui generis do 

programa para futuros integrantes, e promover a interatividade da 

comunidade acadêmica como via de popularização das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão como tríade da prática cotidiana acadêmica. 

 

2. Público Alvo 
 

Comunidade acadêmica interna à UTFPR e participantes do IV 

Encontro INTERPET da UTFPR. 

 

3. Objetivo Geral 
 

Discutir a implantação e de projetos e ações características do 

programa de educação tutorial em políticas públicas na perspectiva de 

fortalecer as ações acadêmicas na tríade ensino, pesquisa e extensão como 

ferramenta de iteração acadêmica de seus ingressantes.  

 

4. Ações Desenvolvidas 
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A discussão desenvolveu-se de forma expositiva, incluindo as 

atividades desenvolvidas pelo programa e os projetos futuros tendo a 

participação de todos os integrantes bolsistas. A cada integrante coube 

apresentar sua linha de pesquisa e as ações estratégicas, visando o 

planejamento anual, que organizou e/ou participou de forma direta. As linhas 

de pesquisa são quatro, a saber: i) Meio Ambiente; ii) Educação e Cultura; iii) 

Saúde e Assistência Social; e iv) Tecnologia e Desenvolvimento. Na linha de 

pesquisa “Meio Ambiente” discutiu-se a existência de políticas públicas no 

âmbito do desenvolvimento territorial a tomar a equidade entre 

desenvolvimento econômico, humano e ambiental e sua relação com a 

expansão do uso dos recursos naturais frente ao consumo e à demanda de 

suprimentos essenciais para a qualidade de vida. No que concerne à linha de 

pesquisa sobre Educação e Cultura, expôs-se os estudos estratégicos do 

grupo para a promoção da educação na perspectiva da alteridade cultural e o 

preenchimento de políticas de governo e de estado para sua manutenção e 

garantia social. Acerca dos estudos de “Saúde e Assistência Social” salientou-

se a necessidade de diagnosticar no município de Curitiba e as interconexões 

do saber para a disponibilidade de instrumentos de saúde e assistência social 

como garantia dos direitos fundamentais vistos em no artigo 196 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que garante o 

acesso à saúde como direito de todos os seus nacionalizados e dever de 

garantia do Estado. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 196) 

 

Acerca da linha de pesquisa de “Tecnologia e Desenvolvimento” 

percebeu-se uma ênfase sobre a transversalidade dos conteúdos de um 

programa de educação tutorial multidisciplinar diferente do modelo secular, e 

como esta transversalidade contribui para melhores indicadores na 

complementaridade entre ensino, pesquisa e extensão, quando da 
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materialidade dos projetos tecnológicos depende a efetividade nas tomadas 

decisórias do Estado.  

Concluída a fase expositiva das linhas de pesquisa e ações 

estratégicas passou-se à discussão da efetividade das atividades do 

programa de educação tutorial no âmbito acadêmico e como sua 

complementaridade ao universo do ensino contribui da formação cidadã, 

tecnológica e humanista da graduação, e quais os modelos de ingresso 

adotados consoante os aspectos legais do processo. 

 

5. Resultados Alcançados 

5.1. Para o Grupo 
 

Disseminação das ações desenvolvidas pelo Programa de Educação 

Tutorial em Políticas Públicas à comunidade acadêmica e afirmação de sua 

relação com o aprimoramento do ensino superior. 

 

5.2. Para a Sociedade 
 

Promoção de orientações acerca da participação nas ações 

desenvolvidas pelo programa e modalidade de ingresso. 

 

6. Considerações Finais 
 

O caráter expositivo da apresentação do Programa de Educação 

Tutorial em Políticas Públicas contribui para a promoção da tríade ensino, 

pesquisa e extensão na efetividade de ações governamentais e da política de 
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Estado que a institui (Lei 11.180/05) para o aprimoramento do ensino 

acadêmico no âmbito nacional. 

 

 


