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GARCIA

jrgarcia@ufpr.br (41) 99675-9939 Departamento de
Economia

Tipo de Objeto:

Título do Objeto:

Mapeamento da Desigualdade Social na região de Curitiba

Objetivo Geral

Realizar, de forma dialógica, o mapeamento da desigualdade social na região de Curitiba.

Objetivos Específicos

Selecionar indicadores socioeconômicos que reflitam a desigualdade social na região de Curitiba com base na literatura e na

sociedade civil;

Preparar uma base de dados e informações com os indicadores socioeconômicos relacionados a desigualdade social, tais como

renda total, origem da renda, tipo da renda gênero etc., para a região de Curitiba;

Preparar o Mapa da Equidade ou Desigualdade Social da Região de Curitiba com base nos indicadores socioeconômicos

selecionados;

Desenvolver uma análise crítica do Mapa da Equidade ou Desigualdade Social da Região de Curitiba;

Realizar a ampla divulgação do Mapa da Equidade Social da Região de Curitiba nos diferentes setores da sociedade, como

sociedade civil geral e organizada, setor privado e setor público;

Realizar a atualização periódica do Mapa de Equidade ou Desigualdade Social da Região de Curitiba conforme disponibilidade

de dados e informações.

Oferecer espaços para promover uma reflexão coletiva e participativa sobre a desigualdade social na Região de Curitiba e

possíveis estratégias para sua redução.

Realizar atividades e eventos de extensão relacionados a desigualdade social na Região de Curitiba, envolvendo discentes de

graduação e a comunidade em geral.
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PLANO DE EXECUÇÃO
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Justificativa

A desigualdade social se tornou um importante problema para as sociedades no século XXI, afetando de maneira significa o

bem-estar das pessoas e a trajetória de desenvolvimento. Desse modo, a redução da desigualdade social se tornou fundamental

para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas no século XXI. Contudo, a desigualdade social não é

visível e nem mesmo compreensível para a maioria das pessoas e agentes sociais e econômicos, especialmente na escala

municipal e local. Isso porque a desigualdade social também está vinculada ao contexto histórico e às características

socioeconômicas regionais, reforçando a importância de sua vinculação com no tempo e no espaço. Cabe destacar que a

pandemia de COVID-19 e a crise social e econômica que afeta a sociedade brasileira têm contribuído para o aumento

significativo da desigualdade social no Brasil e na região de Curitiba. Neste sentido, o mapeamento da equidade ou

desigualdade social para a região de Curitiba pode oferecer importantes informações para incentivar o engajamento da

sociedade e a adoção de políticas públicas que visem sua redução. Por fim, o mapeamento da equidade ou desigualdade social

tem sido realizado em outras cidades brasileiras, tais como no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, com resultados

interessantes e úteis para a adoção de ações que buscam a redução de desigualdades. O projeto tem interface com os seguintes

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS): ODS 1 - erradicação da pobreza; ODS 5 - igualdade de gênero; ODS 10 -

redução das desigualdades. A disponibilização de informações sobre a equidade e a desigualdade na região de Curitiba pode

sensibilizar a sociedade, agentes privados e agentes públicos, além de auxiliar na definição de políticas que tenham por

objetivo reduzir a desigualdade gênero (a partir da apresentação de informações sobre a desigualdade por gênero) e a

erradicação da pobreza. O projeto também pode contribuir para a promoção da justiça social, o desenvolvimento sustentável e

regional, uma vez que o público alvo é da região de Curitiba, além da formulação de políticas públicas mais adequadas para o

enfrentamento da desigualdade social, uma vez que os resultados serão apresentados à sociedade em geral, setor privado e setor

público. A proposta vai atender a demanda da Kurytiba Metropole, uma organização da sociedade civil organizada. Desse

modo, a proposta está plenamente alinhada a proposta da extensão, conforme definido na Resolução CEPE nº 57/19 em seu

artigo 1º "Art. 1º A extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão, se constitui em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico, que promove a

interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da

aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa."

Área Temática

Comunicação

Área de Abrangência

Regional

Período de Execução:  02/05/2022 à 30/04/2027

Metodologia

A metodologia compreende as seguintes atividades:

1) Realizar reuniões com a Organização da Sociedade Civil Organizada, Kurytiba Metropole, parceira do projeto para delinear

as variáveis importantes para compor o mapeamento da desigualdade social na região de Curitiba.

2) Identificação das bases de dados e dos indicadores, a qual será realizada com base na literatura e de de maneira reflexiva e

participativa entre os integrantes do projeto, a sociedade civil organizada, representada pela Kurytiba Metropole (parceira do
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projeto), entre outros agentes da sociedade interessados em contribuir para o desenvolvimento do projeto. Esta atividade

contempla a realização de reuniões com a Organização da Sociedade Civil Organizada.

2) Com a definição dos indicadores e das bases de dados a serem utilizadas no projeto inicia-se a preparação da base de dados

para os 12 municípios do Núcleo Territorial Central da Região Metropolitana de Curitiba mais o município de Curitiba.

3) Tratamento e análise crítica dos dados e das informações.

4) Elaboração do conteúdo do mapa com auxílio das metodologias dispostas pelas geotecnologias.

5) Elaboração visual do mapa com auxílio de geotecnologias.

6) Preparação do acesso virtual (online), público e gratuito dos dados sobre a equidade ou desigualdade social na Região de

Curitiba com base na tecnologia webgis.

7) Preparação de materiais para auxiliar na comunicação dos resultados do projeto junto a sociedade em geral, setor privado e

setor público.

8) Lançamento e divulgação do mapa junto a sociedade, setor privado e setor público a partir de eventos de extensão e de

reuniões com estes agentes da sociedade.

9) Encaminhamento dos resultados para diferentes setores da sociedade civil, tais como setores público e privado, academia,

terceiro setor, população, entre outros possíveis interessados nos resultados do projeto. Os resultados serão enviados para os

diferentes setores da sociedade civil, os quais poderão enviar suas percepções e sugestões para a equipe do projeto.

10) Atualização do mapa conforme a disponibilidade de dados.

11) Realização de eventos de extensão para promover uma reflexão sobre a desigualdade social na Região de Curitiba.

* Cabe destacar que a a universidade participará das ações e as atividades propostas no projeto via participação de docentes e

discentes, além da institucionalização do projeto, dando credibilidade a iniciativa e incentivando a participação docente e

discente e, claro, da sociedade, setor privado e setor público.

Resultados Esperados

1) Mapeamento e mapa da equidade ou desigualdade social da Região de Curitiba

2) Portal de acesso ao mapeamento da equidade social na Região de Curitiba

3) Materiais de comunicação do desenvolvimento e resultados do projeto

4) Sensibilização social a respeito de uma sociedade menos desigual no Brasil e, particularmente, na Região de Curitiba

5) Informações sobre a desigualdade social para o setor privado e público

6) Maior engajamento dos docentes e discentes do curso de graduação em Ciências Econômicas da Universidade Federal do

Paraná (UFPR) nas reflexões sobre a desigualdade social na Região de Curitiba.

7) Maior engajamento da sociedade, setor privado e setor público no enfrentamento da desigualdade social na região de

Curitiba.

Acompanhamento e Avaliação

1) O acompanhamento será realizado com base no alcance dos objetivos específicos, nas atividades definidas e no cronograma

de trabalho do projeto, além dos relatórios anuais.

2) A avaliação será realizada com base nos comentários e sugestões enviadas ao longo do desenvolvimento do projeto e via

Portal da informações, a ser criado para a publicização do mapa da equidade social na Região de Curitiba.

3) A avaliação dos eventos de extensão será realizada via retorno das(os) participantes.
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PROGRAMAS VINCULADOS

 
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS EXTENSIONISTAS

Quanto ao Impacto e Transformação Social: O projeto busca oferecer informações qualificadas à sociedade e para o setor público

e privado a respeito da equidade ou da desigualdade social na região de Curitiba. O desenvolvimento do projeto também

promoverá um canal de comunicação direto com a sociedade a partir da realização de eventos de extensão e do uso da

comunicação social para promover uma reflexão sobre a desigualdade social na região de Curitiba. Dessa maneira, os resultados

e a oportunidade oferecida por este projeto podem impactar e transformar a realidade social, em especial para parcela da

sociedade distante da realidade das universidades em uma temática essencial para o desenvolvimento da região de Curitiba.

Quanto a Interação Dialógica: O projeto busca proporcionar e ampliar a interação dialógica, direta e permanente entre docentes,

discentes e a sociedade. O mapeamento da desigualdade social na região de Curitiba exigirá a participação de docentes e

discentes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) , além de pessoas externas à UFPR interessadas no projeto. A realização

de eventos de extensão e o uso da comunicação social oferecerão espaços públicos para ampliar a interação dialógica entre as

pessoas interessadas na temática do desenvolvimento, da desigualdade social e na formulação e execução de políticas públicas.

Cabe destacar ainda que o projeto será desenvolvido em parceria com a sociedade civil organizada, representada pela

Organização da Sociedade Civil (OSC) Kurytiba Metropole.

Quanto a Interdisciplinaridade/Interprofissionaliade: As áreas temáticas envolvidas no desenvolvimento do projeto são

interdisciplinares, interprofissionais e intersetoriais, portanto, abrangente em suas abordagens; por exemplo, o desenvolvimento

do projeto envolve diversas áreas do conhecimento, tais como economia, matemática, estatística, geografia, geociências,

administração pública, finanças públicas, comunicação etc. Desse modo, o projeto oferecerá aos discentes de graduação e pós-

graduação a oportunidade da aplicação dos conhecimentos adquiridos em seus respectivos cursos de graduação e pós-graduação,

além do desenvolvimento de inúmeras habilidades, como capacidade de planejamento, comunicação, autonomia, redação etc.,

contribuindo, portanto, o respectivo desenvolvimento profissional.

Quanto a Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: Os temas tratados no desenvolvimento do projeto estão

diretamente relacionados ao ensino, pesquisa e extensão, com inerente abordagem interdisciplinar. Com isso, o projeto prevê a

participação de estudantes de graduação e pós-graduação dos mais diversos campos do conhecimento no desenvolvimento de

suas atividades, tais como da área de Ciências Sociais e Sociais Aplicadas, Tecnologia, GeoCiências, Políticas Públicas, entre

outras. Cabe destacar que o projeto será desenvolvido também no âmbito do Grupo de Estudos em MacroEconomia Ecológica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
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Bibliografia

Insti tuto Cidades Sustentáveis.  Mapa da Desigualdade 2021 -  Cidade de São Paulo.  Disponível em:

https:/ /www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Mapas.pdf

Casa Fluminense. Mapa da desigualdade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 2020. Disponível em:

https://www.casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mapa-da-desigualdade-2020-final_compressed.pdf
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IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sidra - Sistema IBGE de Recuperação Automática. Disponível em:

https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadcm

IPARDES -  Inst i tuto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e  Social .  Portal .  Disponível  em:

ht tps: / /www.ipardes .pr .gov.br /

Prefeitura de Curitiba. Portal. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/
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(GEMAECO - www.gemaeco.ufpr.br), no Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica (NESDE -

www.nesde.ufpr.br) e na parceria com a Kurytiba Metropole, organização da sociedade civil organizada.

Quanto ao Impacto na formação discente: O desenvolvimento do projeto contempla a participação de discente de graduação e

pós-graduação da UFPR dos cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas (Economia e Gestão da Informação, por exemplo),

Ciências Exatas, Naturais e Tecnologia (Geografia, Geomática e Ciência da Computação, por exemplo), Comunicação

(Comunicação Institucional e Jornalismo, por exemplo) , entre outros. Os discentes de graduação e pós-graduação terão a

oportunidade de desenvolver as seguintes habilidades: busca, coleta e seleção de informações; consulta e preparação de bases de

dados; análises sociais e econômicas; análise espaciais; redação; comunicação; contato com pessoas que necessitem dos

conhecimentos gerados na UFPR; raciocínio; difusão do conhecimento; preparação de relatórios, entre outras. As atividades

listadas acima serão desenvolvidas sob a supervisão de docentes e parceiros do projeto. O projeto ainda estimulará a

participação em eventos acadêmicos e de extensão para difusão dos trabalhos realizados por docentes e discentes.

 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

 
PALAVRAS-CHAVE

 
SEDE ADMINISTRATIVA DO PROJETO

 
PÚBLICO ALVO
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS10. Redução das desigualdades

ODS1. Erradicação da pobreza

ODS5. Igualdade de gênero

Palavra-Chave

justiça social

desenvolvimento sustentável

desenvolvimento regional

políticas públicas

Instituição CEP Logradouro Complemento Bairro Cidade Estado

Departamento de
Economia 80210170

Av. Prefeito
Lothário

Meissner, 3400

Campus Jardim
Botânico Jardim Botânico Curitiba Paraná

População/Co
munidade
atingida

Local de
atuação da
extensão

CEP Logradouro Complemento Bairro Cidade Estado

População da
região de
Curitiba

Região de
Curitiba - - - - - -

Setor privado Região de
Curitiba - - - - - -

Setor público -
prefeituras e

governo
estadual

Região de
Curitiba - - - - - -
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EQUIPE

 
TIPOS DE ATIVIDADES

 
ATIVIDADES

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
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COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Docume
nto

(CPF ou
Passapo

rte)

Nome
Comple

to

Tipo de
Vínculo Vínculo

Matrícu
la

UFPR

Titulaçã
o

Formaç
ão

Área de
Atuação

Instituiç
ão Curso Função Email

Plano
Individ
ual de

Trabalh
o

Observa
ções

024209
05911

JUNIO
R RUIZ
GARCI

A

Servido
r

(UFPR)
Ativo

Departa
mento

de
Econo

mia

196950
9

Doutora
do

Desenv
olvimen

to
Econô
mico,

Espaço
e Meio
Ambien

te

Econo
mia

Ecológi
ca

Univers
idade

Estadua
l de

Campin
as

Desenv
olvimen

to
Econô
mico

COOR
DENA
DOR(a)

jrgarcia
@ufpr.

br
-

009796
14937

RAFAE
L

GOME
S DE

OLIVE
IRA

Profissi
onal

Externo
(RPA/R

PCI)

- - Especia
lização

Engenh
aria

Civil

Empree
ndedori

smo
Social

FAE
Busines

s
School

Empree
ndedori
smo e

Negóci
os

Sociais

MEMB
RO DE
EQUIP

E

rafago
mes182
@gmail

.com

Respon
sável da
Kurytib

a
Metrop
ole pela
parceria

.

Descrição

Consulta de bases de dados

Planejamento e execução do projeto

Coordenação do projeto

Identificação das bases de dados e dos indicadores

Preparação da base de dados

Análise dos dados

Elaboração do conteúdo do mapa

Elaboração visual do mapa com auxílio de geotecnologias

Preparação do acesso virtual (online) dos dados

Encaminhamento de propostas para diferentes setores da sociedade civil

Atualização do mapa

Realização de eventos de extensão

Comunicação do projeto

Tipo de Atividade

Descrição da Atividade (ex.
Atividades gerais de

coordenação, bolsista Extensão,
etc.)

Data de Início Data de Fim

Consulta de bases de dados
Levantamento de informações
e dados com acesso aberto na

Internet.
02/05/2022 29/07/2022
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ATIVIDADES DA EQUIPE

 
AÇÕES REALIZADAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Planejamento e execução do
projeto

Planejamento e execução do
projeto. 02/05/2022 30/03/2027

Coordenação do projeto Coordenação geral do projeto. 02/05/2022 30/04/2027

Identificação das bases de
dados e dos indicadores

Identificação das bases de
dados e dos indicadores com
base na literatura e consulta
nos mecanismos de busca da

internet.

02/05/2022 29/07/2022

Preparação da base de dados Preparação das bases de dados. 01/08/2022 31/10/2022

Análise dos dados
Análise dos dados levantados

junto as bases de dados e a
literatura.

03/11/2022 28/02/2023

Elaboração do conteúdo do
mapa

Preparação do conteúdo do
mapa da equidade social na

região de Curitiba
01/03/2023 30/05/2023

Elaboração visual do mapa
com auxílio de geotecnologias

Preparação visual do mapa
com auxílio de geotecnologias 02/05/2023 31/07/2023

Preparação do acesso virtual
(online) dos dados

Preparação do portal de
internet para disponibilização

dos resultados do projeto.
01/08/2023 29/02/2024

Encaminhamento de propostas
para diferentes setores da

sociedade civil

Preparação dos documentos a
serem enviados para os

diferentes setores da sociedade
civil.

01/08/2023 30/04/2024

Atualização do mapa
Atualização periódica do mapa

de equidade conforme
disponibilidade dos dados.

02/05/2022 30/04/2027

Realização de eventos de
extensão

Planejamento e realização de
eventos de extensão para

promover a reflexão sobre a
desigualdade social.

02/05/2022 30/04/2027

Comunicação do projeto Comunicação do projeto. 02/05/2022 30/04/2027

Membro da
Equipe

Nome do
Membro

Tipo de
Atividade/Ativida

de

Participação
(Início)

Participação
(Fim)

Carga Horária
Total

Carga Horária
Semanal

02420905911 JUNIOR RUIZ
GARCIA

Coordenação do
projeto |

Coordenação
geral do projeto.

02/05/2022 30/04/2027 1044.00 4

00979614937
RAFAEL

GOMES DE
OLIVEIRA

Planejamento e
execução do

projeto |
Planejamento e

execução do
projeto.

02/05/2022 30/03/2027 1028.00 4

Tipo de Atividade

Descrição da Ações (ex.
visitas comunidades,

Participação em eventos,
participação em feiras

acadêmicas, etc.)

Data de Início Data de Fim Carga Horária Total
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RELATÓRIOS
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Tipo Data de
Preenchimento Data Aprovação Ano Relatório Status Externo
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