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Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 Identificação
MANTENEDORA: União Educacional de Cascavel – UNIVEL LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, com fins lucrativos, sociedade civil, com contrato social e alterações
registradas na junta comercial do Paraná, Agência Regional de Cascavel, sob
nº41208085011, de 07/10/2015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.882.772/0001-33, com
sede e foro à Avenida Tito Muffato, nº 2.317, Bairro Santa Cruz, CEP nº 85.806-080, na
cidade de Cascavel, estado do Paraná

Endereço:
Avenida Tito Muffato, 2.317.
Bairro Santa Cruz – CEP: 85.806-080
Cascavel – Estado do Paraná

Dirigente da Mantenedora:
Sócio Administrador: Renato da Silva

MANTIDA: Centro Universitário UNIVEL (código 918), está localizada no mesmo endereço
da mantenedora. O referido foi Credenciado pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017,
publicado no DOU, de 14/09/2017.

CORPO DIRIGENTE:
Reitor: Renato da Silva
Pró-Reitora Acadêmica: Viviane da Silva
Pró-Reitor Administrativo: Lucas Renato da Silva
Diretor de Desenvolvimento: Nilton Nicolau Ferreira
Diretor de Pós Graduação Lato Sensu: Prof. Lúcio Scheuer
Diretor do NEaD: Tiago Francisco Buosi
Secretaria Geral: Aletéia Karina Lopes da Silva Sonda
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Credenciamento: Decreto Ministerial s/nº, de 10/02/1995, publicado no DOU de
13/02/1995, que autorizou inicialmente o Curso Superior de Tecnologia em Processamento
de Dados e credenciou no mesmo Decreto a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de
Cascavel, cujo primeiro Recredenciamento foi Publicado no DOU de 29/04/2015 – Seção
I – p. 31, através da Portaria/MEC nº 317, de 30/04/2015.

COMISSÃO DE ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PDI:
Coordenadores de Cursos de Graduação da IES
Coordenadora da CPA – Comissão Própria de Avaliação
Coordenação Pedagógica e Chefes de Setores Administrativos.

1.2 Identidade Estratégica
1.2.1 Missão
O Centro Universitário UNIVEL, tem como missão “Ser um centro de excelência em
educação superior, orientado para gerar consciência crítica, formando empreendedores
com o perfil que as transformações da sociedade exigem, integrados com a realidade
regional”.

1.2.2 Visão
Consolidar-se como uma instituição de ensino superior de referência local e
regional pelo reconhecimento de sua qualidade e diferenciais metodológicos inovadores em
ensino e aprendizagem.

1.2.3 Perfil
O Centro Universitário Univel é uma instituição comprometida com o valor do ser
humano, com sua formação e realização enquanto profissional e pessoa. Três importantes
pilares institucionais orientam a Educação Superior promovida na Univel por meio de suas
2
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Grandes Áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias, área de
saúde e Tecnologias: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

1.2.4 Valores Institucionais:
Justiça;

Ética;

Responsabilidade

Socioambiental;

Transparência;Voluntariado;

Responsabilidade Social; Espirito de Equipe, Inovação e cidadania.

1.3 Breve histórico da IES:

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, foi credenciada pelo Decreto de
10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995. Suas atividades acadêmicas tiveram início
em 26/02/1996, com o 1º Regimento aprovado pela Portaria nº. 1740, de 08/08/2001.
Ao iniciar as atividades acadêmicas com infraestrutura alocada (1.995) que pertencia ao
Colégio Auxiliadora, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 675. Em 1.996 foi transferida para
sede própria, sito a Avenida Tito Muffato, nº 2.317 centro a IES contava com 04 cursos de
graduação autorizados e com o número

de 320 alunos. Ressalta-se que a IES foi

credenciada para oferta de cursos de graduação na modalidade a distância pela portaria
nº 325, de 16/04/2013.
O primeiro recredenciamento da Faculdade ocorreu pela Portaria nº 423, de 30/04/2015,
publicado no DOU, de 29/04/2015, e o credenciamento do Centro Universitário UNIVEL
pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017, publicado no DOU, de 14/09/2017.
O Centro Universitário possui 05(cinco) Polos de Apoio presencial na modalidade de
Educação a Distância – EaD, sendo 01(um) polo/sede, 01(um) em Marechal Cândido
Rondon/Pr, 01(um) em Palotina/Pr, 01 em Medianeira/Pr, 01(um) em Santo André/Sp e
atualmente estão sendo oferecido 04 (quatro) cursos na Modalidade a Distância de Pós
Graduação Lato Sensu no polo/sede
O

Centro Universitário UNIVEL atualmente

possui 5.158 alunos matriculados na

graduação, sendo 4.180 (presencial) e 978 (modalidade a distâsncia) e 1.836 alunos nos
cursos de pós-graduação lato sensu, sendo 1.512 (presencial) e 324 (na modalidade a
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distância), totalizando 6.994 alunos. O Centro Universitário possui atualmente 119
docentes e 212 técnico-administrativos.
A instituição possui atualmente uma área de 97.682,84m² com 27.002,48m² de área
construída, com edificações especialmente desenvolvidas para as condições da região e
17.000m2 em estacionamento para carros e motos, devidamente demarcados conforme a
legislação de trânsito e área livre de 53.680,36m² de terreno para futuras edificações.

1.4 Histórico de Implantação e Desenvolvimento da Mantenedora denominada União
Educacional de Cascavel – UNIVEL, sociedade civil de Direito Privado
ANO 1.990- No ano de 1.990 houve criação através do Estatuto de 14/03/1.990 e
abertura oficial com o CNPJ nº 80.882.772/0001-33 de 14/03/1.990

civil de caráter

educativo, cultural e filantrópico, sem fins lucrativo.
ANO 1.995- Ainda em 1.995 foi Autorizado pelo Decreto de 10/02/1.995

o

funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, da
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, com sede na cidade de Cascavel,
Estado do Paraná, pelo Ministério da Educação e do Desporto. Convém lembrar que a
Autorização do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados é o Ato legal
de credenciamento da Faculdade.
ANO 1.996- no dia 26/02/1996 a Faculdade iniciou seu funcionamento, em sistema
seriado anual,com 320 acadêmicos. O primeiro local de funcionamento ocorreu no Colégio
Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1996 foi construído o bloco A, sede própria, com 2.152,44
m².
ANO 1997- oferecidos os primeiros cursos de pós-graduação “lato sensu” com base
na resolução CNE 12/1983, nas áreas de Gestão, Direito e Educação, com 197 alunos em
04 turmas. A graduação com 533 alunos, tendo a necessidade de ampliação do bloco A
com mais 1.043,28 m². Convênio com INBRAPE para oferta de curso nde pós-graduação.
ANO 1998- O número de alunos na graduação aumentou para 845 alunos com
ampliação do bloco A 169,20 m².
ANO 1999- foram autorizados os cursos de Ciências Contábeis e Jornalismo e o
curso de Administração foi reconhecido. Ofertadas 07 turmas de pós-graduação “Lato
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sensu”, com 294 alunos e graduação com 1.002 alunos. Ocorrendo também, a construção
do bloco B, com 2.075,62 m². Convênio com a FGV – Fundação Getulio VARGAS, Para
oferta de curso de pós-graduação.
ANO 2000- com 1.183 alunos na graduação e reconhecidos os cursos de CST em
Processamento de Dados e Ciências Econômicas. Na pós-graduação ofertadas 09 turmas,
com 342 alunos. As atividades de extensão tomaram impulso nas áreas jurídicas e sociais
com a criação do NPJ – Núcleo de Práticas Jurídicas e Núcleo de Estudos Jurídicos e
Sociais. Criado um Núcleo da Escola da Magistratura do Paraná nas dependências da
Faculdade e a construção da Praça de Alimentação e convivência acadêmicas com 373,68
m². Mestrado Interinstitucional em Ciência da Computação – MINTER UFSC/UNIVEL com
30 vagas.
ANO 2001- em consonância com a área jurídica, a Comissão de Ensino Jurídico do
Conselho Federal da OAB/2000

por unanimidade, RECOMENDAR o reconhecimento do

curso Jurídico e a ampliação das suas vagas. Foi aplicado o 1º PROVÃO no curso de
Direito, obtendo o Conceito B e no curso de Administração, Conceito A. Na pós-graduação
ofertadas 13 turmas, com 628 alunos, na graduação o número cresceu para 1.474 alunos
e ampliação da Praça de alimentação 258,36 m².
ANO 2002- ofertadas 06 turmas na pós-graduação, com 277 alunos . A graduação
com 1.812 alunos. O NPJ atendeu 727 processos nas áreas de Direito Civil e de Família,
demonstrando a responsabilidade social da Faculdade local e regional.
ANO 2003- reconhecido o curso de Ciências Contábeis. Na pós-graduação
ofertadas 40 turmas, com 1.776 alunos e na graduação 2.013 alunos. Construção do
Auditório com 528 lugares e área de 1.274,72 m2.
ANO 2004- autorização do CST em Vendas e Varejo e reconheceu o curso de
Jornalismo. Na pós-graduação 14 turmas, com 669 alunos. Na graduação 2.203 alunos.
Neste mesmo ano foi criado o Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade, a fim de
promover as atividades de iniciação científica, pesquisa e extensão, criados o GPEAD
(Grupo de Pesquisa em Administração), o NECOM (Núcleo de Comunicação do Curso de
Comunicação Social), o NEPEN (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Negócios
Organizações), o NEPEA (Núcleo de Estudos de Pedagogia e Artes), o NETEC (Núcleo de
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Tecnologia dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas) e o NEJUS (Núcleo de
Estudos Jurídicos e Sociais), foi criada a Revista de Estudos Jurídicos e Sociais (REJUS).
ANO 2005- renovados os reconhecimentos dos cursos de Direito e Administração e
o CST em Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Na pós-graduação 09 turmas,
com 412 alunos. Na graduação 2.319 alunos. Implantado o acesso online ao catálogo da
biblioteca e reservas de materiais (sistema online).
ANO 2006- ofertadas na pós-graduação 14 turmas, com 639 alunos e na graduação
2.055 alunos, realizado o 1º ENADE para os cursos de Jornalismo, conceito 3;
Administração, Conceito 3; Ciências Contábeis, Conceito 3; e Direito, Conceito 3.
ANO 2007- autorizados os CST em Gestão de Recursos Humanos e Gestão
Financeira. Na pós-graduação 17 turmas com 654 alunos e na graduação eram de 2.042
alunos. Disponibilização do site da Biblioteca. Ampliação da Praça de Alimentação para
858,71 m² e 1ª ampliação do bloco B para 1.947,19 m².
ANO 2008- autorizado o CST em Logística e reconhecido o CST Gestão Comercial.
Na pós-graduação 17 turmas com 701 alunos e na graduação 2.396 alunos. Adquiridos
1.616 títulos e 7.458 exemplares para a Biblioteca. Ocorreu também a 2ª ampliação do
bloco B, para 1.947,19 m².
ANO 2009- autorizou o funcionamento do curso de Licenciatura em Artes e o CST
em Gestão Ambiental. Na pós-graduação 14 turmas com 549 alunos e na graduação
2.886. Realizado o ENADE para os cursos: Administração conceito 3; Direito conceito 3;
Ciências Contábeis conceito 3; CST em Recursos Humanos conceito 3; CST em Gestão
Financeira conceito 4; e Jornalismo conceito 4. O Conceito Institucional obtido foi 3.
Houve a 3ª ampliação do Bloco B com 2.688,44 m² e instalação dos laboratórios de
Gastronomia. Mestrado Interinstitucional em Direito – MINTER UFPR/UNIVEL com 20
vagas
ANO 2010- autorizados os CST em Processos Gerenciais e Gastronomia. Na pósgraduação 17 turmas, com 649 alunos e a graduação com 2.923 alunos.
ANO 2011- autorização do curso de Pedagogia, o reconhecimento do CST em
Gestão Financeira e a renovação de reconhecimento dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis. Na pós-graduação 23 turmas, com 852 alunos e na graduação 3.220
alunos.Oferecidos 54 cursos de Extensão, que atingiram 1.549 participações. O ENADE
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desse ano foi somente para o CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que obteve
Conceito 3. O percentual de aprovação no Exame do CRC – Conselho Regional de
Contabilidade no período de 2011/1 foi de 26,32% e 2011/2 foi de 42,48%. Nesse mesmo
ano foram desenvolvidos 17 Projetos, sendo 05 de pesquisa e 12 de extensão, com 279
alunos envolvidos e construção do bloco C, com 2.746,04 m², implantação dos laboratórios
para o curso de artes.
ANO 2012- foram reconhecidos os cursos de CST em Gestão Ambiental e CST em
Logística, é renovado o reconhecimento do CST em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas. Na pós-graduação 19 turmas, com 722 alunos e a graduação 3.661 alunos.
Ofertados 85 cursos de Extensão, com 2.309 alunos. Realizado o ENADE para os cursos
de Administração conceito 4; Ciências Contábeis, conceito 3; Direito, conceito 4;
Jornalismo, conceito 3; CST Gestão Comercial, conceito 4; CST Recursos Humanos,
conceito 4; CST Gestão Financeira, conceito 4; CST

Logística, conceito 4 e CST

Processos Gerenciais, conceito 4. O Conceito Institucional 4 (CI: 4). Vale ressaltar,
também, que neste ano o percentual de aprovação na OAB foi de 17,68%. O percentual de
aprovação no CRC no período de 2012/1 foi de 50%, e no período de 2012/2 foi de
35,21%. Implantado na Biblioteca o sistema de envio de e-mails aos usuários informando
novas aquisições. Houve 17 Projetos, sendo 09 de pesquisa e 08 de extensão, com 350
alunos envolvidos.
ANO 2013- a Faculdade realizou mais um avanço importante para consolidar o seu
crescimento na região Oeste do Paraná, foi Credenciada para atuar na Educação a
Distância (EAD), tendo sua sede como polo inicial. autorizado o CST em Segurança no
Trabalho, na modalidade EAD. Renovados os reconhecimentos dos cursos de Gestão
Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Logística e também dos
Cursos de Jornalismo e Direito. Foram reconhecidos os cursos Gastronomia, Artes,
Licenciatura. Na pós-graduação foram ofertadas 22 turmas, com 875 alunos Na graduação
3.731 alunos. Oferecidos 110 cursos de Extensão, que atingiram 3.005 participações.
Aprovação na OAB foi de 21,22% e resultado do ENADE para o CST de Gestão Ambiental
foi conceito 4. O percentual de aprovação no CRC período de 2013/1 foi de 36,76%,
período de 2013/2 foi de 47,44%. Desenvolvidos 14 Projetos, 05 de pesquisa e 09 de
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extensão, com 634 alunos. Ocorreu a 1ª ampliação do Bloco C com 2.746,04 m². Mestrado
Interinstitucional em Administração – MINTER PUC/UNIVEL com 25 vagas.
ANO 2014- Reconhecimentos os cursos de Gestão Ambiental e Gastronomia. Pósgraduação foi ofertada 15 turmas, com 668 alunos. Na graduação o número de alunos foi
de 3.928. O percentual de aprovação na OAB foi de 28,69%. No CRC no período de 2014/1
de 58,43%, período de 2014/2 foi de 61,02%. Desenvolvidos 30 Projetos, sendo 13 de
pesquisa e 17 de extensão, com 225 alunos envolvidos. Construção de Bloco D com
1.721,56 m² para implantação da nova biblioteca, praça de alimentação e novos
laboratórios para os cursos de engenharias.
ANO 2015- Autorização dos Cursos de Engenharia de Produção e Publicidade e
Propaganda. Autorizados cinco CST na modalidade a distância: Gestão Comercial, Gestão
Financeira,

Logística,

Processos

Gerenciais

e

Gestão

de

Recursos

Humanos.Reconhecimento do Curso Superior de Pedagogia, recredenciamento da
Faculdade e o recredenciamento do curso de Direito. Na pós-graduação ofertadas 13
turmas, com 541 alunos. A graduação com 4.003 alunos. O percentual de aprovação no
CRC período de 2015/1 foi de 75,71%. Implantada a Biblioteca Digital Saraiva aquisição de
1.483 Títulos, totalizando 54.000 exemplares. Realizados 34 Projetos, 14 de pesquisa e 34
de extensão, com 400 alunos envolvidos. Implantação em todos os cursos do sistema
seriado semestral.
ANO 2016– Foram autorizados os cursos de Engenharia Mecaninca, Design Gráfico,
Engenharia Civil e Fotografia e renovação de reconhecimento do curso de Análise e
desenvolvimento de sistemas. 531 alunos matriculados na Educação a Distância, 3730
alunos matriculados na Educação Presencial, 742 alunos matriculados em 16 cursos da
Pós-Graduação e 129 alunos matriculados na Pós-Graduação de Educação a Distância.
ANO 2017– Portaria nº 1.108, de 13/09/2017 Credencia o Centro Universitário
UNIVEL por transformação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel.
Renovação de Reconhecimento os cursos de Administração, Ciencias Contábeis, Direito
(aumento de vagas de 275 para 395), Jornalismo, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão
de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logistica e Processos Gerenciais. Autorizados
os cursos Presencias de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação
Fisica, Fisioterapia e Nutrição. Na modalidade a Distância foram autorizados os cursos de
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Pedagogia, Engenharia da Produção, Engenharia Civil, Administração e Ciências
Contábeis. 669 alunos matriculados na Educação a Distância, 3856 alunos matriculados
na Educação Presencial, 788 alunos matriculados em 16 cursos da Pós-Graduação e 186
alunos matriculados na Pós-Graduação de Educação a Distância. Total de formandos no
período de 1998 a 2017 foram de 9.211. Criação dos Polos de Apoio Presencial na
modalidade a distância das cidades de Marechal Cândido Rondon-PR, Palotina-PR e
Medianeira-PR. Parceira entre o Centro Universitário e a Pontifícia Universidade Católica
de Curitiba para oferta do doutorado interinstitucional- DINTER com 15 vagas.
ANO 2018-

28 Cursos de Graduação (Presencial): com 4.353 alunos; 08 cursos

de Graduação (EaD) com 1.184 alunos; 31 turmas de Pós-Graduação Lato Sensu
(presencial) com 1.130 alunos; 06 turmas de Pós-Graduação – EaD com 298 alunos,
totalizando 6.965 alunos.
Construção do CENTRO TÉCNOLOGICO – CT com uma área de 5.000 m²,
destinado a instalação dos laboratórios da área da saúde e engenharias.
Curso de ARTES: renovado o reconhecimento pela Portaria nº 276, de 20/04/2018 e
publicado no DOU em 23/04/2018. Curso de PEDAGOGIA, renovado o reconhecimento
pela Portaria nº 915, de 27/12/2018

e publicado no DOU em 28/12/2018. Curso de

PSICOLOGIA autorizado pela Portaria nº 866, de 10/12/2018 e publicado no DOU em
11/12/2018. Curso de ODONTOLOGIA autorizado pela Portaria nº 866,de 10/12/2018 e
publicado no DOU em 11/12/2018. Curso de ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS, renovado o reconhecimento pela Portaria nº 915, de 27/12/2018 e publicado
no DOU de 28/12/2018. CST de Gestão Comercial EaD reconhecido pela Portaria nº 899,
de 20/12/2018 e publicado no DOU em 21/12/2018. CST em LOGISTICA reconhecido pela
Portaria nº 846, de 29/11/2018 e publicado no DOU em 30/11/2018.
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1.5 Cursos
1.5.1 Cursos Na modalidade Presencial- Licenciatura e Bacharel

DURAÇÃO
SEMESTRES

CURSOS

MIN

MÁX

TURNOS E VAGAS/ ANUAIS
DIURNO/ NOTURNO

VAGAS

Administração

8

12

N

200

Agronomia

10

15

N

150

10

15

N

120

Artes (Licenciatura)

6

9

N

120

Biomedicina

8

12

N

60

Ciências Contábeis

8

12

N

230

Direito

10

15

D/N

395

Educação Física

8

12

N

60

Engenharia Civil

10

15

N

180

10

15

N

120

Arquitetura
Urbanismo

Engenharia
Produção

e

de

SITUAÇÃO LEGAL
AUTORIZAÇÃO /
RENOVAÇAO/
RECONHECIMENTO
Portaria de Renovação
Reconhecimento SERES
nº267, de 03/04/2017 D.O.U. de 04/04/2017 pág.81.
Portaria de Autorização nº
303 de 07/04/2017- D.O.U
de 10/04/2017- pág. 14
Portaria de Autorização
nº685 de 07/07/2017D.O.U de 10/07/2017 –
pág.23
Portaria de Renovação
Reconhecimento SERES
nº 276 de 20/04/2018 –
D.O.U de 23/04/2018 pág.
37
Resolução/CONSU de
Autorização n° 03 de
28/09/2017
Portaria de Renovação
Reconhecimento SERES
nº267, de 03/04/2017 D.O.U. de 04/04/2017 pág.81.
Portaria de Renovação
Reconhecimento SERES
nº267, de 03/04/2017 D.O.U. de 04/04/2017 pág.81.
Resolução de Autorização
n° 03 de 28/09/2017
Portaria de Autorização nº
134 de 06/05/2016 –
D.O.U de 09/05/2016
pág.28
Portaria de Autorização nº
267 de 27/03/2015- D.O.U
de 30/03/2015 pág.22
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Engenharia
Mecânica

10

15

N

120

Fisioterapia

8

12

N

120

Jornalismo

8

12

N

100

Medicina veterinária

10

15

N

120

Nutrição

8

12

N

60

Pedagogia

8

12

N

120

8

12

N

80

Psicologia

10

15

N

80

Odontologia

8

12

D

80

Publicidade
Propaganda

e

Portaria de Autorização nº
311 de 15/07/2016- D.O.U
de 18/07/2016
pág.17
Resolução de Autorização
n° 03 de 28/09/2017
Portaria de Renovação
Reconhecimento nº267,
de 03/04/2017 - D.O.U. de
04/04/2017 - pág.81.
Resolução de Autorização
n° 03 de 28/09/2017
Resolução de Autorização
n° 03 de 28/09/2017
Portaria de Renovação de
Reconhecimento nº 915,
de 27/12/2018 - D.O.U de
28/12/2018, pág. 156.
Em andamento
Comissão recebida
em:10/02/2019com
Conceito (5).
Portaria de Autorização nº
866 de 10/12/2018 –
D.O.U de 11/12/2018
pág.73
Portaria de Autorização nº
866 de 10/12/2018 –
D.O.U de 11/12/2018
pág.73

1.5.2 Cursos na modalidade à distância- Licenciatura e Bacharel

CURSOS

DURAÇÃO
SEMESTRES

TURNOS E VAGAS/ ANUAIS

SITUAÇÃO LEGAL
AUTORIZAÇÃO
RENOVAÇAO/
RECONHECIMENTO

/

MIN

MÁX

DIURNO/
NOTURNO

VAGAS

Administração EAD

8

12

NSA

150

Portaria de Autorização
nº 1.041, de 03/10/2017D.O.U de 04/10/2017.

Contábeis EAD

8

12

NSA

500

Resolução/ CONSU
Autorização
nº4,
29/09/2017

de
de

Pedagogia EAD

8

12

NSA

460

Resolução/ CONSU
Autorização
nº07,
19/12/2017

de
de
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1.5.3 Cursos de Tecnologias (presenciais)

CURSOS

DURAÇÃO
SEMESTRES

MIN

MÁX

TURNOS E VAGAS/ ANUAIS

DIURNO/ NOTURNO

SITUAÇÃO LEGAL
AUTORIZAÇÃO /
RENOVAÇAO/
RECONHECIMENTO

VAGAS

Análise
de
Desenvolvimento de
Sistemas

6

9

N

100

Design gráfico

4

6

N

80

Fotografia

4

6

N

80

Gastronomia

4

6

N

120

Gestão Comercial

4

6

N

150

Gestão de Recursos
Humanos

4

6

N

150

Gestão Financeira

4

6

N

120

Logística

4

6

N

100

Processos
Gerenciais

4

6

N

100

Portaria de Renovação
de Reconhecimento nº
915, de 27/12/2018 D.O.U de 28/12/2018,
pág. 156.
Portaria de Autorização
nº 202, de 02/06/2016 D.O.U de 06/06/2016,
pág. 20.
Portaria de Renovação
de reconhecimento nº
202, de 02/06/2016 D.O.U de 06/06/2016,
pág. 20.
Portaria de Renovação
de reconhecimento
nº
267, de 03/04/2017 D.O.U de 04/04/2017,
pág. 70
Portaria de Renovação
de reconhecimento
nº
267, de 03/10/2017 D.O.U de 04/10/2017,
pág. 22
Portaria de Renovação
de reconhecimento
nº
267, de 03/04/2017 D.O.U de 04/04/2017,
pág. 70
Portaria de Renovação
de reconhecimento
nº
267, de 03/04/2017 D.O.U de 04/04/2017,
pág. 70
Portaria de Renovação
de reconhecimento
nº
267, de 03/04/2017 D.O.U de 04/04/2017,
pág. 70
Portaria de Renovação
de reconhecimento
nº
267, de 03/04/2017 D.O.U de 04/04/2017,
pág. 70
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1.5.4 Cursos de Tecnologias (na modalidade à distância)

DURAÇÃO
SEMESTRES

CURSOS

MIN

Gestão
EAD

Gestão
EAD

Comercial

Financeira

Gestão de Recursos
Humanos EAD

Logística EAD

Processos
Gerenciais EAD

4

4

4

4

4

MÁX

6

6

6

6

6

TURNOS E VAGAS/ ANUAIS

DIURNO/
NOTURNO

SITUAÇÃO LEGAL
AUTORIZAÇÃO /
RENOVAÇAO/
RECONHECIMENTO

VAGAS

NSA

195

NSA

195

NSA

NSA

NSA

Portaria
de
Reconhecimento
nº
1039, de 03/10/2017 D.O.U de 04/10/2017,
pág. 22
Portaria
de
Reconhecimento
nº
899, de 20/12/2018D.O.U de 21/12/2018,
pág. 25

195

Em andamento
Comissão
recebida
em: 15/05/2019 com
Conceito (5).

195

Portaria
de
Reconhecimento
nº
846, de 29/112018 D.O.U de 30/11/2018,
pág. 15.

195

Em andamento
Comissão
recebida
em: 10/03/2019 com
Conceito (5).

1.6 Avaliação Externa Realizada pelo INEP no Período de 2012 e 2017 Referente ao
ENADE e Avaliação de Cursos.
CONCEITOS DA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 2019/1

Relação de Cursos

Nota

Nota

ENADE

ENADE

Ciclo

Ciclo

Nota ENADE

Conceito/MEC

Conceito/MEC -

Ciclo 2017

CPC

CC
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2012

2015

Administração

(4)

(4)

-

(3)

-

Administração-EaD

-

-

-

-

(4)

Arquitetura

-

-

-

-

(3)

Direito

(4)

(4)

-

(3)

(4)

Ciências Contábeis

(3)

(4)

-

(3)

-

Gestão Financeira

(4)

(4)

-

(4)

(4)

Gestão Comercial

(4)

(4)

-

(4)

(4)

Jornalismo

(3)

(4)

-

(4)

Logística

(4)

(4)

-

(3)

(4)

Processos Gerenciais

(4)

(4)

-

(4)

(3)

Recursos Humanos

(4)

(4)

-

(3)

(3)

(4)

(3)

(3)

-

-

(5)

TADS

(4)

Artes-licenciatura

-

Pedagógia – EaD

-

-

-

-

(4)

Gastronomia

-

(3)

-

(3)

(4)

Pedagogia

(4)

-

(4)

-

(4)

-

-

(5)

-

-

(5)

-

-

(4)

-

-

(5)

-

-

(5)

-

-

(4)

Gestão Comercial –
EaD
Recursos Humanos –
EaD
Gestão Financeira –
EaD
Processos Gerenciais –
EaD
Logística EaD
Segurança no Trabalho
EaD

-

-

-

-

-

-

-

-

Engenharia Civil

-

-

-

-

(4)

Engenharia Mecânica

-

-

-

-

(4)

Fotografia

-

-

-

-

(4)

Design Gráfico

-

-

-

-

(4)

-

-

-

-

(5)

-

-

-

-

(5)

Psicologia
Odontologia
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Publicidade e
Propaganda

-

-

-

-

(5)

* Selo OAB Recomenda 2016-2018
Fonte: MEC/INEP

1.6.1 Índice Geral de Curso, Conceito Institucional e Continuo:
ANO

IGC

IGC CONTÍNUO

CI

2017

3

2.7610

4

2010 (EAD)

-

-

4

1.7 Objetivos
Abaixo estarão descritos os objetivos gerais e especifícos.

1.7.1 Objetivo Geral
Oportunizar uma formação profissional de excelência voltado à produção, a
apropriação e a socialização do conhecimento multifacetado nas mais diversas áreas,
visando uma compreensão da realidade e a necessária intervenção consciente e crítica.

1.7.2 Objetivos Específicos


Garantir a melhoria da educação formal, social e política do aluno de graduação e de
pós-graduação, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, devidamente
articulados;



Possibilitar, por meio de recursos das novas tecnologias da informação e da
comunicação, novos modelos de acesso à educação formal e informal;



Manter um corpo docente qualificado, imbuídos do espírito de que o processo de
ensinar envolve a capacidade intelectual de conhecer as ciências, a capacidade de
pesquisar novos campos, a capacidade de transmitir conhecimentos através de
métodos compatíveis com o alunado e com exigências de qualidade e
responsabilidade;
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Proporcionar uma infraestrutura adequada em termos de instalações, laboratórios,
equipamentos e bibliotecas;



Desenvolver metodologias diversificadas de aplicação didático-pedagógicas que
potencializem ao alunado o desenvolvimento do espírito crítico e da criatividade;



Desenvolver proposta sócio cultural visando à criação de projetos pedagógicos
específicos a cada curso, conforme exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN), definindo seus objetivos, suas funções, suas especificidades e seu conteúdo;



Promover, realizar e incentivar a pesquisa nas diversas áreas, campos e domínios
do saber, em suas múltiplas formas como fator gerador de novos conhecimentos,
aperfeiçoamento de novas tecnologias como instrumento para melhoria da qualidade
do ensino;



Possibilitar, de acordo com a necessidade local e regional, o desenvolvimento
institucional;



Praticar a extensão como instrumento de comunicação da IES na comunidade, pelo
ensino, pesquisa, através de metodologias aplicativas, cursos, convênios, contratos
e outros meios;

1.8 Objetivos, Metas e ações na vigência do PDI
O Centro Univesitário UNIVEL elaborou um elenco de metas e objetivos
institucionais, com fins à consolidação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
2016-2020, bem como as respectivas ações e prazos.
O planejamento organizacional considera as questões de sustentabilidade, vocação
institucional, responsabilidade social e os próprios objetivos institucionais e de gestão.
Reflete ainda, as necessidades, expectativas e anseios da comunidade universitária,
diagnosticadas a partir da prática e reflexão sobre o cotidiano educacional (praticumreflexivo) que mobilizam o trabalho a fim de garantir a perpetuação dos valores
institucionais na busca de resultados cada vez melhores.
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Em linhas gerais, o parâmetro estabelecido para esse planejamento orientou-se a
partir de uma matriz que contemple os princípios norteadores do SINAES e seus 5 (cinco)
eixos avaliativos e respectivas dimensões.
Esse planejamento está apresentado nos quadros a seguir:

1.8.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

(Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação)
OBJETIVOS

SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES PARA AS POLÍTICAS
EDUCACIONAIS E DE GESTÃO

METAS

AÇÕES
 Promoção da coleta, organização,

2016 2017 2018 2019 2020

processamento das informações e
elaboração de relatórios;


Promoção da análise e discussão
sobre as necessidades institucionais;



Contribuição para a elaboração das
políticas institucionais;



Contribuir para a
melhoria da
qualidade do
processo de
formação e
produção de
conhecimentos

Manutenção

e aprimoramento

constante da representatividade da
CPA;


Reformulação constante dos

X

X

X

X

X

instrumentos de avaliação utilizados
pela CPA;


Viabilizar o processo de
transformação da organização
acadêmica da IES em Centro
Universitário;



Fomentar a utilização dos resultados
e propor as ações de melhoria da IES
com base nos resultados das
avaliações;
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Fortalecer e elaborar novos
mecanismos de acompanhamento
das implementações de melhoria
feitas a partir da avaliação



Adoção de novas metodologias de
ensino-aprendizagem com foco em
Metodologias Ativas de
Aprendizagem;



Potencializar o
processo de
ensinoaprendizagem

Aprimoramento e avaliação do
processo de ensino e aprendizagem;



X

Promoção das atividades de iniciação

X

X

X

X

científica, pesquisa e extensão;


Envolvimento da comunidade
acadêmica em atividades científicoculturais;

Manutenção do princípio

1.8.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

(Dimensão 1 - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional)
(Dimensão 3 - Responsabilidade Social da IES)
OBJETIVOS
FORTALECER A MISSÃO INSTITUCIONAL
METAS

Tornar a missão
institucional
(re)conhecida por
toda a
comunidade
acadêmica

AÇÕES
 Divulgação da missão na comunidade

2016 2017 2018 2019 2020

acadêmica da IES;


Inserção da missão em todos os
documentos institucionais;



X

X

X

X

X

Divulgação da missão no site da IES;

Acompanhamento da divulgação da
missão pela CPA.
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•
Criar novos Polos de Educação a
Distância na região no país e no exterior
e, um novo Câmpus a partir do
credenciamento do Centro Universitário.


X

X

X

X

X

X

X

X

Ofertas de novos cursos na graduação
e pós-graduação “lato sensu” ;



Ofertas de novos cursos EAD na pósgraduação “lato sensu”;



Elevação dos
índices e novas
ofertas

Implantação de disciplinas online nos
cursos oferecidos pela IES;



X

X

Manter e alcançar índices melhores
nos conceitos de avaliação
interno/externo INEP/MEC.



Propor um programa de PósGraduação Stricto Sensu nas áreas de
conhecimento dos cursos de
graduação oferecidos

Dimensão 3- A Responsabilidade Social da IES
OBJETIVOS

CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO SOCIAL DOS INDIVÍDUOS NA
SOCIEDADE

METAS

AÇÕES


2016 2017 2018 2019

202
0

Aperfeiçoamento e ampliação da
oferta de serviços à comunidade

Atuar junto à
comunidade em
ações de
responsabilidade
social

utilizando os recursos disponíveis da
IES;


X

X

X

X

X

Realização de investimentos em
atividade sociais, com foco na
responsabilidade social.

19

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

Atuar junto a
empresas e
organização em
projetos de
responsabilidade
social
Atuar junto à
comunidade em
ações de inclusão
social

•
Ampliação das parcerias com
empresas e organizações públicas e
privadas;
•
Buscar novas parcerias com
empresas e organizações, promovendo
a acessibilidade da comunidade aos
projetos de responsabilidade social
• Definir e implementar ações de caráter
integrador, nas quais a inclusão social e
a promoção da cidadania sejam
parâmetros balizadores das atividades
acadêmicas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.8.3 Eixo 3: Política Acadêmica

(Dimensão 2 - Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão)
(Dimensão 4- Comunicação com a Sociedade)
(Dimensão 9- Política de Atendimento aos Discentes)

OBJETIVOS
CONSOLIDAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE ENSINO
METAS

AÇÕES
 Avaliação das atividades, por meio

2016 2017 2018 2019 2020

dos relatórios da CPA;


Realização da auto avaliação de
forma articulada procurando

Ampliar os padrões
de excelência no
exercício de sua
autonomia didático
acadêmica e
administrativa

contemplar especificidades
institucionais e realinhar metas e
ações;


X

X

X

X

X

Incentivo à iniciação científica, a
expansão e fortalecimento dos
cursos de graduação e pósgraduação “lato sensu”, aos
programas de nivelamento, às
políticas de extensão, aos programas
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de avaliação.

•
Implantação da Política de inovação
tecnológica.

OBJETIVOS

X

X

X

MANTER ATUALIZADO OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS
E PROGRAMAS

METAS

Atualizar
periodicamente os
projetos
pedagógicos dos
cursos e
programas

Capacitar
coordenadores de
cursos e
professores

AÇÕES
•Reestruturação dos projetos
pedagógicos de acordo com as
DCNs e com as orientações do
Colegiado de Curso / NDE Núcleo Docente Estruturante;
•Incremento na organização
curricular de inovações
metodológicas;
•Desenvolvimento de
mecanismos de coordenação
capazes de estimular e articular
suas unidades acadêmicas na
efetivação de atividades
interdisciplinares.
•Desenvolvimento de programas
de capacitação aos
coordenadores e professores;
•Estímulo à produção de
resultados acadêmicos através
de indicadores por meio de BSC
(Balanced Score Card –
Acadêmico).

2016

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJETIVOS
IMPLANTAR NOVOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (PRESENCIAL/EAD)
METAS

AÇÕES

2016

2017

2018

2019

2020
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Ampliar o Ensino
de Graduação EAD
com implantação
de mais cursos.

Ampliar o Ensino
de Graduação
Presencial
(bacharelado,
licenciatura e
tecnológico) com
implantação de
novos cursos.
OBJETIVOS

•Elaboração dos projetos
pedagógicos;
•Disponibilização da
infraestrutura física;
•Aquisição do acervo
bibliográfico;
•Implantação dos laboratórios
específicos.
•Elaboração dos projetos
pedagógicos;
•Disponibilização da
infraestrutura física;
•Aquisição do acervo
bibliográfico;
•Implantação dos laboratórios
específicos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IMPLANTAR NOVOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU e STRICTO SENSU

METAS

Implantar novos
Programas de Pós
Graduação “Lato
Sensu” –
Presencial e EaD

Implantar
Programas de Pós
Graduação “Stricto
Sensu”

AÇÕES
• Identificação das necessidades
regionais e locais;
• Definição dos novos programas;
• Elaboração dos projetos
pedagógicos;
• Viabilização da infraestrutura
física;
• Definição do Corpo Docente;
• Estabelecer parceria com
entidades públicas e/ou privadas
e com o mercado.

2016

X

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

• Implementar um programa de
Mestrado Próprio na IES;

OBJETIVOS
AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO
METAS
Definir um
programa
institucional de
ampliação das
atividades de
Extensão

AÇÕES
• Manutenção das propostas de
extensão;
•Levantamento de demanda,
atendendo necessidades
regionais e locais;
•Organização de projetos,
cursos, eventos, atividades

2016

X
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sociais, meio ambiente, memória
cultural, produção artística e
patrimônio cultural;
•Ampliação das ações de
extensão à comunidade;
• Divulgação das ações de
extensão à comunidade;
•Determinação de mecanismos
voltados à captação de recursos
visando a ampliação das
atividades de extensão;
•Manutenção da
indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão nas ações
institucionais;
•Alocação de horas para o corpo
docente;
•Ampliar as atividades de
extensão em todos os cursos.

X

X

X

X

X

OBJETIVOS
APRIMORAR O PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
METAS

Implementar o
Progama
Institucional de
Bolsas de Iniciação
Científica e
Extenção (PIBIC)

AÇÕES
• Promoção de convênios com
instituições locais, nacionais e
internacionais, capazes de
permitir o desenvolvimento de
projetos de pesquisa e iniciação
científica;
• Criação dos Núcleos
Acadêmicos de Ensino e
Pesquisa por curso;
• Ampliar o corpo docente com
alocação de horas atividades de
pesquisa/iniciação cientifica

2016

X

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade
OBJETIVOS
CONSOLIDAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE ENSINO
METAS

AÇÕES

2016 2017 2018 2019 2020
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Capacitação dos funcionários para
otimizar o atendimento a
comunidade;



Manutenção da Assessoria de
Imprensa;



Ampliação da divulgação na mídia
eletrônica dos atos e eventos da IES;



Informatização do sistema de
comunicação interno e externo;



Aperfeiçoar o
processo de
comunicação
interna e externa da
IES

X

X

X

X

X

X

X

X

Mobilização de redes sociais como
um novo canal de comunicação
IES/alunos;



Criação de aplicativo móvel para
smartphones na IES com acesso ao
sistema de gestão acadêmica e
aximizando ferramentas de
comunicação docente/discente.

• Adequação do Sistema de Sinalização
da IES, referente à acessibilidade
conforme legislação vigente.
•Atualização constante dos murais de
comunicação aos alunos.
•Reestruturação da Ouvidoria.
•Ampliação da disponibilidade de
internet sem fio à comunidade
acadêmica.
• Criação de um novo portal institucional

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes
OBJETIVOS

CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO CORPO
DISCENTE

METAS

AÇÕES

2016 2017 2018 2019 2020
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Acompanhamento das condições de
bem estar do corpo discente;



Manutenção e ampliação de
programas de apoio discente;



Manutenção e ampliação dos
programas de monitoria;



Criação de programas de iniciação
científica;



Manutenção e apoio a realização de
eventos tais como Jornadas,
Semanas Acadêmicas, Palestras e
Seminários;

Subsidiar o
processo de
formação
acadêmica



X

X

X

X

X

X

X

X

Ampliação da oferta de eventos
para a promoção das Atividades
Complementares;



Promover a atualização dos
conteúdos do site da IES, bem
como divulgar eventos de interesse
acadêmico-administrativo;



Revisão de cadeia de serviços dos
principais processos acadêmicos.

•Implantação e consolidação de
Intercâmbios nacional e internacional.

Manter programas
de bolsas

Ampliar o Programa
de Nivelamento

•Manutenção do vínculo da IES ao
PROUNI;
•Manutenção e ampliação dos
convênios com empresas do setor
público e privado;
•Consolidação do Programa Alternativo
de Pagamento – PAP.
•Manutenção e ampliação dos
mecanismos de nivelamento das áreas
básicas para melhorar o rendimento
dos estudantes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Ampliar
os
atendimentos do
programa de
orientação
psicológica aos
acadêmicos.

Estabelecer
diretrizes para o
Programa de
Acompanhamento
dos Egressos

•
Manutenção de profissionais e
recursos para a ampliação do número
de atendimentos.

• Viabilização de procedimentos para
banco de dados dos egressos da IES;
•Viabilizar e acompanhar o vínculo com
o egresso após sua inserção no
mercado de trabalho;
•Acompanhamento da inserção dos
egressos no ensino de pós-graduação;
•Identificação dos problemas
apontados pelos egressos com o
objetivo de viabilizar programas de
educação continuada e permanente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.8.4 Eixo 4: Políticas de Gestão
(Dimensão 5- Políticas de Pessoal)
(Dimensão 6- Organização e Gestão da IES)
(Dimensão 10- Sustentabilidade Financeira)
Dimensão 5 – Política de Pessoal
OBJETIVOS
APRIMORAR O CORPO DOCENTE
METAS

AÇÕES
 Continuidade do plano de

2016 2017 2018 2019 2020

qualificação docente;


Aprimorar o perfil do
corpo docente para
obtenção de
resultados
satisfatórios nas
avaliações do MEC.

Manutenção das bolsas de pósgraduação “Lato Sensu”;



Estímulo à participação em

X

X

X

X

X

eventos de caráter científico;


Implantação da
progressão/promoção funcional
no Plano de Carreira Docente a
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partir da avaliação docente e sua
produtividade.
•
Implantação de programa de
avaliação docente através de
instrumentos de avaliação de
desempenho.
•Implantação do Núcleo de Apoio
Pedagógico Docente.
•Valorização dos Núcleos Docente
Estruturante.
• Incentivo à divulgação dos
trabalhos publicados por docentes
da IES.
•Redistribuição das atribuições de
aulas levando em conta a obtenção
de regimes de docentes em TI e TP;
•Protocolar, homologar e
implementar o Plano de Carreira na
delegacia do Ministério do Trabalho
e Emprego;
•Parcerias com Universidades
Públicas ou Privadas para
implantação de um Programa de
DINTER (Formação Stricto Sensu –
Nível Doutorado);
•Capacitar os docentes a utilizarem
as novas tecnologias da informação
e educação;
•Estabelecer políticas de ampliação
da carga horária de professores da
IES em detrimento à contratação de
novos docentes;
•Promover o efetivo envolvimento e
comprometimento de todos os
docentes com o ensino de
graduação presencial e EAD.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJETIVOS
APRIMORAR O QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
METAS
Aprimorar o perfil do
corpo técnicoadministrativo

AÇÕES
•Implantação do Programa
Permanente de Avaliação de

2016 2017 2018 2019 2020
X

X

X

X

X

Desempenho e Resultados;
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•Protocolar, homologar e
implementar o Plano de Carreira
junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego;
•Implementação de incentivo à
progressão / promoção funcional no
Plano de Cargos e Salários;
•Prospectar as necessidades de
treinamento do pessoal técnicoadministrativo, tanto em gestão
acadêmica quanto nas atividades
específicas dos cursos;
•Melhorar o programa de
capacitação do corpo técnicoadministrativo.

Dimensão 6 - Organização e Gestão da IES
OBJETIVOS
ADEQUAR-SE ÀS TRANSFORMAÇÕES DA GESTÃO
METAS

AÇÕES
 Promoção de melhorias da

2016 2017 2018 2019 2020

comunicação entre a IES e o
corpo docente e discente;


Promoção de melhorias nos
processos administrativos e
acadêmicos com a finalidade de

Melhorar
o
desempenho da
gestão institucional

agilizar os procedimentos;


X

X

X

X

X

Promoção da participação do
representante do Corpo discente
em reuniões de colegiado de
cursos e colegiados superiores;



Aprimoramento da gestão
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institucional através dos
resultados obtidos na auto
avaliação;


Promoção de discussões com o
corpo discente sobre as decisões
dos colegiados de cursos e do
Núcleo Docente Estruturante;



Implementação dos resultados da
auto avaliação pelos gestores
institucionais;



Fortalecer ações conjuntas do
Conselho Superior – CONSU e
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão - CONSEPE.

Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira
OBJETIVOS
OTIMIZAR OS RECURSOS FINANCEIROS
METAS

AÇÕES
 Consolidação do programa de controle

2016 2017 2018 2019 2020

orçamentário da IES;


Implantação do Plano de Execução
Orçamentária, considerando a
implantação de novos cursos e

Manter a IES
autossustentável
economicamente
e
financeiramente

disponibilidade de recursos para sua
operacionalização;


X

X

X

X

X

Manter o Planejamento orçamentário
como instrumento de gestão associado
às Metas institucionais definidas;



Diversificar, estimular e viabilizar outras
fontes de receita;
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Criar mecanismos para reduzir a taxa
média de inadimplência no menor índice
possível;



Criar mecanismos para reduzir a taxa
de evasão em um nível aceitável.

1.8.5 Eixo 5: Infraestrutura Física
(Dimensão 7 - Infraestrutura Física)

OBJETIVOS

AMPLIAR DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OFERTA DE
SEUS CURSOS E PROGRAMAS

METAS

AÇÕES
 Desenvolvimento de ampliação

2016 2017 2018 2019 2020

de infraestrutura, visando à
melhoria da qualidade do ensino;


Adequação das dependências
acadêmicas para acomodar o os
cursos na modalidade EAD;



Redimensionamento dos espaços

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

físicos para atender os novos
Ampliar o espaço
físico destinados aos
cursos e laboratórios
em conformidade com
a demanda

cursos de engenharia, entre
outros;


Adequação das condições de
acesso a pessoas com
necessidades especiais.



Construção de um novo prédio
para adequar os laboratórios do
novos curso.



Adequar as estaçõs de trabalho
para professores em Tempo

X

X
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Integral - TI.


Implantação de novos
laboratórios conforme a demanda
do plano de expansão dos
cursos;



Elaboração do plano anual de
atualização e modernização dos
laboratórios;



Manutenção e estoque de
material de insumos para atender
as necessidades da IES;

Ampliar o complexo
de laboratórios



Definir plano básico de melhor

X

X

X

X

X

aproveitamento dos recursos e
das áreas pouco utilizadas;


Desenvolver política de
manutenção e recuperação
continuada dos imóveis, atuando
nas áreas predial, elétrica, de
climatização, hidráulica, de
urbanismo e conforto;



Ampliar a praça de alimentação e
convivência dos acadêmicos.

OBJETIVOS
MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA BIBLIOTECA
METAS

AÇÕES
 Contratação de pessoal

2016

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

técnico e administrativo de
acordo com a demanda dos
novos cursos e parâmetros
legais;
Implantar melhorias
dos serviços
prestados pela



Promoção da capacitação
dos bibliotecários e
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biblioteca.

auxiliares;


Manutenção e
aprimoramento do processo
de informatização do sistema
de bibliotecas.











Promover a ampliação
do acervo e periódico











Aumentar a
infraestrutura da
biblioteca.







OBJETIVOS

Melhoria do acesso ao
acervo via Internet pela
comunidade acadêmica da
IES.
Ampliação do acervo
mediante a implantação de
novos cursos;
Atualização do acervo
existente, conforme o
orçamento da IES;
Promoção da divulgação e
disseminação do acervo para
a comunidade acadêmica.
Ampliar o acesso virtual;
Planejar a aquisição dos
acervos digitais de livros e
materiais multimídias;
Adequar as assinaturas de
periódicos técnico-científicos
existentes assinados
atualmente para a demanda
necessária;
Intensificar a melhoria dos
equipamentos de informática,
segurança e preservação do
acervo.
Ampliação da oferta de
espaços de estudos em
grupos e individuais;
Aumentar a quantidade de
estantes para acondicionar
os acervos adquiridos;
Planejar e reestruturar
ergonomicamente os balcões
de atendimento;
Aumentar a quantidade de
espaço oferecido do guardavolumes;
Melhorar a acessibilidade das
pessoas com necessidades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ADEQUAR A INFRAESTRUTURA E OS SERVIÇOS PRESTADOS
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PELO SETOR DE INFORMÁTICA ÀS NOVAS DEMANDAS.
METAS

AÇÕES
 Manter e aperfeiçoar o

2016

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

sistema acadêmico;


Manter e aperfeiçoar os
sistemas administrativos;



Aquisição de novos
softwares;



Melhorar os serviços
prestados das
atividades da área
informática

Manutenção e atualização
dos equipamentos de
informática;



Promoção da capacitação
dos funcionários da área de
informática;



Manutenção e ampliação
constante dos serviços
prestados.
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2. PROJETO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL -PPI

2.1 Contexto Socioeconômico do Oeste do Paraná
Formada por 52 municípios, a região Oeste do Paraná possui cerca de 1,3 milhão de
habitantes, a maior parte – quase 1,1 milhão – vivendo em áreas urbanas. Mas é a
integração com as atividades do campo que garante um desenvolvimento diferenciado em
relação a outras regiões do Estado.
A economia dinâmica, resultado de cadeias produtivas sólidas, gera riquezas e atrai
novos negócios, o que resulta em mais empregos e propicia melhorias constantes na
qualidade de vida de sua população.

As cadeias produtivas da região são importantes fontes de geração de empregos.
Dos cerca de 310 mil empregos formais em 37.099 estabelecimentos do Oeste do Estado,
mais de 51 mil (17%) são gerados pela cadeia produtiva agroalimentar; 4 mil pela cadeia
produtiva farmacêutica; 3 mil pela cadeia produtiva material de transporte; e quase 9 mil
pela cadeia produtiva do turismo.
34

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

Os dados sócio demográficos comprovam a pujança da região.
O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 11.320.892 habitantes,
conforme dados do IBGE (2017). A Mesorregião Oeste do Paraná representa 12,53% do
total dos municípios do Estado. Alguns dados são de relativa importância, principalmente
os referentes à população rural e urbana, densidade demográfica, taxa de mortalidade e
natalidade infantil e número de empregados por atividade econômica.
A população da Mesorregião Oeste do Paraná tem apresentado crescimento ao
longo dos anos. Entre a década de 1980 e 1990 houve um crescimento de 6%, no ano
2000 o crescimento foi de 12% e em 2010 houve aumento de 7%. Entre o período de 1980
e 2010 a Mesorregião Oeste do Paraná está classificada como a terceira mais populosa do
Estado e é a quarta região que apresentou o maior crescimento do Estado. O Gráfico 1
apresenta o crescimento da população da Mesorregião do Oeste do Paraná ao longo dos
anos.
Gráfico 1 – Crescimento e variação da População da Mesorregião do Oeste do Paraná de 1980 a 2010
1260000
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1210000

1219558

10%

1160000

1138582
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960000
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1010000
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1016481
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% variação Oeste

Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018).

O Gráfico 1 ilustra o percentual de evolução do número populacional da Região
Oeste do Paraná. É perceptível, com base na variação dos dados que a população tem
crescido ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 2000.
A distribuição populacional entre urbana e rural no Estado do Paraná apresentou
modificações ao longo dos anos. Até a década de 1970 havia uma maior predominância da
população rural, a qual representava para o Estado 63,9%, percentual muito acima da
população urbana que era de 36,1%. Após trinta anos, este cenário foi modificado como
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conseqüência do êxodo rural. Dados desse período indicam que em 2000 haviam no
Estado do Paraná 81,42% da população urbana, em relação à 18,58% da população rural.
Em 2010, os dados apesar de similares apresentaram aumentos, tendo sido atribuído o
percentual de 85,33% para a população urbana e 14,67% da população rural.
Os indicadores do Estado do Paraná foram refletidos na Mesorregião Oeste, cujo
cenário de saída de indivíduos do campo em busca de melhores condições de vida nas
cidades foi similar. Dados extraídos das estatísticas do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) indicam que este aumento na população
urbana passou a ocorrer principalmente a partir da década de 1980, tendo se intensificado,
cada vez, mais nos últimos anos. O Gráfico 2 apresenta a diferença em relação a
proporção da população urbana e rural da Mesorregião Oeste do Paraná entre 1980 e
2010.

Gráfico 2 – Percentual da população urbana em relação à população rural da Mesorregião Oeste do Paraná
entre 1980 e 2010.
1170000
81,60%

970000
71,66%

770000
570000
370000

85,61%

50,44%

49,56%

28,34%

18,40%
14,39%

170000
1980

1990
Urbana

2000

2010

Rural

Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018).

O Gráfico 2 indica que a população rural da Mesorregião Oeste do Paraná, a partir
do ano de 2000 se apresenta inferior à 20% (18,40%), em contrapartida, a população
urbana apresentou valores acima de 80% (81,60%). Observa-se que existe uma tendência
de que tais valores cresçam a partir de uma progressão geométrica, ocorrido
principalmente em decorrência do crescimento das cidades e, como consequência,
aumento na oferta de emprego.
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O município de Cascavel está inserido na Região Oeste do estado do Paraná com
uma população estimada pelo IBGE/2017 em 1.309.564 habitantes. A microrregião de
Cascavel pertence à mesorregião Oeste Paranaense Sua população foi estimada pelo
IBGE em 2017 em 459.734 habitantes e está dividida em dezoito municípios. Essa região
possui uma área total de 8.515,24 km². A cidade de Cascavel conta hoje com 319.608
habitantes conforme estimativa para 2017, e representa o 5º município mais populoso do
Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O principal setor econômico de Cascavel é o
agronegócio, com mais de 4.000 estabelecimentos agropecuários. Ainda há cerca de
14.458 estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Pela sua localização, o
município prosperou no comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor
atacadista, de saúde e de ensino superior. Outros ramos que têm experimentado forte
crescimento são os de metalurgia e de confecção.
Em 2014, a Revista Exame classificou a cidade de Cascavel como a 43ª melhor
cidade do Brasil, em pesquisa realizada pela Delta & Finance, a partir da análise de dados
como finanças, governança, bem-estar, economia, segurança, qualidade de domicílios,
saúde, educação digital e geral, consolidando diversos atributos das cidades em um índice
que permita mensurar as diversas dimensões do processo de desenvolvimento
socioeconômico e de seus habitantes.
A Tabela 1 apresenta os dados educacionais da Microrregião de Cascavel e do
Estado do Paraná, conforme dados extraídos das estatísticas do IPARDES (2018).
Tabela 1 – Dados educacionais da Microrregião de Cascavel e do Estado do Paraná
Educação

Micro
Região

Fonte

Data

Matrículas na Creche (alunos)

SEED

2017

8.495

201.955

Matrículas na Pré-escola (alunos)

SEED

2017

11.657

261.283

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos)

SEED

2017

60.051

1.423.553

Matrículas no Ensino Médio (alunos)

SEED

2017

19.526

439.765

Matrículas na Educação Profissional (alunos)

SEED

2017

3.032

78.901

MEC/INEP

2016

19.887

384.632

IBGE

2010

-

Matrículas no Ensino Superior (alunos)
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%)
Fonte: IPARDES (2018)

Estado

6,28
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Os Indicativos apresentados na Tabela 1 mostram que a grande maioria dos
profissionais do Estado do Paraná ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos,
principalmente se compararmos com o elevado número de alunos matriculados no ensino
médio na microrregião de Cascavel, sendo estes potenciais alunos para o ensino
superior. Especificamente no âmbito da cidade de Cascavel a Tabela 2 apresenta o
número de matrículas ensino médio e educação profissional do município, conforme
Sinopse Estatística da Educação Básica do ano de 2017, divulgada pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 28 de fevereiro de 2018.
Tabela 2 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional do Município de Cascavel
Ensino Médio
Censo
Ano
2017

Região
UF
Sul - Paraná

Ensino
médio
13.203

Educação Profissional

Integrado à
Educ.
Profissional

Normal
Magistério

Total
Ensino
Médio

1.856

105

15.164

Concomitante
160

Total
Educ. Total
Subseqüente Prof. Geral
2.526

2.686 17.850

Fonte: INEP (2017).

As informações presentes na Tabela 2 indicam que no contexto educacional da
região oeste do Paraná, o município de Cascavel é responsável por 17.850 matrículas no
ensino médio e educação profissional, o que indica que tais alunos poderão a vir ingressar
no ensino superior.
A microrregião geográfica de Cascavel é formada por 18 municípios, sendo eles
Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão Leônidas
Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante do Sul, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu,
Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três Barras do Paraná.
Dispondo destes números, informações divulgadas pelo INEP em fevereiro de 2018
apresentam as estatísticas sobre número de matrículas ensino médio e educação
profissional da Microrregião de Cascavel, conforme apresenta a Tabela 3.
Tabela 3 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional da Microrregião de Cascavel
Ensino Médio
Censo
Ano
2017

Região
UF
Sul - Paraná

Educação Profissional

Ensino
médio

Integrado à
Educ.
Profissional

Normal
Magistério

Total
Ensino
Médio

19.526

1.922

534

21.982

Concomitante
160

Total
Educ. Total
Subseqüente Prof. Geral
2.588

2.748 24.730

Fonte: INEP (2017).
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O total de matrículas no ensino médio e educação profissional na Microrregião de
Cascavel são de 24.730. Esses dados indicam que existe uma possível demanda de
alunos oriundos destas modalidades de ensino para ingresso no ensino superior.

2.2 Projetos Pedagógicos Institucionais
Em sua fundamentação, o PPI do Centro Universitário UNIVEL expressa uma visão
de mundo e da educação superior, ao mesmo tempo em que explicita o papel da instituição
e sua contribuição social nos âmbitos local, regional e nacional, por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão, na busca da articulação entre o real e o desejável.
Trata-se de uma projeção dos valores originados na vocação da instituição,
materializados no seu fazer específico, cuja natureza consiste em lidar com o
conhecimento, delineador do horizonte de longo prazo, não se limitando, portanto, a um
período de gestão fundamentada nesses pressupostos, assim, o Centro Universitário
formulou seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), integrado ao PDI 2016-2020, definindo
sua finalidade como instituição e assumindo o papel que lhe cabe no desenvolvimento
regional sustentável.
O egresso da Centro Universitário UNIVEL deverá possuir competências éticas,
pessoais, profissionais, sócio afetivas, cognitivas e de comunicação que possibilitem a
compreensão de si mesmo e do mundo e, por meio da formação adquirida, agir de forma
crítica contribuindo para a vida em sociedade. Portanto, é requerida ao egresso do Centro
Universitário a capacidade de:


dominar conhecimentos que lhe favoreçam maior flexibilidade na sua atuação
profissional;





possuir capacidade de trabalhar em equipe;
desenvolver e praticar atitudes que possibilitem o contínuo aprendizado;
exercer com ética e proficiência as atribuições que lhes são prescritas através de
legislação específica de acordo com sua área de atuação;



ter atitudes inovadoras e criativas;
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utilizar

diferentes

fontes

de

informações

e

recursos

tecnológicos

para

construir/reconstruir conhecimento em seu setor e, na medida do possível, em seu
meio;


saber intervir na realidade com consciência, espírito crítico positivo e autonomia,
como indivíduo e como integrante de uma coletividade;



integrar conhecimentos amplos e especializados, para aplicá-los em situações
concretas;




compreender e lidar com a diversidade;
atuar como empreendedor de ações inovadoras que promovam o desenvolvimento
econômico, político, social e cultural, no contexto local, regional e nacional.

2.3 Concepções e Práticas Pedagógicas
O início das atividades do Centro Universitário UNIVEL, pela natureza de seu projeto
principal, desde logo priorizou a inovação em relação aos modelos tradicionais de ensino e
de gestão educacional.
Com esta proposta, os projetos pedagógicos foram elaborados e atualizados ao
longo das evoluções necessárias, com intensa participação dos professores de cada área
de conhecimento e liderados pelos coordenadores dos cursos, à luz das diretrizes
curriculares e disposições da legislação em vigor, preservando-se a autonomia acadêmica
e garantindo a harmonia e integração curricular, bem como a identidade das políticas
institucionais traçadas para o ensino e a pesquisa.
A ideia da Instituição é a de conceber e estruturar os cursos de uma forma
inovadora, capaz de se constituir num modelo diferenciado de formação, com um momento
decisivo de preparar profissionais para atuar numa sociedade em acelerada mudança.
Nossa política de estreitamento com os aspectos profissionais no mundo do trabalho
é materializada pela ação de estágio e atividades acadêmicas complementares, através da
orientação dos estágios obrigatórios e não obrigatórios como também pela ação de
prospecção de oportunidades e acordos com empresas e agentes de colocação de
pessoal, como forma de levar o aluno, ainda durante sua formação, ao convívio com as
organizações e temas pertinentes aos cursos.
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Estas práticas têm contribuído no sentido de viabilizar meios para que os alunos
reúnam condições financeiras necessárias à continuidade dos seus estudos e, a partir dos
professores designados para esta finalidade, fixarem seus conhecimentos de forma ampla
e desenvolverem competências do ser, do saber e do fazer.
Em síntese, como política institucional, a teoria e a prática são partes indissociáveis
para a qualidade da formação de Nível Superior.
A articulação das atividades acadêmicas é levada a efeito através das coordenações
dos cursos, órgãos responsáveis pela referida articulação na estrutura, representadas pela
Pró-Reitoria Academia. Ao lado da competência técnica, atentou-se também para o
desenvolvimento pessoal dos futuros profissionais.
A Instituição adotou como política o acompanhamento da execução dos projetos
pedagógicos, como um processo permanente e contínuo e que envolve todos os
professores e Coordenadores de curso, bem como o Coordenador de atividades não
presenciais e os representantes do NDE – Núcleo Docente Estruturante.
Os professores têm participação ativa na elaboração dos projetos, cada qual
contribuindo com suas potencialidades, de modo a imprimir nos cursos a mais variada e
diversificada gama de experiências, capazes de darem uma marca diferenciada e
institucional aos cursos e em harmonia com o perfil institucional.
O Centro Universitário prioriza o envolvimento contínuo do Corpo Docente nas
discussões relativas aos diversos projetos pedagógicos, formulação e desenvolvimento de
práticas pedagógicas, organização e integração de conteúdos disciplinares, sistemas de
avaliação da aprendizagem, estruturação de Projetos Profissionais Interdisciplinares e
atividades a distância. Estas ações, sob a responsabilidade dos Coordenadores dos cursos
ocorrem regularmente, com reuniões pedagógicas programadas, organizadas com
objetivos específicos, ou por outros eventos, por iniciativa dos Coordenadores, sempre que
necessário, ou para atendimento aos Projetos Estratégicos Institucionais da área
acadêmica, com objetivos, programas e prazos pré-estabelecidos e definidos em reuniões
com a Pró-Reitoria Academia e Mantenedores.
O exposto evidencia duas políticas importantíssimas para a Instituição, sendo uma, o
envolvimento e participação do Corpo Docente na formulação de nossos programas e
práticas e, a outra, de que a Instituição, inclusive no plano acadêmico pedagógico, está
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orientada por projetos, como uma forma de garantir nossa identidade institucional e o
alcance dos objetivos estabelecidos.
A flexibilização curricular é ponto de aprimoramento da política institucional e os
alunos já contam com a disciplina optativa de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. Outro
ponto que evidencia a flexibilidade curricular encontra-se nos estudos de reformulação
curricular, definindo as disciplinas comuns aos diversos cursos, para aprimoramento de
conteúdos e harmonização de práticas pedagógicas, possibilitando aos alunos,
principalmente no caso de recuperação por reprovação, facilidades e melhores condições
de horários para cursarem as disciplinas, sem prejuízo de conteúdos e da aprendizagem.
2.4 Planejamento Didático-Instrucional
A IES preza pela qualidade pedagógica tanto nos cursos de graduação como pósgraduação visando um ensino de excelência, conforme previsto no PDI, havendo, portanto,
uma coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o relatório da
Comissão Própria de Avaliação (CPA), o Planejamento Didático-Instrucional e a Política de
Ensino na Graduação e na Pós-Graduação. O currículo de cada curso se apresenta em
sintonia com as Diretrizes Curriculares do ensino superior associado à diversificação
metodológica e ao processo de avaliação que levam em conta as dimensões cognitivas e
sociais, valorizando habilidades de criatividade e de trabalho coletivo, entre outras. A IES
possui uma estrutura curricular interdisciplinar orientada a articular tanto a teoria, quanto a
prática.
A busca pela qualidade de ensino está clara na missão institucional da IES: “Ser um
centro de excelência em educação superior, orientado para gerar consciência crítica,
formando empreendedores com o perfil que as transformações da sociedade exigem,
integrados com a realidade regional”. O processo de condução dos métodos e técnicas
didático-pedagógicas refletem o compromisso da IES com a qualidade de ensino, na
incorporação do uso da tecnologia em sala de aula e no atendimento ao aluno de
graduação e de pós graduação de forma geral, aliado à metodologias empregadas que
permitem a interdisciplinariedade, comprovam o compromisso que a IES possui com a
Educação.
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O planejamento didático-instrucional da IES tem por objetivo instruir o discente da
graduação e da pós-graduação sobre o atendimento educacional especializado, fazendo
com que estes tenham conhecimento sobre as ferramentas institucionais disponíveis como
métodos e técnicas didático-pedagógicas, metodologias que favorecem o atendimento
educacional especializado e as atividades de avaliação, incorporando avanços tecnológicos
e com metodologia que incentiva a interdisciplinaridade. Isso significa que a IES considera
os avanços tecnológicos como extremamente relevantes para como ferramenta que auxilia
na instrução dos alunos promovendo um melhor atendimento, bem como das atividades e
critério de avaliação da eficácia do planejamento didático-instrucional proposto. Como
consequência, o ensino facilitará a aquisição e construção do conhecimento e
aprendizagem.
No planejamento didático-instrucional da IES entende que a realização de
capacitações, reuniões de planejamento entre coordenadores de curso e professores cujo
objetivo é reavaliar e criar novas estratégias de ensino e formulação de objetivos, se torna
relevante para melhoria do processo de ensino-aprendizagem, tanto para o aluno de
graduação, quanto para o de pós-graduação. A atuação da IES nesse sentido oferece um
ambiente para que as atividades sejam orientadas para construção de saberes específicos
nos diferentes níveis de ensino, valorizando o aluno da graduação, assim como da pósgraduação.
Nesse âmbito é valorizado o uso de diferentes recursos instrucionais orientados para
práticas didático-pedagógicas inovadoras e técnicas de avaliação, pois a IES entende que
a tecnologia orientada ao ensino e diferentes metodologias se torna importante para a
aprendizagem. Por conta disso, a IES considera importante a realização do planejamento
didático-instrucional como forma de criar mecanismos que permitem o pleno emprego de
métodos e técnicas didático-pedagógicas e novas metodologias para o atendimento
especializado do discente, contribuem para incentivo à interdisciplinaridade e emprego da
tecnologia no ensino, o que contribui para que o aluno seja valorizado e tenha uma maior
assimilação do conhecimento e aprendizado.
A IES entende que as mudanças científicas e culturais que têm ocorrido no mundo,
ocasionam grandes transformações tecnológicas em todas as áreas do conhecimento.
Essas novas conquistas tecnológicas estão sendo incorporadas no dia a dia das profissões
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de nível superior em todas as áreas do conhecimento. Dessa forma, as tecnologias mais
recentes que estão à disposição se tornam valiosas para construção da aprendizagem e do
conhecimento.

2.5 Políticas Institucionais

Reafirmando as intenções e compromisso com a efetivação de um projeto
educacional pautado na conquista de uma formação científica de qualidade e na formação
humana, a IES apresenta suas políticas que, numa ambiência de participação e
responsabilidade dos sujeitos acadêmicos, buscam a excelência do trabalho desenvolvido.
Neste tópico, estarão descritas as diversas políticas que norteiam as ações do
Centro Universitário UNIVEL acerca dos mais variados assuntos.
As políticas institucionais da IES fundamentam-se nas seguintes diretrizes:


Apoiar-se no pluralismo de idéias e concepções pedagógicas;



Gerar, transmitir e disseminar o conhecimento, com padrões elevados de qualidade;



Promover a integração entre os diferentes níveis e graus de ensino;



Promover a interação permanente com a sociedade e com o mundo do trabalho;



Contribuir, através do processo educacional, para a formação de uma consciência
ética fundada no aperfeiçoamento intelectual, humanístico e espiritual do cidadão e
no desenvolvimento de uma capacidade crítica ante a sociedade e o Estado;



Contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico, econômico, social, artístico
e cultural, calcados na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do
trabalho, na livre iniciativa, no pluralismo político e na solidariedade humana para a
construção da sociedade;



Possibilitar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte, a cultura e o saber;



Educar para a conservação e a preservação da natureza, inclusive através de
projetos de desenvolvimento sustentável;
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Desenvolver ações permanentes de modo que um segmento cada vez maior da
comunidade da região possa usufruir, em todos os campos e níveis do saber, dos
benefícios das atividades desenvolvidas pela IES;



Manter a indissociabilidade da tríplice-função: pesquisa, ensino e extensão, sem
perder de vista sua função social.

2.5.1 Políticas de ensino e ações acadêmico administrativas para os cursos de graduação
As políticas de ensino são um conjunto de intenções que se configuram na forma de
princípios e ações que norteiam e concretizam o processo de gestão e organização
didático-pedagógica dos cursos. Estão amparadas na legislação vigente, Regimento e no
Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-se nos pressupostos que orientarão e
definirão ações com vistas a possibilitar a todos os envolvidos, uma educação com
qualidade.
As políticas de ensino da IES incentivam a produção do conhecimento com
qualidade, relacionado com o seu contexto regional e sem perder de vista a formação ética
e humanizadora.
Pode-se destacar a ênfase à formação generalista com caráter problematizador e
continuado, que permite o desenvolvimento de seus discentes de modo criativo,
multidirecional e engajado socialmente. Outro aspecto a ser ressaltado é a ênfase à
integração durante o percurso da aprendizagem.
Esta integração se configura a partir de inovações metodológicas, avaliação
continuada, relações teoria-prática, interdisciplinaridade e o incentivo a percursos
curriculares mais abertos, contemplando as atividades complementares.
No cenário de aceleradas transformações culturais, sociais e científicas da
sociedade contemporânea, as políticas de ensino da IES tem o papel de formar
profissionais capazes de dialogar nas diferentes áreas do conhecimento e que estejam
aptos a vivenciar e compreender as mudanças socioeconômicas e culturais e suas
implicações na vida dos indivíduos. Dessa maneira, as políticas educacionais da IES
apoiam-se em princípios e ações que se concretizam nas propostas dos projetos
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pedagógicos dos cursos através de um currículo integrado e da seleção de conteúdos
fundamentados nos princípios institucionais.
Compondo as atividades curriculares, as políticas de ensino articulam-se no
processo ensino-aprendizagem e na teoria-prática, cuja execução ocorre nas atividades
complementares, no estágio e na prática profissional, consideradas da relevante
importância, pois asseguram um processo de conhecimento interdisciplinar e aperfeiçoam
o processo de aprendizagem através da aproximação entre a academia e mundo do
trabalho, de modo a formar profissionais com competência para atuar e interferir na
melhoria dos modelos e formas de organizações sociais, com caráter científico, técnico e
cultural.
A vivência de um currículo integrador e propiciador de experiências multiculturais,
consiste na concepção de um planejamento dinâmico que articule o conhecimento técnico
com a formação humana, ética e postura crítica, efetivado por meio de uma metodologia
pertinente e adequada aos objetivos traçados no processo de aprendizagem.
Neste cenário é importante a incorporação do processo de avaliação, entendido
como caráter formativo, processual e contínuo prevalecendo os aspectos qualitativos sobre
os quantitativos, contribuindo para a construção do conhecimento do aluno e sua
autonomia intelectual.
A IES vem discutindo a utilização de novos métodos em suas políticas de ensino que
priorizem espaços de inovação e investigação, além da sala de aula, levando-se em conta
as especificidades de cada curso no seu projeto pedagógico, considerando diversidades
culturais, religiosas, políticas, sociais e econômicas presentes no contexto acadêmico, com
o objetivo de criar um ambiente propício à implementação de práticas pedagógicas
inovadoras, entre elas, a implementação de Metodologias Ativas de Aprendizagem.
Em sintonia com os desafios da modernidade os cursos da IES valorizam e
promovem o desenvolvimento sustentável aliando as ações voltadas para a preservação
ambiental, aos recursos tecnológicos de modo a promover a formação de profissionais
preparados e capacitados para enfrentar os desafios empresariais atuais, assim como
fortalecer o caráter ético nas interações socioculturais.
No cenário de aceleradas transformações culturais, sociais e científicas da
sociedade contemporânea, as políticas de ensino da IES tem o papel de formar
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profissionais capazes de dialogar nas diferentes áreas do conhecimento e que estejam
aptos a vivenciar e compreender as mudanças socioeconômicas e culturais e suas
implicações na vida dos indivíduos. Dessa maneira, as políticas educacionais da IES
apoiam-se em princípios e ações que se concretizam nas propostas dos projetos
pedagógicos dos cursos através de um currículo integrado e da seleção de conteúdos
fundamentados nos princípios institucionais.
Compondo as atividades curriculares, as políticas de ensino articulam-se no
processo ensino-aprendizagem e na teoria-prática, cuja execução ocorre nas atividades
complementares, no estágio e na prática profissional, consideradas da relevante
importância, pois asseguram um processo de conhecimento interdisciplinar e aperfeiçoam
o processo de aprendizagem através da aproximação entre a academia e mundo do
trabalho, de modo a formar profissionais com competência para atuar e interferir na
melhoria dos modelos e formas de organizações sociais, com caráter científico, técnico e
cultural.
A operacionalização das políticas de ensino está em sintonia com os documentos
institucionais, com as diretrizes curriculares e com os projetos pedagógicos específicos de
cada curso. Deste modo, os currículos são concebidos como um sistema articulado,
permitindo-se que, além da transmissão de conhecimentos, o aluno desenvolva habilidades
básicas, específicas e globais, de atitudes formativas, de análise crítica, de percepção
profissional, social e humanística. Deve ainda, formar uma visão crítica do próprio campo
profissional.
As Atividades Complementares permitem o aproveitamento dos conhecimentos
adquiridos pelo estudante, em atividades de monitoria, iniciação científica, extensão,
participação em eventos científicos e/ou culturais ou em programas ou cursos oferecidos
em espaços diversificados.
O estágio é atividade obrigatória em alguns cursos da IES, conforme preconiza as
DCNs, será realizado ao longo da integralização curricular. A obrigatoriedade dessa
vivência acontece em virtude de se entender como imprescindível à formação acadêmica e
a iniciação profissional. A prática profissional tem por fim proporcionar aos alunos
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condições para o desenvolvimento de suas capacidades e aquisição de habilidades
específicas, segundo áreas de atuação.
O Programa de Monitoria do Centro Universitário Univel é uma modalidade
específica de atuação acadêmica viabilizada a todos os cursos da instituição, em que o
corpo discente da instituição tem a possibilidade de interagir na atividade de iniciação à
docência e o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, por meio da realização
de programas de ensino, pesquisa e extensão em que a função de monitor é exercida, com
apoio e supervisão do corpo docente.
O Programa de Monitoria do Centro Universitário Univel tem como objetivos básicos:
I - Propiciar uma formação acadêmica mais completa;
II - Fomentar a iniciação à docência;
III - Integrar o aluno às atividades da instituição;
IV - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas aptidões;
V - Preparar o aluno para auxiliar sua comunidade, por meio de atividades de
ensino- aprendizagem;
VI - Auxiliar a evolução do acadêmico com dificuldades de aprendizagem, por meio
do constante acompanhamento de monitores e docentes;
VII - Interagir os cursos de Graduação sequenciais com a Pós-Graduação.
O professor-orientador deve ser docente do Curso, tendo lecionado há pelo menos
seis meses na instituição, salvo disposição contrária da Coordenação de Curso,
devidamente fundamentada. O professor-orientador terá um aluno monitor para cada
disciplina lecionada, salvo necessidade especial a ser objeto de decisão da Coordenação
de Curso, sendo que o professor-orientador é responsável pela atuação e orientação do
monitor.
O Centro Universitário Univel possui o projeto Programa de Nivelamento, que é
desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo oferecido na modalidade de
educação à distância. Tem como objetivo recuperar as deficiências de formação dos
ingressantes, O Centro Universitário Univel oferece aos seus alunos cursos de
nivelamento, ministrados anualmente, ofertados em língua portuguesa e matemática
básica. Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos que não conseguem
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acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar atendendo
os alunos com deficiência de formação, garantindo sua permanência na vida acadêmica.
Um dos programas de nivelamento oferecido referem-se ao Programa de
Nivelamento de Matemática. Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a
Matemática é constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos.
Estes conceitos devem ser devidamente compreendidos, caso contrário, estudar esta
disciplina será sempre uma tortura. O maior objetivo deste projeto é oferecer aos alunos
que não tiveram uma formação adequada no ensino médio, conhecimentos e condições
suficientes para um bom desempenho ao longo de seus cursos de graduação, apostando
sempre na filosofia de que todo aprendizado é eficaz quando da valorização da parte
básica e do seu devido aprofundamento. Os cursos de nivelamento são oferecidos de
forma continuada ao longo do ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma
gratuita para o aluno.
Existe também o programa de Nivelamento em Português. A Língua Portuguesa é o
nosso mais habitual e completo meio de comunicação e expressão de ideias e
sentimentos, um sistema dinâmico, com organização própria (gramática), que está em
constante uso (leitura e produção – oral e escrita). Pensando nisso, é desenvolvido na IES
o projeto de nivelamento, no qual participarão os alunos que possuem deficiência
gramatical. Seu maior objetivo é tornar a Língua Portuguesa um instrumento real de
expressão, ganhando organização, clareza e fluência.
Todos os programas de nivelamento oferecidos na instituição são transvesais a
todos os cursos e gratuitos. É relevante salientar também que além do nivelamento, há
cursos de temas transversais oferecidos na modalidade a distância do qual contabilizam
10h de atividade complementar para todos os alunos de graduação da UNIVEL, que
também são oferecidos sem custo nas mais variadas temáticas, tais como educação
ambiental, étnico raciais e direitos humanos.
A IES também valoriza a mobilidade acadêmica entre alunos e docentes viabilizando
visitas técnicas e outras atividades nas diversas instituições nacionais e/ou internacionais
na área de interesse do curso. Durante todo o semestre letivo, diversos docentes
acompanhado de discentes realizam viagens para compartilhar conhecimento e
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aprendizagem em outras regiões, buscando a melhoria do processo ensino aprendizagem
e a aplicabilidade prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.
É necessário esclarecer que a IES conta com uma equipe multidisciplinar
psicopedagógica para auxiliar em todo processo de aprendizagem do acadêmico, além de
um Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Centro Universitário UNIVEL (NAI), que é um
setor de atendimento aos acadêmicos que possuem alguma Necessidade Educativa
Especial – NEE, e atua no acompanhamento e mediação dos processos de ensino e
aprendizagem destes estudantes por meio da orientação e suporte pedagógico a docentes,
acadêmicos e demais profissionais da instituição.
O núcleo teve seu processo de desenvolvimento e organização fundamentado nas
seguintes legislações: Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96; PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação (Brasil);
2007 decreto nº 6.094/2007; Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, 2008;

Referenciais de acessibilidade na Educação Superior e

avaliação in loco do sistema nacional de avaliação da Educação Superior, 2013; e Lei
Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência (LBI), nº. 13.146/ 2015.
O NAI tem como objetivo atuar no enfrentamento ao preconceito e discriminação
dos acadêmicos com NEE por meio de ações de formação continuada e orientação a
docentes, estudantes e demais profissionais. Busca-se também desenvolver projetos e
atividades que promovam a ação comunicativa entre estudantes e docentes no que diz
respeito a recursos físicos, tecnológicos e humanos e contribua no desempenho acadêmico
de estudantes com NEE.
Destaca-se que o acompanhamento dos acadêmicos com NEE será realizado por
profissionais com formação específica em Educação Especial, e este deverá facilitar os
processos de ensino e aprendizagem por meio da mediação professor e acadêmico,
considerando também o diálogo com as coordenações de curso e coordenação
pedagógica.
Sabe-se que a vivência de um currículo integrador e propiciador de experiências
multiculturais, consiste na concepção de um planejamento dinâmico que articule o
conhecimento técnico com a formação humana, ética e postura crítica, efetivado por meio
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de uma metodologia pertinente e adequada aos objetivos traçados no processo de
aprendizagem.
Neste cenário é importante a incorporação do processo de avaliação, entendido
como caráter formativo, processual e contínuo prevalecendo os aspectos qualitativos sobre
os quantitativos, contribuindo para a construção do conhecimento do aluno e sua
autonomia intelectual.
O sistema de avaliação dos cursos de graduação da IES deverá privilegiar um
processo contínuo e global, buscando a interdisciplinaridade. Esse sistema acompanha os
critérios estabelecidos nas DCNs, que pressupõem a formação de um discente com visão
crítica, estimulando o interesse pelo desenvolvimento do conhecimento e buscando
incorporar a concepção corrente de que não há limitação entre as diversas áreas do saber,
visto que esta área de conhecimento não é saber estático e está em permanente
construção. Além disso, deve ser implementada uma forma de avaliação global periódica
do corpo docente e discente, envolvendo todas as disciplinas e matérias do curso,
implementando a permanente atualização do conteúdo, dos métodos didático-pedagógicos
adotados e a unificação dos programas.
A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do processo educativo e na
Univel ela se fundamenta nos seguintes critérios:
1. Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho compreendido como
novos momentos de aprendizagem;
2. Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos processos de formação,
com a perspectiva de feedback das ações em desenvolvimento;
3. Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das atividades acadêmicas;
4. Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação institucional.
A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita a
aprendizagem dos futuros profissionais, de modo a favorecer seu percurso e regular as
ações de sua formação e tem, também, a finalidade de certificar sua formação profissional.
A avaliação não tem a finalidade de punir os que não alcançam o que se pretende, mas de
ajudar cada aluno a identificar melhor as suas necessidades de formação e apreender o
esforço necessário para realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento
profissional.
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O que se pretende avaliar não é só a quantidade de conhecimento adquirido, mas a
capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o que é proposto. Portanto, os
instrumentos de avaliação só cumprem com sua finalidade se puder diagnosticar o uso
funcional e contextualizado dos conhecimentos.
Avaliar competências profissionais é sem dúvida mais difícil do que avaliar
conteúdos convencionais, mas há muitos instrumentos para isso. Algumas possibilidades:
identificação e análise de situações complexas e/ou problemas em uma dada realidade;
elaboração de projetos para resolver problemas identificados num contexto observado;
elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de indicadores oferecidos pelo
formador; definição de intervenções adequadas e alternativas às que forem consideradas
inadequadas; planejamento de situações consoantes com um modelo teórico estudado;
reflexão escrita sobre aspectos estudados, discutidos e/ou observados em situação de
estágio; participação em atividades de simulação.
A verificação da aprendizagem é feita por componente curricular, incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento. São componentes curriculares obrigatórios as Disciplinas e
Atividades Complementares. Em relação às disciplinas, o Professor, a seu critério ou a
critério da Coordenação de Curso, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades
em classe e extraclasse, podendo ser computados nas notas ou conceitos das verificações
parciais.
Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado reprovado
nas disciplinas, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco
por cento) das aulas e atividades ministradas.
O aproveitamento é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno e dos
resultados por ele obtidos nas avaliações realizadas durante o período letivo. Compete ao
professor da disciplina elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação de acordo com o
PPC do curso e o seu plano de ensino. Também poderão ocorrer avaliações organizadas
pelo curso, através do NDE ou do Colegiado do Curso.
Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, respeitado o Projeto Pedagógico
dos Cursos de graduação, podem compreender:
• Prova escrita ou oral;
• Seminários;
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• Trabalhos práticos;
• Pesquisa;
• Simulados;
• Elaboração de relatório, artigo, monografia;
• Outros instrumentos de avaliação.
É obrigatória a atribuição de, pelo menos, 1 (uma) nota por bimestre no período de
realização da disciplina, para os cursos regulares de graduação. Caberá ao professor,
conforme o PPC e o Plano de Ensino da Disciplina, organizar as atividades necessárias
para medir o desempenho do aluno na disciplina, devendo compor a nota bimestral com
provas, exercícios em classe e domiciliares, participações em atividades práticas e outros
métodos que forem necessários.
A média semestral de aproveitamento em cada disciplina é obtida mediante média
simples das notas bimestrais realizadas no semestre letivo.
É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada disciplina, média
das notas igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) do total das aulas e demais atividades ministradas.
O aluno deverá ter sempre, pelo menos, duas avaliações durante o bimestre, uma
de maior valor (geralmente a prova, com valor 7,0) e outra de menor valor (geralmente um
ou mais trabalhos, que totalizam 3,0). Essas notas serão fechadas até o dia letivo
programado para o fim do bimestre e postadas no sistema acadêmico online para acesso
aos alunos.
Fica sujeito ao exame final o aluno que obtenha nas disciplinas, média das notas
igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta
e cinco por cento) das aulas e demais atividades ministradas.
Quando o aluno realizar exame final, a média para aprovação será resultante da
média aritmética entre a nota desse exame e a média obtida anteriormente no final do
programa de aprendizagem, sendo que o resultado deverá ser igual ou superior a 6,0
(seis). O aluno que não atingir média de aprovação deve repetir integralmente a disciplina
nos semestres seguintes.
Além das avaliações previstas padrão no decorrer do bimestre, os alunos da Univel
também deverão realizar no decorrer do Curso a Avaliação Integradora, que é uma
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ferramenta de aprendizagem diferenciada dentro da área de metodologias próprias
oferecida ao aluno da instituição. Ao longo do curso, é realizada contemplando questões de
conhecimento geral e específico a serem avaliadas de forma cumulativa de conteúdo, para
avaliar e suprir eventuais lacunas de aprendizagem e metodológicas que estejam
impactando ao aluno.
A Avaliação Integradora é um instrumento institucional avaliativo para a IES, e de
aprendizagem para o discente, pois permite ao avaliado revisitar os conhecimentos
adquiridos e internalizá-los, além de verificar o seu nível de aderência aos conteúdos
programáticos propostos no projeto pedagógico do Curso. Demais informações acerca da
Avaliação Integradora podem ser verificadas anexas a este PPC, em regulamento previsto
para o Curso de Direito.
,

A política de graduação defendida pela IES envolve todos os cursos de bacharelado,

licenciatura, área da saúde e tecnológicos, e corresponde às mudanças exigidas para as
instituições de ensino superior dentro do cenário nacional e internacional.
Essas políticas apoiam-se em princípios e ações que se concretizam na proposta
político-pedagógica e técnico científica da IES, com a finalidade de formar profissionais
com competência para atuar e interferir na melhoria dos modelos e formas de organizações
sociais, de modo científico, técnico e cultural.
Vale salienar que para os programas da graduação estão direcionadas as seguintes
diretrizes, dentre outras já citadas anteriormente:
• Promoção de ensino, pesquisa e extensão, integrados, sempre que possível;
• Ampliação e melhoria da infraestrutura principalmente dos ambientes especiais
relacionados ao ensino, pesquisa e extensão;
• Flexibilização nas normas de acesso ao ensino superior e desenvolvimento de novas
modalidades de ensino;
• Revisão e atualização periódica dos projetos dos cursos de graduação alinhados com o
PDI/PPI ;
• Qualificação e atualização permanente dos docentes via educação continuada com
estímulo à pós-graduação lato sensu e stricto sensu;
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• Avaliação institucional com base no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI,
considerando seus princípios e objetivos para que sirva de ferramenta de gestão, a partir
de indicadores elaborados e em sintonia com os objetivos da IES.
Neste sentido, a IES implementa uma série de ações voltadas à Integração do
discente, que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem atendimento
individualizado, e tem continuidade com a realização das aulas inaugurais, nas quais são
apresentadas as estruturas acadêmicas e administrativas, dando ênfase ao PDI e PPC do
respectivo curso. Vale ressaltar que o Centro Universitário Univel promove anualmente o
Projeto UNIVEL PLAY – que funciona como uma Universidade aberta para a comunidade,
no qual alunos do ensino médio visitam toda a estrutura física e laboratórios da instituição,
bem como assistem vídeo referente ao dia a dia do funcionamento da Univel e participam
de palestras referentes a diversidades das profissões, cuja média anual de alunos chega à
5.000, sendo que os colégios atendidos são os locais e distantes até 120 km da cidade de
Cascavel.
Sendo assim, verifica-se a amplitude de atuação e o objetivo da Política de Apoio ao
Estudante, que também visa promover a implantação de programas diversificados de
atenção e atendimento dos acadêmicos já inseridos na IES, buscando o pleno
desenvolvimento do corpo discente, considerando a promoção do bem-estar e
desenvolvimento

integral

do

estudante,

condição

essencial

aos

processos

de

aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. Prevê atividades tais como:
apoio ao desenvolvimento acadêmico, suporte psicossocial, acesso às atividades
socioculturais e esportivas, além de apoio ao egresso, entre outros.
Vale salientar que as ações acadêmicos administrativas desta área estão sempre
interligadas as políticas de ensino aqui previstas, considerando a atualização curricular
periódica sempre que necessária e a oferta de componentes da modalidade em EAD.
Por fim, o Centro Universitário UNIVEL busca sempre promover inovações e busca o
mais atualizado e moderno no que se refere a políticas de ensino relacionadas a
flexibilização curricular, interdisciplinariedade, metodologias ativas entre outras. Por isso,
há a disponibilização para todos os acadêmicos para realização das Disciplinas Livres, que
são oportunizadas semestralmente e gratuitamente para o aluno, as quais caracterizam-se
por serem disciplinas de outros cursos que o aluno pode optar por fazer em contraturno e
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adquirir um conhecimento além do previsto na matriz curricular do seu curso base, sem
onerar o valor do Curso por isso. Elas se voltam a flexibilização da matriz curricular dos
cursos de graduação do Centro Universitário UNIVEL, possibilitando ao aluno aprofundarse em temáticas que são de seu interesse e adquirir um conhecimento diferenciado e
particularizado para seu curso base.

2.5.1.1 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular

Buscando inovação e flexibilização dos currículos, que busca eliminar a rigidez
estrutural das matrizes curriculares, mediante a redução parcial de pré-requisitos, oferta de
disciplinas à distância, entre outras ações, permite oportunidades diferenciadas de
integralização dos cursos, possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória
acadêmica autônoma.
A proposta pedagógica da IES busca atingir a qualidade e excelência de ensino na
formação dos alunos. A operacionalização dessa proposta realiza-se na construção de uma
estrutura curricular interdisciplinar que articule teoria-prática. O trabalho interdisciplinar
define-se como atividade pedagógica que contempla todos os cursos da IES. Leva
primordialmente a articulação entre os conhecimentos construídos em sala de aula e a
vivência fora dela, realiza-se através de estudos de aprofundamento, trabalhos de
pesquisa, projetos, cursos de extensão, entre outros.
Como apoio pedagógico a IES oferece estímulo para iniciação na pesquisa,
integração com a comunidade regional através das atividades de extensão, maior
participação através da representação nos órgãos colegiados, oportunidade de crescimento
como pessoas pela convivência universitária, possibilidade de integração ao programa de
Monitoria e de Investigação Científica e oportunidade de ingresso imediato nos cursos de
pós-graduação, após conclusão da graduação.
Quanto às metodologias de ensino, a IES incentiva a diversificação metodológica
com vistas à aquisição de vários saberes por meio de um processo de ensino e
aprendizagem dinâmico, no incentivo à pesquisa, nas atividades teórico-práticas, nos
processos de avaliação e na orientação dos estágios. No conjunto essas políticas de
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ensino levam a conhecimentos e habilidades que caracterizam a formação profissional do
aluno.
O processo de ensino aprendizagem é um processo de mão dupla que envolve
professor e aluno, a relação estabelecida entre eles, a contextualização dos conceitos a
serem construídos, as metodologias e estratégias didático-pedagógicas utilizadas. A
avaliação de todo esse processo acontece na relação ensinar e aprender que se constrói e
reconstrói continuamente.
O currículo de cada curso deve estar em sintonia com as Diretrizes Curriculares para
o ensino superior associado à diversificação metodológica e ao processo de avaliação que
levam em conta as dimensões cognitivas e sociais, valorizando habilidades de criatividade
e de trabalho coletivo, entre outras. Na elaboração de cada matriz curricular a IES busca,
por um lado, a sua função de inserção regional, que é um dos principais focos estratégicos
institucionais e por outro, a permanente atualização das demandas do mercado, buscando
o oferecimento de propostas curriculares que atendam as exigências do mundo do
trabalho. Contempla ainda orientações para atividades de estágio, monografias, trabalhos
de conclusão de curso e outras atividades complementares fora do ambiente acadêmico,
bem como a extensão e serviços comunitários.
Sob essa perspectiva, buscamos ainda condições de integrar os conteúdos
formativos, levando em conta novas possibilidades para o desenvolvimento pessoal através
de conhecimentos que englobam cultura básica geral, cultura acadêmica e cultura
profissional. Com isso, objetivamos o desenvolvimento da capacidade crítica, da
autonomia, da capacidade de tomar decisões e de assumir compromissos consolidando
assim independência intelectual. Essa independência se constitui a marca da maturidade,
valor fundamental na formação universitária.
Como oportunidade diferenciada de integralização e enriquecimento do currículo dos
cursos da IES, destaca-se, conforme explicitado, a possibilidade dos alunos realizarem
disciplinas optativas e/ou Tópicos Especiais, atividades complementares, visitas técnicas,
monitorias, ações de extensão, disciplinas livres, iniciação científica, modalidades de
ensino semipresencial (Blended Learning) e estágios extracurriculares.
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As disciplinas optativas, quando existem em alguns cursos, buscam complementar e
enriquecer a formação do aluno da IES e contam como horas de Atividades
Complementares. Por meio delas, o estudante tem a oportunidade de aumentar o espaço
de flexibilidade e autonomia dentro da matriz curricular de seu curso para diversificar o seu
aprendizado pessoal e profissional. Pode, assim, desenvolver competências novas e atuais
que não fazem parte do núcleo específico de formação oferecido pelos cursos.
As atividades complementares são incrementadas durante todo o Curso de
Graduação criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo
estudante, em atividades extraclasse e que compõem o currículo de todos os cursos
oferecidos pela IES, com carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico de cada curso.
São

consideradas

atividades

que

podem

ser

validadas

como

Atividades

Complementares: iniciação científica, monitoria, extensão, estágio extracurricular, eventos
científicos ou culturais, disciplinas pertencentes a outros cursos superiores (optativas) e
estudos desenvolvidos em espaços diversificados previstos no PPC de cada curso,
conforme regulamento e detalhadamento de cada um dos cursos.
As visitas técnicas são atividades realizadas in loco em unidades produtivas da
região. Permite aos alunos conhecerem os ambientes de trabalhos, as tecnologias e
equipamentos utilizados, processos, normas operacionais, dentro dos diversos segmentos
e culturas organizacionais variadas, com vistas a fortalecer e ampliar a aprendizagem
acadêmica.
A monitoria é uma colaboração regular, prevista em regulamento, prestada por
alunos legalmente matriculados, aos professores no desempenho de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, seguindo rigorosamente a orientação dos mesmos.
A IES entende que as ações de extensão compreendem iniciativas de educação
continuada, prestação de serviços, ação social e comunitária e fortalecimento da
profissionalização, proporcionando o desenvolvimento integral da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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A iniciação científica é um instrumento que permite colocar o aluno em contato com
a atividade científica e engajá-lo desde cedo na pesquisa e atuar como diferencial na
formação acadêmica.
A modalidade semipresencial (Blended Learning), de acordo com a Portaria nº 1134,
de 10/10/2016 – MEC , caracteriza-se como quaisquer atividades didáticas, módulos ou
unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de
recursos didáticos organizados. A IES adota, conforme a especificidade de cada curso e de
acordo com as características das disciplinas, esta modalidade de ensino, oferecendo aos
alunos a prática de estudos e realização de trabalhos acadêmicos no âmbito interno e
externo da IES, devidamente programados nos planos de ensino e conduzidos pelos
professores das respectivas disciplinas. Permite-se assim aos alunos desenvolver
aprendizagens específicas com utilização de tempo dedicado aos estudos de forma mais
conveniente.
As disciplinas Livres, conforme já esclarecidas anteriormente, caracterizam-se por
serem disciplinas de outros cursos que o aluno pode optar por fazer em contraturno de
forma gratuita e adquirir um conhecimento além do previsto na matriz curricular do seu
curso base que seja do seu interesse.
Dessa forma, a IES inova e diferencia seu ensino para que seja o mais didático
possível aos envolvidos no processo de aprendizagem.

2.5.1.2 Desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos

Com objetivo de aprimorar o desenvolvimento de material didático-pedagógico, a
IES criou o Núcleo de Apoio Pedagógico e Capacitação Docente liderado pela
Coordenação

Pedagógica

Geral,

Diretoria

de

Pós

Graduação

e

Diretoria

de

Desenvolvilmento, atuando conjuntamente por meio de atividades de educação
permanente e educação continuada. Tem ainda o objetivo da elaboração de instrumentos
pedagógicos e reflexão por parte dos docentes das suas práticas e concepções, visando a
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fundamentação do seu trabalho e a criação e implementação de novas práticas
pedagógicas que assegurem o desempenho adequado do processo ensino-aprendizado.
O processo didático pedagógico desenvolvido pelos professores é fundamental para
a formação integral do aluno, propiciando técnicas de aprendizagem, seminários, projetos
de pesquisas, visitas locais de atividades profissionais nas áreas dos cursos com roteiro de
observação e relatório, acompanhamento de estágios, estudo do meio, estudo de caso
entre outros.
Vale a pena acrescentar que o emprego dessas técnicas são planejadas pelo
professor de acordo com o objetivo de seu plano de ensino que pretende abordar em sala
de aula, sem perder a visão global da educação.
São desenvolvidos materiais de apoio pedagógico como, por exemplo: manual de
trabalho de Conclusão de Curso, apostilas, aulas em Power Point, textos de apoio, os quais
ficam disponibilizados online no portal de alunos, sempre em consonância com o
coordenador de cada curso com suas especificidades.

2.5.1.3 Incorporação dos avanços tecnológicos nas políticas de ensino para graduação e
pós graduação

A incorporação dos avanços tecnológicos na oferta educacional traduz em prática
uma oportunidade de vivência das principais evoluções da sociedade relacionadas à
tecnologia da informação e a evolução do mundo digital.
A IES desafia-se constantemente a incorporar e democratizar para sua comunidade
acadêmica

as

inovações

e

oportunidades

que

se

apresentam

na

sociedade

contemporânea. Essas mudanças são presenciadas no dia a dia do processo de ensinoaprendizagem, especialmente no uso de novas tecnologias de informação e de
comunicação, que são incorporadas no cotidiano acadêmico. Para tanto, a IES conta com
a utilização de recursos tecnológicos em todas suas salas de aula, bibliotecas, laboratórios,
salas e ambientes de trabalho docente.
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A internet abrange a IES como um todo, através do acesso à rede Wi-Fi em todos os
pontos de oferta de cursos, existindo inclusive uma rede para acesso exclusivo dos
estudantes (rede acadêmica).
A IES conta também com o Sistema Integrado de Gestão de Atividade Acadêmica
(RM - TOTVS), o qual informatiza os procedimentos da área acadêmica.
O Sistema RM permite o desenvolvimento de uma interação mais intensa entre
docentes e discentes, funcionando como canal de comunicação adicional e possibilitando
ao docente realizar uma gestão de conteúdos em formato de curadoria de seus materiais
didáticos; informar sobre datas e locais das avaliações, datas e horários de aulas adicionais
e criação de fóruns de discussão. Assim, essa ferramenta visa promover maior participação
e interatividade entre docentes e discentes, além de desenvolver maior autonomia pelo
discente em sua vida acadêmica.
Este canal de comunicação é consolidado com a implantação do APP - aplicativo
para smartphones e outros devices Verga/UNIVEL e do novo portal de internet
desenvolvido em 2.015. Dentre os ganhos à comunidade acadêmica, destaca-se:
APP
- Acesso a notas e faltas em seu dispositivo móvel;
- Permite estudar os materiais disponibilizados pelo professor a qualquer momento;
- Facilidade em funções administrativas (2º via de boleto, extrato financeiro, quadro de
horários)
- Responder pesquisas rapidamente;
- Receber notificações (notas, avisos institucionais, mensagens) por sistema “PUSH”.
PORTAL
- Design atual;
- Melhor experiência do usuário;
- Acessível em todos navegadores e dispositivos móveis;
- Conteúdos mais organizados;
- Navegação rápida e dinâmica.
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Apoiando a práxis pedagógica da IES e um novo modelo conceitual de
aprendizagem a partir das Metodologias Ativas de Aprendizagem, faz-se uso ainda da
Gestão de Conteúdos Online SAGAH, da Biblioteca Virtual da Editora Saraiva (Saraiva
Digital), Biblioteca Virtual - Pearson e da Minha Biblioteca do Grupo A. Estas ferramentas
visam fortalecer um regime híbrido de ensino e aprendizagem (Blended Learning) que
permite ao aluno, uma extensão de suas atividades presenciais em ambientes virtuais,
como uma fonte de conhecimento, vivências e aprofundamento das temáticas em trabalho
e dos conteúdos de sala de aula.
As metodologias priorizadas são desenhadas a partir de conceitos que estão
revolucionando o ensino superior no Brasil e no mundo, tais como Blended Learning
(aprendizagem híbrida), Flipped Classroom (sala de aula invertida) e, sobretudo, na
mudança do modelo de ensino Just in case para o modelo Just in time, comprovadamente
mais eficaz que os modelos tradicionais.
A partir destes últimos incrementos tecnológicos, agregados ao Sistema RM TOTVS,
podemos oferecer aos discentes, acessos por meio da Internet a(o):
•

Protocolo Virtual com requerimentos diversos;

•

Materiais didáticos disponibilizado por seus professores;

•

Planos de ensino e programação de atividades acadêmicas;

•

Calendário escolar;

•

Notas e faltas;

•

Situação financeira;

•

Número de horas de atividades complementares cumpridas;

•

Biblioteca virtual;

•

Serviço BiblioWeb - operacionalização das tarefas, tais como consulta,
empréstimos e controle estatístico do acervo da biblioteca física;

•

Avaliação institucional, através de formulário online, desenvolvido pela CPA;

•

Laboratórios para acesso à Internet, para o desenvolvimento de pesquisa e
trabalhos;

•

Acesso à Ouvidoria da IES;

•

Acesso às turmas virtuais dos componentes curriculares nos quais está
matriculado.
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A tecnologia trouxe grandes facilidades também para aos docentes, no que tange a:


Controle informatizado de frequência discente por meio online;



Diário Virtual Online e Offline;



Serviço de e-mail gratuito;



Criação do portal dos professores que permite: envio de mensagens, protocolo
de material didático, controle de notas e faltas, programação de conteúdos, entre
outros serviços;



Gerenciamento de turmas por meio do AVA - Turma Virtual.

Além do RM TOTVS – que fornece o suporte adequado para a realização das
atividades acadêmicas de maneira geral – a IES, considerando seus diversos cursos e
diferentes demandas, por meio do Núcleo de Informática da UNIVEL (NIU), vem somando
esforços para atender de maneira satisfatória às demandas diversas, considerando a
instalação e a aquisição de Softwares educacionais e profissionais, bem como, a ampliação
de seu parque tecnológico no que tange a hardware, quando solicitados.
Vale ainda ressaltar que na IES , por meio do PQD 2016 (Programa de Qualificação
Docente) o início da oferta de uma especialização em Metodologias Ativas de
Aprendizagem e Tecnologias Educacionais, aberta a todos os docentes, visando à
formação de Docentes de Ensino Superior, considerando o desenvolvimento e a
incorporação dos recursos tecnológicos como ferramenta importante para o uso das
metodologias ativas de aprendizagem.
Destaca-se ainda o início das atividades em Educação à Distância, via o recém
criado NEAD (Núcleo de Educação a Distância) que oferece cursos de graduação e de
tecnologia em operação, permitindo ao aluno a oportunidade de "navegar" em modalidades
diferentes, do mesmo curso.
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2.5.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação lato sensu

Considerando a Resolução 01 de 06 de abril de 2018 do CNE/MEC os cursos da
IES mediante sua proposta política pedagógica têm como objetivo propiciar aos pósgraduandos uma formação continuada e permanente, com o necessário aprofundamento
no

campo

do

conhecimento

científico,

preparando-os

para

as

atividades

de

pesquisa/iniciação científica assim como para o atendimento das necessidades de
mercado.
O estabelecimento das políticas de Pós-graduação da IES parte do diagnóstico da
sua situação atual, levando em consideração a necessidade de aprimorar atividades
profissionais, acadêmicas e oferta de cursos que atendam às necessidades do mercado,
identificadas por pesquisa de opinião bem como, pelo estudo de cenários através de
análise setorial.

Ademais, é relevante esclarecer que os cursos de pós graduação

oferecidos pelo Centro Universitário UNIVEL são previamente aprovado pelos colegiados
superiores da IES, na qual são registrados em ata que é realizada a cada uma dessas
reuniões para aprovação dos cursos em vigor para o ano letivo corrente.
Os cursos de Pós graduação oferecidos da IES são articulados com as áreas de
conhecimento relacionadas as áreas de graduação, sendo que no momento da oferta deles
obedecem a um trâmite de aprovação pelos colegiados da IES para que se analise a
viabilidade do mesmo.
As

diversas

áreas

de

oferecimento

dos

cursos

atendem

às

demandas

socioeconômicas da região de inserção da instituição, sendo que a economia do local se
basea fortemente no agronegócio, com muitas indústrias e cooperativas com sedes
instaladas na região.
O acompanhamento de todos os cursos lato sensu é realizado por uma coordenação
específica de pós graduação, na qual há o coordenador e uma equipe administrativa
exclusiva para gerenciar essa modalidade. A avaliação dos cursos é realizada a cada um
dos módulos, sendo que o pós graduando responde um questinário com diversos
indicadores de qualidade do processo ensino-aprendizagem ao término das aulas, que
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posteriormente irá munir a equipe responsável de dados acerca do processo acadêmico
que buscará a melhoria contínua da qualidade das aulas, realizando feedback quando
necessário tanto ao docente quanto ao discente.
Os docentes que ministram as aulas na pós graduação são em sua grande maioria
mestres e doutores e parte deles são convidados há anos das mais diversas regiões do
Brasil para ministrarem aulas nesta IES, visando dessa forma a inovação dos mais diversos
pontos de vista a serem apresentados para o aluno da pós graduação do Centro
Universitário UNIVEL.
Além das acima mencionadas, a IES elenca também outras diretrizes para o ensino
de pós-graduação:


Consolidar política de pós-graduação condizente com a sua missão;



Implementar política de capacitação, em nível de pós-graduação, para docentes e
funcionários;



Fortalecer a relação entre a pós-graduação, a pesquisa/iniciação científica, a
graduação e a extensão;



Implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação da pós-graduação;

A pós-graduação Lato Sensu será implementada a partir das seguintes políticas:


implementar cursos de Pós-graduação Lato Sensu, destinados a capacitação
profissional e acadêmica em áreas específicas, tais como:
o Cursos que objetivam o aprimoramento das atividades profissionais e
acadêmicas;
o

Cursos que atendam às necessidades do mundo do trabalho;

o Implantação de cursos na modalidade à distância – EAD com diferenciais
inovadores na matriz curricular.


aprimoramento da qualidade do ensino, da investigação científica e tecnológica;



flexibilização dos currículos como condição de aprimoramento mais amplo nas áreas
de conhecimento;



manutenção do comprometimento com a realidade regional e nacional;
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identificação e discussão dos problemas da área de estudo, bem como sua
interação com áreas afins;



integração com a área de cursos corporativos com a intenção de atender demandas
emergentes;



observação e cumprimento da legislação vigente, do Estatuto, do Regimento e das
deliberações dos conselhos superiores da IES.

Acerca da frequência e avaliação dos alunos da pós graduação da UNIVEL, o aluno
deve cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em todas as disciplinas do
curso, para ter direito à certificação de especialista. A assiduidade do aluno é registrada no
sistema acadêmico da UNIVEL, de cada disciplina. O aluno que não obtiver, pelo menos,
75% (setenta e cinco por cento) de frequência na disciplina será reprovado por faltas.
Caso o aluno seja reprovado por faltas, ele deve cursar novamente, no prazo
máximo de 36 (trinta e seis) meses, após o início do curso, as disciplinas em que obteve
reprovação;
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deve obter no mínimo 75% de frequência
em cada disciplina e no mínimo média 7,0 (sete) nas avaliações realizadas pelo professor.
O professor poderá realizar as atividades avaliativas em sala, bem como pedir aos alunos
que enviem trabalhos para a composição da nota em até 30 dias após a última aula do
módulo. Nos caso de reprovação por nota em alguma disciplina o aluno deve cursá-la
novamente e arcar com os custos financeiros da mesma disciplina. Quando o aluno obtiver
nota entre 5,0 e 6,9 tem direito a uma nova avaliação para recuperar o módulo no prazo de
30 dias após o lançamento da nota. Neste caso a nota máxima será 7,0. Persistindo a
reprovação o aluno deverá cursar o módulo novamente e arcar com seus custos.
Ao final de cada disciplina, as notas do aluno devem ser registradas pelo professor
no Sistema Acadêmico da UNIVEL, sendo que as notas e médias obtidas pelo aluno,
devem ser grafadas na escala de 0 a 10(zero a dez), aceitando-se uma casa decimal.
É ressaltado aos professores da pós graduação que se utilizem sempre das mais
diversas metodologias ativas e facultado aos mesmos que participem dos processos de
capacitação da IES nas áreas de inovação metodológica, incorporando todos os avanços
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metodológicos disponíveis, inclusive podendo utilizar os diversos laboratórios da instituição,
favorecendo, assim, a interdisciplinariedade.
Acerca do apoio ao aluno, vale ressaltar que toda a estrutura de apoio psico
pedagógico oferecido na graduação é também disponibilizada aos alunos da pós
graduação, sendo que o NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão também é acionado em
caso de alguma necessidade especial de um pós graduando.
A pós graduação da UNIVEL inova frequentemente suas metodologias de ensino e
busca parcerias com as mais renomadas instituições nacionais, tais como convênios com a
Fundação Getúlio Vargas e a Escola da Magistratura há quase 20 anos, e outras parcerias
que ocorreram também com IES de qualidade como por exemplo com o INBRAPE,
proporcionando atividades exitosas aos acadêmicos e utilizando nas mais diversas turmas
de pós graduação as salas de metodologias ativas e os laboratórios do Centro Universitário
UNIVEL.
Vale ressaltar que dentre as 42 conveniadas a nível nacional da Fundação Getúlio
Vargas, a UNIVEL se classificou na 1ª colocação de desempenho dos serviços oferecidos,
obtendo conceito máximo (5) nesta avaliação externa. Por essas e outras ações, ela se
tornou exitosa e uma referência em toda a região como pós graduação, já tendo formado
desde o ano de 1998 até 2018 um total de 20.611 alunos e tendo atualmente 1.600 alunos
em andamento.

2.5.3 Política e Práticas de Pesquisa ou Iniciação Científica, de Inovação Tecnológica e de
Desenvolvimento Artístico e Cultural

As Políticas Institucionais de Pesquisa ou Iniciação Científica da IES, contempladas
no regimento da IES, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Programa de
Avaliação da por meio da sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), são entendidas como
base para uma educação de qualidade. Para sua efetivação, a IES direciona as políticas de
investimentos para a capacitação de recursos humanos e na permanente busca de
profissionais com perfil de pesquisa, inovadores e críticos, engajados e envolvidos na
integração do Ensino e da Pesquisa.
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A Pesquisa é um pilar presente em todos os cursos da IES. Como princípio formativo
no envolvimento do discente e docente, é um fator motivador para a produção de
conhecimento científico, ao aproximar a teoria e prática no desenvolvimento do
pensamento crítico. A IES estimula a realização das atividades de Pesquisa com apoio
financeiro, humano, físico e tecnológico. As Linhas de Pesquisa de trabalhos acadêmicos
estão em conformidade com as demandas da sociedade, ao propor soluções que
apresentem relevância teórica e prática. Por meio das pesquisas, a IES promove e busca
parcerias com instituições públicas e privadas, incentiva a divulgação dos trabalhos
acadêmicos e das pesquisas realizadas.
Os Programas Institucionais de Pesquisa ou Iniciação Científica, coordenados pelo
Centro de Pesquisa e Extensão (CPE) da IES, objetivam desenvolver no aluno uma
reflexão científica de temas relevantes na área em que estuda, por meio da sua inserção
na Pesquisa. Tais programas são orientados a familiarizar o aluno com a metodologia
científica; destacar a importância do uso do rigor metodológico para melhor compreender
situações que ocorrem na realidade; propor soluções as problemáticas a partir das
investigações científicas, que contribuam para sua formação intelectual e social; oferecer
meios para atender as exigências mercadológicas de investigação científica.
Os Projetos de Pesquisa ou Iniciação Científica estimulam pesquisadores a
engajarem estudantes de graduação no processo de produção de conhecimento científico;
proporcionar ao aluno orientando, por meio de seu orientador, a aprendizagem de técnicas
e métodos científicos; ao estímulo do pensamento crítico-científico e da criatividade
decorrentes das condições criadas pela participação em atividade de Pesquisa.
As Políticas de Inovação Tecnológica e o Desenvolvimento Artístico e Cultural
também são contempladas pela IES, estando presentes em duas Linhas de Pesquisa
Institucionais. A Política de Inovação é contemplada na Linha de Pesquisa Institucional
denominada Comunicação, Inovação e Tecnologias, sendo trabalhada na IES quando a
universidade atua na formação de empreendedores com o perfil que as transformações da
sociedade exigem, integrados com a realidade regional, de tal forma que a inovação, seja
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ela incremental ou radical, contribua com a melhoria da qualidade de produtos e serviços
gerados tanto em organizações públicas quanto privadas.
A Política da Cultura está presente na Linha de Pesquisa Institucional da IES
denominada Cultura, Educação e Direito, ela se torna um instrumento que permite colocar
o aluno em contato com a atividade científica, a memória cultural, a produção artística e o
patrimônio cultural e, engajá-lo desde cedo na Pesquisa e Iniciação Científica, como
diferencial na formação acadêmica. Isso ocorre por meio da participação de alunos,
docentes e a comunidade de forma geral, na exposição de material artístico como
fotografias e iconografias de forma geral, ligando o homem á sua cultura local, na
valorização da produção artística e do patrimônio cultural em seminários, simpósios,
congressos científicos ou atividades desenvolvidas principalmente pela atuação conjunta
de professores do curso de artes com a comunidade. A Política da Cultura valoriza as
ações de desenvolvimento cultural e da arte, visando à melhoria da qualidade de vida e de
aspectos vinculados à cultura da cidade de Cascavel e da Região.
É interessante esclarecer que os diversos projetos em todas as áreas envolvidas no
Centro de Pesquisa e Extensão estão interligados aos objetivos de desenvolvimento
sustentável das nações unidas (ODS), que representa, assim, uma grande inovação para a
área bem como projetos de relevância social mundial que auxiliam no alcance de metas
que são consideradas demasiadamente importantes para o crescimento saudável e
sustentável de toda a nação.
2.5.3.1 Ações Acadêmico-Administrativas para a Pesquisa ou Iniciação Científica, a
inovação tecnológica e o Desenvolvimento Artístico e Cultural
As ações acadêmico-administrativas para a Pesquisa ou Iniciação Científica, a
inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural estão em conformidade às
políticas Institucionais de Pesquisa ou Iniciação Científica da IES e de Inovação
Tecnológica e o Desenvolvimento Artístico e Cultural. Tais políticas da IES são
transformadas em ações de divulgação no meio acadêmico a partir de informativos
presentes nos murais, repasse das informações entre coordenadores, professores e
alunos, mídias sociais, emails e demais formas de divulgação. Para essas políticas, são
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dispostos programas de bolsas mantidos com recursos próprios da IES, em conformidade
com a situação financeira da entidade mantenedora ou mediante convênios e parcerias
com entidades interessadas.
A IES tem realizado Ações Acadêmico-Administrativas para a Pesquisa ou Iniciação
Científica em concordância com as Políticas Institucionais e Ações AcadêmicoAdministrativas. Com o intuito de dar visibilidade à produção científica dos alunos e
estimular a interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento, a IES realiza anualmente
a Jornada Científica, evento científico aberto ao público interno e externo, que divulga os
artigos desenvolvidos e premia os melhores trabalhos. Este evento científico dispõe da
publicação dos trabalhos em anais disponíveis em mídia impressa e digital. Por meio de
seu Centro de Pesquisa e Extensão (CPE), a IES realiza a Chamada de Projetos para o
Programa Institucional de Projetos de Pesquisa/Iniciação Científica, sendo divulgados em
editais. Estas ações contribuem para sedimentar o objetivo da IES, ao desenvolver uma
reflexão científica, inserir os estudantes de graduação do ensino superior na Pesquisa,
contribuir para a formação intelectual e social desses estudantes, além de atender as
exigências mercadológicas de investigação científica como também a capacitação docente.
Ao longo dos anos a IES possibilitou a abertura de diversos editais para recebimento
de Projetos de Pesquisa ou Iniciação Científica. Até o ano de 2017, os editais eram
lançados duas vezes no ano, no primeiro e no segundo semestre. Em decorrência de
alguns projetos recebidos terem se consolidado ao longo dos anos, adicionado à relevância
destes para os professores e alunos na solução de problemáticas da comunidade, as
ações da IES para o ano de 2018 consistiram na abertura de um único edital, a ser
desenvolvido durante todo o ano. Esta ação busca oferecer um prazo maior para que as
Pesquisas ou Iniciações Científicas sejam desenvolvidas, de forma que os resultados finais
sejam relevantes cientificamente para a teoria e para a prática.
Há um consenso entre os dirigentes da instituição, coordenadores de cursos e
professores sobre os benefícios que o desenvolvimento desses programas tem gerado
para alunos, sendo apresentados na Tabela os resultados das ações realizadas pelos
atores, representando o quantitativo do total de Projetos de Pesquisa ou Iniciação Científica
aprovados pela instituição por ano.
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Total de Projetos de Pesquisa ou Iniciação Científica aprovados por ano
Ano

Projetos
Aprovados

Cursos com Projetos de Pesquisa ou Iniciação Científica Aprovados
Direito, Logística, Gestão Comercial, Processos Gerenciais, Administração,

2012

20*

Recursos

Humanos,

Ambiental,

Artes,

Tecnologia

em

Análise

e

Desenvolvimento de Sistemas e Jornalismo.
2013

03

2014

12

2015

09

2016

11

Pedagogia, Direito e Jornalismo.
Pedagogia, Direito, Jornalismo, Tecnologia em Gestão Comercial e Recursos
Humanos.
Administração,

20

Jornalismo

e

Tecnologia

em

Análise

e

Desenvolvimento de Sistemas.
Administração, Direito, Jornalismo, Pedagogia e Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.
Administração,

2017

Direito,

Artes,

Logística,

Direito,

Gastronomia,

Jornalismo,

Publicidade e Propaganda, Pedagogia, Recursos humanos, Engenharia de
Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil.
Administração, Agronomia, Biomedicina, Design Gráfico, Artes, Publicidade e

2018

14

Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Jornalismo e
Pedagogia (EAD).

2019

31

Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Design Gráfico, Direito,
Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia
Mecânica, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição,
Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e TADS

Fonte: Dados do Centro de Pesquisa e Extensão (CPE) da Univel (2019).

Os resultados indicam uma evolução da quantidade de Projetos de Pesquisa ou
Iniciação Científica, desenvolvidos e aprovados pela IES ao longo dos anos, sedimentando
esta prática entre a comunidade acadêmica envolvida. Os resultados descritos são
decorrentes de estratégias criadas pela IES, para fomentar a Pesquisa ou iniciação
científica, decompostas em ações acadêmico-administrativas realizadas por meio da
articulação entre a direção, coordenadores de curso, professores e Centro de Pesquisa e
Extensão (CPE) da instituição.
As principais ações realizadas pela IES para fomentar as Políticas de Pesquisa ou
Iniciação Científica são:
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a) Realização anual da Jornada Científica, com o intuito de oferecer aos estudantes
e professores a oportunidade de apresentarem seus trabalhos para a
comunidade científica interna e externa;
b) Criação das Linhas de Pesquisa Institucionais da IES em conformidade com o
PDI, cujo conteúdo se relaciona a temas transversais de interesse do Governo
Federal no desenvolvimento econômico e social do Brasil e, em conformidade
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), sendo eles: Linha 1:
Comunicação, Inovação e Tecnologias; Linha 2: Cultura, Educação e Direito;
Linha 3: Sociedade, Organizações e Políticas Públicas; Linha 4: Estratégias,
Desenvolvimento e Sustentabilidade; Linha 5: Controle de Sistemas, Processos
Construtivos e de Fabricação; e Linha 6: Ciências Biológicas e da Saúde;
c) Adequação das Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa dos cursos de
graduação em discussões com coordenadores de curso, Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e Centro de Pesquisa e Extensão (CPE), em concordância
com as Linhas Institucionais da IES de interesse econômico e social, respeitando
a natureza de pesquisa em cada curso;
d) Precisão e direcionamento das Áreas e Linhas de Pesquisa de cada curso para
criar consistência nas temáticas investigadas entre professores e alunos, como
resultado das pesquisas desenvolvidas em Projetos de Pesquisa, Artigos
Científicos, Trabalhos de Conclusão de Curso e discussão em Grupos de
Pesquisa, contribuindo para consolidar o conhecimento teórico e prático
relevante socialmente e economicamente;
e) Criação de Grupos de Pesquisa sob coordenação de um professor doutor na
área, com regime de trabalho Tempo Integral (TI). Tais grupos estão sendo
criados pelo Centro de Pesquisa e Extensão (CPE) em consonância com as
Linhas de Pesquisa Institucionais da IES, bem como, as Áreas e Linhas de
Pesquisa dos cursos, compostos por professores mestres e especialistas com
perfil de pesquisa. São realizados encontros periódicos de discussão científica
resultando em artigos científicos e temas a serem desenvolvidos em Trabalhos
de Conclusão de Curso (TCCs);
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f)

Apresentação de temas emergentes de Pesquisa de interesse nacional e
regional para cada curso aos coordenadores e professores da IES. Estes temas
visam contribuir para o desenvolvimento de estudos relevantes, priorizando
pesquisas científicas que resultem na solução de problemas do Brasil sob o
âmbito regional e local;

g) Levantamento de eventos científicos brasileiros e internacionais vinculados aos
cursos de graduação da IES, repassados aos coordenadores e professores.
Foram informados neste levantamento: nome e sigla do evento, endereço
eletrônico do evento, local em que este será realizado, período de submissão de
trabalhos e data da realização do evento;
h) Estímulo à participação de docentes e discentes em eventos, divulgando o
conhecimento com qualidade e mérito científico, possibilitando a projeção da IES
na comunidade científica. Por meio do Programa de Auxílio à Participação
Discente e Docente, a IES oferece auxílio financeiro nos gastos com transporte,
alojamento e alimentação durante o evento e confecção de material, conforme o
caso, permitindo que tanto o docente quanto o discente, possam participar de
forma ativa dos eventos;
i)

Incentivo à participação em feiras de inovação tecnológica da região com a
submissão de Projetos de Pesquisa de professores e alunos da IES;

j)

Oferta de bolsas de iniciação científica concedidas aos alunos como estímulo ao
desenvolvimento de projetos vinculados ao Programa de Iniciação Científica,
conforme consta no regulamento do Programa de Iniciação científica da IES, no PDI
e no relatório de avaliação da Comissão Própria de Avaliação (CPA).
- São ofertadas 10 (dez) bolsas constituídas no Programa Institucional de Bolsas

de Iniciação Científica PIBIC-Univel e Bolsas de Extensão. Destas, 5 (cinco)
bolsas são destinadas para o Programa PIBIC-Univel e 5 (cinco) são ofertadas
no Programa de Extensão Univel. As bolsas são mantidas com recursos próprios
da IES sendo pago o valor monetário mensal de R$ 200,00 (duzendos) reais
durante o período de execução dos projetos, repassadas pela entidade
mantenedora;;
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k) Incentivo financeiro a professores que desenvolvem Projetos de Pesquisa ou
Iniciação Científica na concessão de horas para professores com dedicação em
Tempo Integral (TI) e auxílio no pagamento de horas adicionais aos professores
cujo regime de trabalho difere do TI;

2.5.3.2 Linhas de Pesquisa e de trabalho transversais aos cursos ofertados

Todas as ações acadêmico-administrativas para pesquisa ou iniciação científica,
inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural, estão alinhadas ao propósito
institucional de transformar o contexto em que a IES está inserida. Em conformidade com a
missão institucional a IES realiza diferentes trabalhos instituição, cujo conteúdo aborda
temas transversais para o enriquecimento curricular e com impacto relevante na cidade de
Cascavel e Região.
Conforme exposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ministério da
Educação (MEC) de (1997), os temas transversais consistem em problemáticas sociais
consideradas urgentes no contexto brasileiro. Eles abrangem os seguintes temas: Ética,
Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Em concordância com a
PCN de 1997, tais temas podem ser adaptados conforme as necessidades de cada Região
Brasileira.
Levando-se em consideração o contexto em que a Univel está inserida, bem como, os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), as Linhas Institucionais de Pesquisa são
consideradas Eixos Norteadores para o desenvolvimento dos trabalhos e atividades.
Os Núcleos, Áreas e Linhas de Pesquisa estão em conformidade com as Linhas
Gerais de Pesquisa Institucionais, respeitando-se os conteúdos relevantes de cada Curso
de Graduação, conforme descrição apresentada a seguir:

LINHA GERAL 1 - COMUNICAÇÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS: concentra estudos
que utilizam a comunicação como forma de expressar e divulgar ações de âmbito social e
econômico, que empregam a inovação e a tecnologia como forma de promoverem o
desenvolvimento econômico e social em instituições públicas, privadas e comunidade. Há
um interesse em associar a comunicação com a percepção, observação e construção do
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belo, com a criatividade e estética, com linguagens e discurso, com produção cultural,
formas de expressão, mediações, convergências e rupturas em ambientes midiáticos.
Promover discussões sobre a relação entre a comunicação e a tecnologia nas esferas
social, cultural e econômica da sociedade. No âmbito inovativo e tecnológico, esta Linha
Geral de Pesquisa enfatiza o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços ou
melhoria na sua qualidade, que contribuem para o desenvolvimento econômico, regional e
social e sustentável da comunidade, bem como de suas instituições. Interessa promover a
inclusão social por meio da criação de novos mercados que tornem os produtos e serviços
existentes acessíveis a novos grupos de consumidores.
O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Comunicação (NECOM), por meio de seus
cursos de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda,
Desing Gráfico e Fotografia, têm desenvolvido pesquisas relacionadas à Linha Geral de
Comunicação, Inovação e Tecnologias. Especificamente neste núcleo, as Áreas de
Concentração e Linhas de Pesquisa específicas dos cursos abrangem:
 Área de Concentração 1: Comunicação, Educação, Cultura e Tecnologia
-Linha de Pesquisa 1: Comunicação na Era Digital
-Linha de Pesquisa 2: Educomunicação
-Linha de Pesquisa 3: Linguagem, Alteridade e Semiótica
-Linha de Pesquisa 4: Interfaces Midiáticas e Gêneros Jornalísticos
 Área de Concentração 2: Comunicação e Marketing
-Linha de Pesquisa 1: Marketing Estratégico
-Linha de Pesquisa 2: Comportamento do Consumidor
-Linha de Pesquisa 3: Sustentabilidade
-Linha de Pesquisa 4: Marcas
 Área de Concentração 3: Comunicação, Imagem e Design
-Linha de Pesquisa 1: Identidade Visual
-Linha de Pesquisa 2: Comunicação Visual e Estética
-Linha de Pesquisa 3: Fotografia
-Linha de Pesquisa 4: Criatividade
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LINHA GERAL 2 – CULTURA, EDUCAÇÃO E DIREITO: desenvolve reflexões sobre
aspectos culturais da comunidade, diversidade cultural, multiculturalismo, preservação da
memória e patrimônio artístico cultural. Propõe discussões sobre a Educação e o Direito
enquanto agentes mitigadores das diferenças culturais. Há um interesse em estudos que
relacionem a Educação com diversidade e desigualdade social, práticas pedagógicas
educativas de inclusão social, processo de formação de professores e pesquisadores.
Nesta Linha Geral de Pesquisa, busca-se estudar os direitos de indivíduos em
vulnerabilidade e com necessidades especiais, aspectos gerais em defesa da ética, ordem,
justiça social, mediação de conflitos. Há um interesse em refletir sobre os paradigmas do
Estado de Direito sob a ótica da modernidade.
As pesquisas relacionadas à Linha Geral de Cultura, Educação e Direito são
desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia e Artes (NEPEA) que
abrange os cursos de Pedagogia e Artes, estando associadas as seguintes áreas de
concentração e linhas de pesquisa:
 Área de Concentração 1: Arte e Educação
-Linha de Pesquisa 1: Arte, cultura e sociedade
-Linha de Pesquisa 2: Processos de ensino, aprendizagem e criação em Artes
Visuais
-Linha de Pesquisa 3: Prática de ensino e aprendizagem aplicadas à expressão
performática
-Linha de Pesquisa 4: Processos de ensino, aprendizagem, performance e criação
musical
-Linha de Pesquisa 5: Arte-educação Inclusiva
 Área de Concentração 2: Educação: teoria, políticas e práticas pedagógicas
-Linha de Pesquisa 1: Educação, cultura e sociedade
-Linha de Pesquisa 2: Processos de ensino e aprendizagem nas diferentes áreas do
saber
-Linha de Pesquisa 3: Estado, políticas e gestão da educação
-Linha de Pesquisa 4: Currículo, avaliação e docência
-Linha de Pesquisa 5: Educação Inclusiva
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-Linha de Pesquisa 6: Formação de professores

O curso de Direito, vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Jurídicas e Sociais
(NEJUS), realiza pesquisas e projetos considerando as seguintes Áreas de Concentração e
Linhas de Pesquisa:
 Área de Concentração 1: Direitos Fundamentais
-Linha de Pesquisa 1: O Direito Privado em Reconstrução
-Linha de Pesquisa 2: Relações Sociais Público-privadas e Interprivadas
-Linha de Pesquisa 3: Liberdades Positivas
 Área de Concentração 2: Direito, Estado e Regulações
-Linha de Pesquisa 1: Efetivação de Direitos e Políticas Públicas
-Linha de Pesquisa 2: Inovações Tecnológicas
-Linha de Pesquisa 3: Instituições e Compliance Jurídico
LINHA GERAL 3 – SOCIEDADE, ORGANIZAÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS: Esta Linha
Geral de Pesquisa tem interesse em discutir soluções para melhorar os serviços públicos,
principalmente à saúde pública, prestados à população, criação de políticas públicas
voltadas ao atendimento das demandas da população e no desenvolvimento de um
sistema sustentável por meio de ações de aproximação entre instituições públicas, privadas
e a sociedade. Há um interesse em investigações sobre gênero e políticas públicas,
geração de emprego e renda, otimização de gastos públicos, transparência e controle da
gestão pública e novos arranjos institucionais.
Os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia em Recursos Humanos,
Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos
Gerenciais e Tecnologia em Gestão Comercial, vinculados ao Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Negócios (NEPEN), desenvolvem pesquisas e projetos considerando as
seguintes Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa:
 Área de Concentração 1: Organizações, Estratégias e Sustentabilidade
-Linha de Pesquisa 1: Estratégia, Análise Organizacional e Governança
-Linha de Pesquisa 2: Empreendedorismo, Inovação e Gestão do Conhecimento
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-Linha de Pesquisa 3: Marketing Estratégico, Comportamento do Consumidor e
Relações Comerciais
-Linha de Pesquisa 4: Gestão Estratégica de Pessoas
-Linha de Pesquisa 5: Gestão do Agronegócio
-Linha de Pesquisa 6: Cooperativismo
-Linha de Pesquisa 7: Políticas Públicas
-Linha de Pesquisa 8: Desenvolvimento Sustentável
 Área de Concentração 2: Contabilidade e Finanças
-Linha de Pesquisa 1: Contabilidade e Controladoria
-Linha de Pesquisa 2: Gestão Financeira e Mercado de Capitais
 Área de Concentração 3: Operações, Tecnologia e Logística
-Linha de Pesquisa 1: Qualidade, Produtividade e Competitividade
-Linha de Pesquisa 2: Logística Estratégica
-Linha de Pesquisa 3: Tecnologia da Informação
Os cursos de Biomedicina, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e
Psicologia. vinculados ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde (NEPSAU)
desenvolvem pesquisas e projetos considerando as seguintes Áreas de Concentração e
Linhas de Pesquisa:
 Área de Concentração 1: Biotecnologia e inovações sustentáveis
-Linha de Pesquisa 1: Biotecnologia aplicada a produtos naturais
-Linha de Pesquisa 2: Gestão da produção de refeições para a coletividade
- Linha de Pesquisa 3: Desenvolvimento de novos produtos para fins especiais
 Área de Concentração 2: Patologia
-Linha de Pesquisa 1: Atuação multiprofissional sob aspectos epidemiológicos,
fisiopatológicos, diagnóstico e tratamento de doenças crônico não transmissíveis,
infecto contagiosas, parasitárias e osteomusculares
-Linha de Pesquisa 2: Avaliação e intervenção em desordens cardiorrespiratórias e
músculo esqueléticas
- Linha de Pesquisa 3: Nutrição Hospitalar: Terapia intensiva e Oncologia
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- Linha de Pesquisa 4: Sociopsicopatologias, Doenças Psicossomáticas e
Transtornos Mentais
 Área de Concentração 3: Saúde Pública
-Linha de Pesquisa 1: Obesidade e suas interfaces
-Linha de Pesquisa 2: Educação Nutricional
-Linha de Pesquisa 3: Políticas públicas de saúde e qualidade de vida
 Área de Concentração 4: A saúde mental e novas construções no século XXI
- Linha de Pesquisa 1:O Papel do psicólogo nas organizações e instituições
- Linha de Pesquisa 2: As novas demandas da Psicologia e suas ferramentas atuais
- Linha de Pesquisa 3: Desenvolvimento de novas tecnologias e inovações sociais
na área comunitária
 Área de Concentração 5: Exercício Físico e Desempenho Humano
-Linha 1: Exercício Físico, Desempenho Esportivo e Saúde
-Linha 2: Esporte, Lazer e Sociedade
-Linha 3: Ajustes e Respostas fisiológica, Nutrição Esportiva e Recursos
Ergogênicos

LINHA GERAL 4 - ESTRATÉGIAS, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: reflete
sobre temas relacionados à dimensão ecológica, econômica e social do desenvolvimento
sustentável, aborda questões relevantes sobre a sustentabilidade e as organizações e
inovações sustentáveis. Há um interesse em refletir sobre práticas sustentáveis de
produção agrícola e de alimentos, bem estar animal, controle biológico, tratamento de
resíduos e preservação de áreas ambientais. Desenvolvimento de sistemas e tecnologias
que permitam redução no consumo de água (reuso, aproveitamento da água de chuva),
racionalização do uso de energia, construções sustentáveis com materiais e tecnologias
biocompatíveis, uso da iluminação natural na construção civil e urbanismo sustentável na
criação e preservação de áreas verdes nas cidades.
Os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Tecnologia em Gastronomia,
associados ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Agrárias (NEPAGR), desenvolvem
pesquisas e projetos considerando as seguintes Áreas de Concentração e Linhas de
Pesquisa:
79

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

 Área de Concentração 1: Sustentabilidade
-Linha de Pesquisa 1: Controle biológico, MIP, Tratamento de resíduos sólidos e
líquidos, redução da emissão de gases, energia, fitoterápicos e biodiversidade
- Linha de Pesquisa 2: Sustentabilidade e valorização de produtores/alimentos
regionais.
 Área de Concentração 2: Análises químicas
-Linha de Pesquisa 1: Análise química e bioquímica de amostras orgânicas e
inorgânicas
- Linha de Pesquisa 2: Controle de qualidade de alimentos e refeições
 Área de Concentração 3: Produção vegetal e Tecnologias
-Linha de Pesquisa 1: Tecnologia de aplicação: mecanização agropecuária,
agricultura de precisão, novas tecnologias para o uso agrícola, aplicação de
defensivos
-Linha de Pesquisa 2:

Produção vegetal: Rotação de culturas, plantio direto,

biotecnologia, desenvolvimento de culturas, plantas invasoras e produção de
sementes
 Área de Concentração 4: Pós colheita
-Linha de Pesquisa 1: Produção de sementes, armazenamento e beneficiamento de
grãos, sementes e frutas
 Área de Concentração 5: Produção e manejo animal
-Linha de Pesquisa 1: Produção e beneficiamento animal: bem estar animal, ética no
manejo de animais, biotecnologia, tecnologia de alimentos
-Linha de Pesquisa 2: Nutrição animal: conversão alimentar

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia em Recursos Humanos,
Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos
Gerenciais e Tecnologia em Gestão Comercial, relacionados ao Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Negócios (NEPEN), elaboram pesquisas e projetos considerando as
seguintes Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa:
 Área de Concentração 1: Organizações, Estratégias e Sustentabilidade
-Linha de Pesquisa 1: Estratégia, Análise Organizacional e Governança
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-Linha de Pesquisa 2: Empreendedorismo, Inovação e Gestão do Conhecimento
-Linha de Pesquisa 3:

Marketing Estratégico, Comportamento do Consumidor e

Relações Comerciais
-Linha de Pesquisa 4: Gestão Estratégica de Pessoas
-Linha de Pesquisa 5: Gestão do Agronegócio
-Linha de Pesquisa 6: Cooperativismo
-Linha de Pesquisa 7: Políticas Públicas
-Linha de Pesquisa 8: Desenvolvimento Sustentável
 Área de Concentração 2: Contabilidade e Finanças
-Linha de Pesquisa 1: Contabilidade e Controladoria
-Linha de Pesquisa 2: Gestão Financeira e Mercado de Capitais
 Área de Concentração 3: Operações, Tecnologia e Logística
-Linha de Pesquisa 1: Qualidade, Produtividade e Competitividade
-Linha de Pesquisa 2: Logística Estratégica
-Linha de Pesquisa 3: Tecnologia da Informação

LINHA GERAL 5 – CONTROLE DE SISTEMAS, PROCESSOS CONSTRUTIVOS E DE
FABRICAÇÃO: discute temas relacionados à efetividade de sistemas produtivos na
fabricação e automação produtos e prestação de serviços em instituições privadas,
governamentais ou não governamentais. Há um interesse no desenvolvimento de novos
sistemas, na busca de soluções otimizadas e métodos de racionalização para sistemas de
produção e automação. No âmbito dos Processos Construtivos, há um interesse na
habitação social como forma de melhoria da qualidade de vida das pessoas, planejamento
urbano em áreas carentes, otimização das etapas de construção civil para redução dos
resíduos de construção. No domínio da Fabricação, busca-se refletir sobre o
desenvolvimento de produtos ou serviços tecnológicos visando melhoria nas condições de
vida das pessoas visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social de indivíduos com incapacidade ou mobilidade reduzida.
As pesquisas relacionadas à Linha de Controle de Sistemas, Processos Construtivos
e de Fabricação são desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Engenharias
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(NEPENG) relacionado aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, TADS e
Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica, os quais elaboram pesquisas e projetos
considerando as seguintes Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa:
 Área de Concentração 1: Projeto, Processos e Gestão de Operações
-Linha de Pesquisa 1: Sistemas produtivos e Logística
-Linha de Pesquisa 2: Inovação, Segurança e Sustentabilidade
-Linha de Pesquisa 3: Qualidade
-Linha de Pesquisa 4: Projeto e Desenvolvimento de Produto
-Linha de Pesquisa 5: Usinagem dos Materiais e Automação da Manufatura
-Linha de Pesquisa 6: Caracterização dos Materiais
 Área de Concentração 2: Automação, Projeto Mecânico, Térmica e Fluídos
-Linha de Pesquisa 1: Controle de Sistemas Mecânicos e Mecânica Computacional
-Linha de Pesquisa 2: Fluidodinâmica
-Linha de Pesquisa 3: Controle Térmico em Ambientes
 Área de Concentração 3: Engenharia de Estruturas
-Linha de Pesquisa 1: Métodos numéricos
-Linha de Pesquisa 2: Estruturas de concreto e alvenaria
-Linha de Pesquisa 3: Estruturas metálicas e mistas
-Linha de Pesquisa 4: Estruturas de madeira e derivadas da madeira
-Linha de Pesquisa 5: Mecânica das estruturas
-Linha de Pesquisa 6: Recuperação e reforço de estruturas
-Linha de Pesquisa 7: Tecnologia da construção
 Área de Concentração 4: Programação, Engenharia de Software e Aprendizagem
-Linha de Pesquisa 1: Paradigma Orientado a Objetos e Paradigma Funcional
-Linha de Pesquisa 2: Arquitetura de Microsserviços
-Linha de Pesquisa 3: Metodologias Ágeis
-Linha de Pesquisa 4: BigData, Data Lake e Machine Learning
 Área de Concentração 5: Projeto, Inovação e Sustentabilidade
-Linha de Pesquisa 1: Produção da Arquitetura
-Linha de Pesquisa 2: Projeto de Arquitetura: Teoria e Método
-Linha de Pesquisa 3: Urbanismo
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LINHA GERAL 6 – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, HUMANAS E DA SAÚDE: discute sobre
práticas alimentares, tradicionais e populares, e sua relação com a segurança alimentar e
nutricional, sobre o consumo saudável e a produção e distribuição de alimentos na
agricultura familiar. Há um interesse em investigação epidemiológica de fatores ambientais
e sua influência no desenvolvimento de doenças infecto contagiosas, crônicas não
transmissíveis, parasitárias e osteomusculares. Esta linha abrange reflexões sobre
estratégias multiprofissionais para o tratamento de agravos à saúde humana e a aplicação
de biotecnologias direcionadas ao desenvolvimento social e humano. Há um espaço para
discussão sobre o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações sociais na área de
saúde humana e para o Sistema Único de Saúde (SUS), além de algumas linhas
relacionadas a doenças psicossomáticas e saúde mental bastante relacionada aos estudos
da Psicologia. As áreas de concentração dessa linha versam sobre Biotecnologia e
inovações sustentáveis, Patologias, Saúde Pública e Saúde mental e novas construções do
século XXI. Tais áreas se subdividem em diversas linhas de pesquisa cada uma, que são
formuladas no sentido de direcionar e enquadrar as pesquisas relacionadas aos cursos da
IES bem como orientar os docentes e discentes acerca do campo de pesquisa.
As pesquisas relacionadas à Linha de Ciências Biológicas, Humanas e da Saúde são
desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde (NEPSAU) relacionado aos
cursos de Biomedicina, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
As pesquisas e projetos elaborados por este núcleo abrangem as seguintes Áreas de
Concentração e Linhas de Pesquisa:
 Área de Concentração 1: Biotecnologia e inovações sustentáveis
-Linha de Pesquisa 1: Biotecnologia aplicada a produtos naturais
-Linha de Pesquisa 2: Gestão da produção de refeições para a coletividade
- Linha de Pesquisa 3: Desenvolvimento de novos produtos para fins especiais
 Área de Concentração 2: Patologia
-Linha de Pesquisa 1: Atuação multiprofissional sob aspectos epidemiológicos,
fisiopatológicos, diagnóstico e tratamento de doenças crônico não transmissíveis,
infecto contagiosas, parasitárias e osteomusculares
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-Linha de Pesquisa 2: Avaliação e intervenção em desordens cardiorrespiratórias e
músculo esqueléticas
- Linha de Pesquisa 3: Nutrição Hospitalar: Terapia intensiva e Oncologia
- Linha de Pesquisa 4: Sociopsicopatologias, Doenças Psicossomáticas e
Transtornos Mentais
 Área de Concentração 3: Saúde Pública
-Linha de Pesquisa 1: Obesidade e suas interfaces
-Linha de Pesquisa 2: Educação Nutricional
-Linha de Pesquisa 3: Políticas públicas de saúde e qualidade de vida
 Área de Concentração 4: A saúde mental e novas construções no século XXI
- Linha de Pesquisa 1:O Papel do psicólogo nas organizações e instituições
- Linha de Pesquisa 2: As novas demandas da Psicologia e suas ferramentas atuais
- Linha de Pesquisa 3: Desenvolvimento de novas tecnologias e inovações sociais na
área comunitária
 Área de Concentração 5: Exercício Físico e Desempenho Humano
Linha 1: Exercício Físico e Saúde
Linha 2: Esporte, Lazer e Sociedade
Linha 3: Ajustes e Respostas fisiológica ao exercício físico
Linha 4: Desempenho Esportivo
Linha 5: Nutrição Esportiva e Recursos Ergogênicos

2.5.3.3 Mecanismos de transmissão dos resultados para a comunidade

Todas as práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e de
desenvolvimento artístico e cultural são amplamente divulgadas em todos os canais de
comunicação internos e externos a instituição.
Desde a época da oferta dos editais de todos os projetos e atividades realizadas, os
mesmos são repassados para ciência e participação de toda a comunidade acadêmica,
fomentando e compartilhando com todos os discentes, docentes e técnico administrativos,
bem como com a comunidade externa e egressos, quando for o caso, para que possam ter
a oportunidade de participação e/ou conhecimento.
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Ademais, o desenvolvimento e o resultados de todos as ações e projetos são
também disponibilizados nas redes sociais, meios impressos de mídia interna e externa e
também no site da IES através de reportagens periódicas sobre o andamento dos mesmos.
As práticas realizadas acerca da pesquisa ou iniciação científica, inovação
tecnológica e desenvolvimento artístico e cultural são reconhecidamente exitosas por toda
a comunidade envolvida.

2.5.4 Políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de
defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial

A IES por meio da organização curricular dos diferentes cursos, busca propiciar uma
sólida formação teórica e prática que responda às exigências contemporâneas da formação
profissional.
Para tanto, além das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de
graduação, a IES atende também, ao que está prescrito na legislação referente à Política
de Educação Ambiental, à Educação em Direitos Humanos e à Educação das Relações
Étnico-Raciais e ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Indígenas.
Os cursos de licenciatura oferecidos têm como finalidade formar educadores para a
docência no Ensino Fundamental e Médio e para o trabalho pedagógico em diferentes
instâncias organizativas, escolares e não-escolares. Os cursos de bacharelado têm como
finalidade a formação plena do profissional, prevista na concepção dos cursos, sendo
acrescido de experiências, as quais, diversificando e flexibilizando os espaços e os tempos
educacionais para além das salas de aula, integram as competências acadêmicas exigidas
para a atuação profissional. Os cursos superiores de tecnologia têm como finalidade a
formação e a capacitação de competências e práticas profissionais específicas que
atendam às demandas atuais do mercado de trabalho.
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Na constituição dos currículos dos cursos e nas atividades acadêmicas em geral, a
Educação Ambiental permeia todas as práticas docentes, nas quais os conteúdos são
inseridos de forma transversal, mediante temas relacionados ao meio econômico,
ambiental, social e à sustentabilidade.
Nas dimensões de pesquisa e extensão, as iniciativas permeiam todos os níveis de
ensino referidos anteriormente e desdobradas em resoluções e projetos específicos
comprometidos com a Responsabilidade Social. Assim, em consonância com o processo
de expansão dos cursos, a IES tem adotado uma política de investimento nas áreas de
pesquisa e extensão, ampliando e consolidando seu compromisso acadêmico e social com
a comunidade, por meio dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos.
Além dos projetos ambientais oferecidos pelos cursos, a IES participa a nível
municipal e regional de iniciativas ambientais. Participa ativamente do Conselho Municipal
de Meio Ambiente eleita como representante das IES particulares do Município. A IES
também participou ativamente do Movimento Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM) e participa atualmente do Movimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) realizando inúmeras ações e cumprindo a agenda do movimento. A IES
possui selo do ODS e também da ABMS – Associação Brasileira de Mantenedoras do
Ensino Superior, selo de Instituição Sociamente Responsável adquirido pelas diversas
ações sociais e ambientais realizadas pela IES.
Da mesma forma, a Educação em Direitos Humanos, de modo transversal e
interdisciplinar, integra a concepção e práticas pedagógicas. Nos cursos de graduação e de
pós-graduação, existem disciplinas que tratam do tema, em atendimento à Resolução nº 1,
de 30 de maio de 2012, do CNE/MEC. Além disso, existem grupos de iniciação científica
que problematizam questões relativas aos direitos humanos e socializam seus resultados
com a comunidade acadêmica.
Outra dimensão incluída nas concepções curriculares, a Educação das Relações
Étnico-Raciais, visando à divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes,
posturas e valores que conscientizem os cidadãos quanto à pluralidade Étnico-Racial e ao
respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da construção de uma
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sociedade democrática. Assim como o ensino da História e Cultura Afro-Brasileiras e
Africanas, ao lado das Indígenas, Européias e Asiáticas contribui para uma formação
integral.
2.5.4.1 Práticas de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural, defesa e promoção de direitos humanos e
igualdade étnico-racial

Destaca-se no atendimento a estes temas transversais, as seguintes práticas pedagógicas
relacionada a diversas áreas, tais como:

2.5.4.1.1 Práticas relacionadas aos Programas de Extensão
Oferta de programas e projetos que propiciem atividades teórico empíricas referente
aos conhecimentos de formação geral imprescindível à formação do profissional-cidadão,
que objetivam propiciar o desenvolvimento de um comportamento ético, solidário e sensível
à compreensão e elucidação das questões contemporâneas que impactam na sua
qualidade de vida e de seu entorno, de modo a desenvolver no aluno atitudes coerentes
aos valores professados pela IES.
Os conhecimentos trabalhados nesses programas/projetos procuram compreender
as temáticas acerca do Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação
em Direitos Humanos e Educação Ambiental, sendo que o Centro de Pesquisa e Extensão
incentiva que todos os projetos estejam com objetivos interligados na ODS (objetivos de
desenvolvimento sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).
Com relação a caracterização das ações de extensão, a LDB, no inciso VI do Art. 43,
estabelece como um dos objetivos do ensino superior “estimular o conhecimento dos
problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade”.
Dessa forma, a extensão poderá também ser entendida enquanto serviços que a IES
presta à sociedade, gerando alternativas de ação que atendam às reais expectativas e
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problemáticas da população e, ainda, ser considerada um espaço fértil para o exercício e
conquista da emancipação crítica tanto da comunidade acadêmica quanto da sociedade.
As diretrizes que norteiam a política de extensão da IES são:


Desenvolver a extensão em todos os cursos, como um dos instrumentos de
formação profissional, por constituir-se em eixo de articulação entre o ensino e a
iniciação científica;



Compreender os projetos de extensão como um conjunto de atividades de caráter
educativo, cultural ou científico, desenvolvido a partir das coordenações de cada
curso, por meio de ações sistematizadas, deliberadas pelo CONSUP;



Desenvolver eventos (cursos, fóruns, congressos, seminários, viagens de estudo,
visitas técnicas, semanas acadêmicas, simpósios e outros) entendidos como
atividades de caráter técnico, científico ou cultural, objetivando o acesso da
comunidade às diversas áreas do conhecimento humano;



Priorizar projetos de relevância social que venham ao encontro das reais
necessidades da sociedade, sobremodo das comunidades situadas próximas às
instalações da IES, de forma a que seja possível uma intervenção mais eficaz, bem
como a mensuração dos resultados alcançados;



Priorizar projetos de natureza interdisciplinar que permitam a contextualização das
ações numa perspectiva global, buscando a transformação social;



Estabelecer parcerias com entidades e instituições da sociedade civil organizada e
órgãos governamentais para a elaboração e execução de atividades de extensão;



Articular o ensino e a iniciação científica com as demandas sociais, referentes às
áreas da educação, da gestão, da comunicação, do direito e das tecnologias da
informação, buscando o comprometimento da comunidade acadêmica com os
interesses e necessidades da sociedade;
Na IES a extensão constitui-se em duas vertentes de projetos: Educação

Permanente e Atividade Comunitária, através das mesmas serão desenvolvidas ações que
contemplem as várias áreas de conhecimento, visando à socialização do conhecimento
científico e o atendimento a valorização da diversidade, do meio ambiente, do patrimônio
cultural e de ações afirmativas de defesa e promoção de direitos humanos.
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Na sua interface com o ensino, a extensão contribui para o desenvolvimento da
formação de um profissional generalista com visão crítica e criativa visando sua inserção
na comunidade. São desenvolvidas através da interação dos cursos com o apoio dos
coordenadores, professores, acadêmicos e a parceria com empresas, instituições públicas
e instituições não governamentais.
As ações de extensão possuem as seguintes finalidades:


promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade;



suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional;



possibilitar o aperfeiçoamento cultural e profissional, integrando os conhecimentos
que

vão

sendo

adquiridos

numa

estrutura

intelectual

sistematizadora

do

conhecimento;


estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
locais, regionais e nacionais;



prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
integração social, inserindo a IES na comunidade local e regional;



estabelecer interrelação de desenvolvimento, troca e divulgação de conhecimento
com empresas, instituições, associações ou quaisquer outras entidades.
As ações de extensão devem estar voltadas para toda a comunidade, podendo ser

estabelecidos requisitos de acordo com a especificidade da atividade.
São consideradas ações de extensão aquelas que envolvem professores, alunos
e/ou técnico-administrativos e que se enquadrem em uma das modalidades a seguir, em
benefício da comunidade:


Educação Permanente:
o Educação continuada, como difusão cultural, cursos de extensão, atualização
e temáticos de curta duração, realizados de forma presencial;
o Eventos técnico-científicos, como organização de congressos, colóquios,
encontros, seminários, ciclos de debates, simpósios;
o Mesas redondas, conferências e similares, oficinas e workshops;
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o Eventos artístico-culturais, como concertos, oficinas, exposições, espetáculos,
festivais, recitais, shows e similares.


Atividade Comunitária:
o Prestação de Serviços como: assessoria, consultoria, assistência jurídica
prestada junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).
A proposta de ação de extensão a ser desenvolvida deverá ser encaminhada

previamente à Coordenadoria de Pesquisa e Extensão que avaliará a pertinência, devendo
a mesma ser pré-avaliada e autorizada pelo coordenador do curso a que se destina a
atividade.
A realização de qualquer ação de extensão está condicionada a existência de
destinação orçamentária para sua execução e celebração de protocolos, convênios e/ou de
contratos com a IES.

2.5.4.1.2 Práticas relacionadas as Atividades Complementares
A IES incentiva os alunos a participarem de serviços voluntários no cumprimento de
suas horas complementares, oferecendo e viabilizando projetos sociais que incluem
também assuntos relacionados às questões afrodescendentes e indígenas e direitos
humanos, além de projetos e ações para a educação ambiental e igualdade étnico raciais.
Na modalidade EaD é ofertado, em regime de curadoria, todas as temáticas
transversais em formato de curso autoinstrucional, com validação de 10 horas
complementares cada um dos cursos de forma totalmente gratuita para todos os
acadêmicos da UNIVEL que tiverem interesse de participarem. Os cursos disponibilizados
são: Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico Raciais e Educação em Direitos
Humanos.

2.5.4.1.3 Práticas relacionadas as Disciplinas de formação complementar
Essas disciplinas buscam a contextualização da situação das temáticas em questão
na realidade atual. Elas possibilitam aos acadêmicos a reflexão, a discussão e o
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aprofundamento teórico de um tema abordado a partir de diferentes perspectivas e que se
complementam de forma interdisciplinar. Há diversas disciplinas e ações em todos os
cursos da UNIVEL que trabalham as questões relacionadas a valorização da diversidade,
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, das
ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanas e da igualdade étnico racial
que podem ser visualializadas nos projetos políticos pedagógicos de cada um dos cursos.
A título de exemplificação, uma delas é a “Cultura e Sociedade” na modalidade EAD, que é
transversal a praticamente todos os cursos da instituição.

2.5.4.1.4 Práticas relacionadas a Iniciação Científica
Consoante com as Políticas Institucionais para a Iniciação Científica, a IES prevê
atividades teórico empíricas de investigação que estimulam o raciocínio conectivo e o saber
transdisciplinar e visam à integração entre os conhecimentos trabalhados nas diferentes
disciplinas, de modo a desenvolver as competências técnicas e transversais e as formas de
comportamento exigidas para o exercício das funções próprias da profissão.
Os resultados das investigações poderão ser observados pela produção acadêmicocientífica demonstrados nos trabalhos desenvolvidos em Projetos Experimentais e em
possíveis produções resultantes de grupos de Iniciação Científica, que são publicados e
publicizados interna e externamente ao Centro Universitário UNIVEL.

2.5.4.1.5 Práticas relacionadas a projetos institucionais artísticos
O Centro Universitário UNIVEL está sempre promovendo projetos de valorização as
memórias culturais e produção artística e do patrimônio cultural e diversidade dentro do
ambiente acadêmico.
Anualmente é realizada a Festa Junina institucional, na qual a comunidade interna e
externa participam integrando alunos, professores e participantes dos projetos da terceira
idade e participantes da região do entorno da UNIVEL, havendo danças típicas e
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apresentações na qual todos são envolvidos e valorizando assim a memória cultural e
artística, bem como a diversidade e integração entre as mais diversas idades e culturas.
Ademais, há mensalmente exposições culturais de artistas da comunidade que são
trocadas periodicamente no auditório e na frente da cantina da instituição, buscando a
valorização dos trabalhos artísticos de profissionais da área bem como dos alunos do curso
de Artes da Instituição, além do incentivo a cultura e ao conhecimento que é destinado a
todos os que diariamente visitam e participam das exposições.

2.5.4.1.6 Mecanismos de transmissão dos resultados para a comunidade

É princípio da instituição que as práticas de valorização das temáticas aqui
discutidas sejam amplamente divulgadas em todos os canais de comunicação internos e
externos a instituição.
Como foi possível verificar, todos os alunos da UNIVEL tem acesso gratuito a esses
conteúdos seja por disciplinas EAD, seja por disciplinas constantes na matriz curricular ou
até mesmo projetos desenvolvidos na IES, entre outras coisas.
Ademais, o desenvolvimento e o resultados de todos as ações e projetos são
também disponibilizados nas redes sociais, meios impressos de mídia interna e externa e
também no site da IES através de reportagens periódicas sobre o andamento dos mesmos.

2.5.5 Políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade
social

As políticas de Responsabilidade Social são requisitos obrigatórios nas instituições
de ensino, sendo cada vez mais importantes no comportamento das instituições como
forma de avaliar os impactos de suas atividades no desenvolvimento local, regional e
nacional.
Conforme Declaração Mundial sobre Educação Superior (1999), entre as missões e
funções da Educação Superior está a de “promover, gerar e difundir conhecimentos por
92

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

meio da pesquisa e, como parte de sua atividade de extensão à comunidade, oferecer
assessorias relevantes para ajudar as sociedades em seu desenvolvimento cultural, social
e econômico, promovendo e desenvolvendo a pesquisa científica e tecnológica, assim
como os estudos acadêmicos nas ciências sociais e humanas, e a atividade criativa nas
artes”. Nesse sentido as políticas de Responsabilidade Social desenvolvidas pela IES estão
voltadas para inclusão social, o respeito à diversidade, a defesa do meio ambiente,
promoção da cultura e desenvolvimento humano, assegurando ao aluno e a comunidade
externa o protagonismo como agente de mudança na promoção da justiça e igualdade. Ou
seja, um conjunto de ações que buscam promover a melhoria contínua das relações
humanas e desta com o meio ambiente, com o desenvolvimento econômico e a
responsabilidade social.
O compromisso social da IES com a comunidade está expresso na sua Missão
Institucional, ao colocar seus talentos humanos e materiais em prol da coletividade. O
PDI/PPI contextualizam a aspiração da IES em colaborar para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade local e regional, cumprindo o seu papel político-social enquanto
instituição acadêmica. Suas ações comprovam a participação constante junto aos setores
público, privado e o mercado de trabalho.
Seu projeto de IES atual e atual processo de transformação acadêmica para Centro
Universitário é, portanto, consequência de uma visão social construída ao longo de 20 anos
de existência. Suas ações comprovam a participação constante junto aos setores público,
privado e o mercado de trabalho.
Além de ser uma IES comprometida com a educação e o ensino de qualidade, a
Instituição prima também por manter valores como respeito e a ajuda ao próximo. Por isso,
investe em ações que visam promover os alunos, entidades sociais e comunidades em
vulnerabilidade social. Essa visão humanística concedeu à IES, o selo de “Instituição
socialmente responsável da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior –
ABMES”, a quase 10 anos consecutivos.
Assim, sua responsabilidade social manifesta-se na oferta de um ambiente propício
à formação integral do ser humano, de uma educação comprometida com a ética, a
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cidadania, o conhecimento e o atendimento às necessidades contemporâneas, por meio de
uma estrutura educacional inovadora e diferenciada, contribuindo para uma melhor
qualidade de vida do indivíduo e da sociedade.
A grande meta que se insere neste projeto pedagógico é portanto, promover
organicidade às políticas educacionais e ao atendimento da educação superior, de modo
que se evidencie sua preocupação com a ética e a diversidade na educação, bem como
com a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a diversidade cultural e social da
região.
Para isso, é possível vislumbrar nas diversas temáticas propostas nos projetos da
IES, que estão todos interligados aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da
ONU e que os mesmos oportunizam melhorias da condição de vida da população e as
ações de inclusão e empreendedorismo com toda a sociedade. Entre alguns exemplos, há
ações reconhecidamente exitosas que ocorrem anualmente como Orientação de Imposto
de Renda anualmente nos ambientes públicos da cidade, oficinas de economia doméstica
promovidas pelos alunos e professores de ciências contábeis, Projeto de Limpeza de
nascentes e rios envolvendo diversos alunos em localizações do entorno da instituição,
Orientações a empresários no Projeto Empreendedor cuja há uma sala e equipe destinada
a essa finalidade na instituição, entre diversos outros que podem ser analisados no Centro
de Pesquisa e Extensão.

2.5.6 Política institucional para a modalidade EaD
Na era da informação e do conhecimento, é necessário ampliar o trabalho educacional,
atingindo cada vez mais pessoas. A Educação a Distância é hoje uma realidade mundial,
principalmente para os já graduados, visto que, através de cursos na modalidade EaD,
podem aprimorar-se, adequando seus estudos à sua rotina profissional. Além disso, uma
carga horária virtual complementar às aulas presenciais em cursos de graduação é
também uma grande fonte de enriquecimento para o aluno. O benefício das aulas virtuais
nos cursos de graduação também é extensivo ao docente, que pode despender um tempo
maior junto aos alunos (virtualmente), o que muitas vezes não é possível durante as aulas
presenciais.
94

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

A elaboração de cursos em EaD e a implementação de disciplinas na modalidade online
(20% EaD), mediados por tecnologia de informação e comunicação e ambientes virtuais de
aprendizagem, já é realidade na IES.
Ao longo deste período estudos e vivências de produções de conteúdo escrito;
gravação de aulas em estúdio e gravações externas; criação, diagramação e produção
gráfica; disponibilização do material didático; desenvolvimento e manutenção de portal de
e-learning; padronização do conteúdo para ferramenta de e-learning; atualização de
conteúdos dentre outros, já faz parte da rotina pedagógica da IES.
O projeto que está se consolidando não é algo acabado, mas sim sujeito a
modificações. A realidade não é estática, estando em constante movimento. E, neste
movimento, interagem vários atores sociais: os alunos, professores, funcionários, enfim,
toda a comunidade acadêmica.
Os principais objetivos nesta metodologia de ensino são: instigar nos nossos alunos
o espírito da autoaprendizagem, desbravando caminhos do conhecimento que propiciam a
excelência na sua formação e permitir à IES expandir suas fronteiras de atendimento
educacional, cumprindo assim, sua função social na responsabilidade assumida.
Para a implantação de disciplinas online e cursos em EaD, a IES se propõe:
• Ofertar treinamento por especialistas na área de EaD;
• Introduzir metodologias de aprendizagem inovadoras;
• Implantar o projeto pedagógico adaptado a essa nova realidade de ensino;
• Revisar constantemente os currículos e métodos de ensino;
• Contar com o apoio de recursos tecnológicos;
• Realizar avaliações periódicas visando à melhoria da qualidade das práticas
educacionais;
• Interagir com o mercado de trabalho; e,
• Proporcionar infraestrutura adequada.
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No caso da aprendizagem, a IES elegeu quatro objetivos importantes a serem
observados pelos alunos, de forma gradual:
• Assimilar conhecimentos;
• Apropriar-se desses conhecimentos mediante a prática de exercícios;
• Transferir conhecimentos para situações-problema;
• Criar novas visões e interpretações para problemas reais.

Para alcançar o primeiro objetivo, o método expositivo dialogado através de
propostas interativas e de engajamento, mostra-se bastante apropriado, podendo ser
aplicado por meio de técnicas de exposição oral, demonstração, apresentação de filmes,
conferências, entre outros.
Para atingir o segundo objetivo, o aluno deverá aplicar os conteúdos e metodologias
aprendidas, mediante a prática de exercícios. Este expediente faz com que se
desenvolvam habilidades, integrando conhecimentos à personalidade e tornando o aluno o
elemento central do processo, independente do professor, a partir de uma visão autônoma
de aprendizagem.
Finalmente, para atingir o quarto objetivo, devem ser colocadas para os alunos,
situações-problema cuja solução exija um nível de conhecimento pouco acima do que lhe
foi passado, forçando-o a criar e correlacionar conhecimentos que associados aos já
adquiridos permitirão criar soluções novas para problemas novos. Os métodos utilizados
no

desenvolvimento

das

atividades didático-pedagógicas

comportarão

estratégias

convenientes tanto à EaD, quanto ao perfil profissiográfico que se tenciona formar, por isso,
atende às propostas fixadas nas diretrizes curriculares.
Os Métodos utilizados nas disciplinas ofertadas na modalidade EaD são:
• Análise crítica de texto;
• Análise de resultados;
• Análise do texto inserido em seu contexto sociocultural;
• Aulas expositivas e práticas (vídeo-aulas);
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• Debates sobre temas via web, chat, fórum, dentre outros;
• Estudo dirigido;
• Maior tempo de aperfeiçoamento do trabalho produzido pelos alunos, por meio de refação
dos mesmos (envio e devolução de textos por web);
• Processo de constante produção textual via internet;
• Produção conjunta de textos via internet;
• Seminários;
• Tira-dúvidas via internet;
• Trabalho conjunto de professor e alunos na discussão de temas;
• Utilização do “Fórum” para discussão de temas;
• Visitas a sites de jornais e revistas de informação;
• Orientação para:
o A conduta profissional;
o A elaboração de documentação da atividade profissional;
o A busca contínua de desenvolvimento cultural;
o O conhecimento de valores éticos que devem nortear o exercício profissional e a
necessidade de se submeterem a eles.

O conteúdo das disciplinas será disponibilizado na rede, por meio de um gerenciador
específico, juntamente com as orientações para o bom rendimento no estudo. Cada
disciplina será dividida em unidades de aprendizagem que apresentarão os textos básicos,
leituras adicionais e casos de estudos. Os textos básicos são preparados para o estudo
individual, com ilustrações e hiperlinks para outras páginas.
Será adotada a educação online, onde o aluno se conecta a uma plataforma virtual e
lá encontra materiais, tutoria e colegas para aprender com diferentes formas de
organização de uma aprendizagem ativa e compartilhada
Ressalta-se que os alunos egressos da pós graduação da IES são constantemente
alcançados para oportunidades dentro da própria instituição, tanto para as áreas
administravas, para o EaD, bem como para a docência.
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Os funcionários da Univel fazem cursos de pós-graduação lato sensu gratuitamente
nesta IES como forma de treinamento do quadro de colaboradores. Continuamente são
convidados também a participar dos programas stricto sensu (minter e dinter) que
constantemente são promovidos com as melhores escolas do Brasil.
É relevante salientar que a política institucional para a modalidade a distância
observa a formação pretendida para os discentes considerando as condições reais da
localidade de oferta dos cursos, sendo isso amplamente explicitado e discutido no estudo
para implantação de cada um dos polos do Centro Universitário UNIVEL.

2.5.6.1 Materiais didático-pedagógicos na modalidade EaD

Partindo do pressuposto que a EaD é uma modalidade educacional em que o
material didático é um meio no qual o docente atua como mediador do processo de ensinoaprendizagem, pode-se inferir, para a visão da IES, que os materiais didáticos são de
extrema importância na motivação e interação do aluno com os conteúdos curriculares.
Para a IES a produção do material pedagógico e do processo de logística está
pautada no que diz respeito a:


Base Conceitual - Considera-se a perspectiva proposta pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394/1996), entre outras legislações
vigente, que sustenta a proposta de EaD da IES e que a define como uma
forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de
recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e, veiculados
pelos diversos meios de comunicação;



Qualidade do conteúdo - O material didático a ser utilizado nos cursos da IES na
modalidade de EaD se propõe a estabelecer uma inter-relação entre os
diferentes atores que participarão desse processo. Para tanto, os textos serão
organizados em uma linguagem “dialógica”, nos quais o autor estabelece uma
“conversa pedagógica” com os alunos. Os textos objetivam criar um espaço de
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aprendizagem para que o aluno possa desenvolver reflexões e análises críticas,
além de provocar a busca de novos conhecimentos. A ênfase dada a esse
processo

privilegia

a

aprendizagem,

buscando

desenvolver

um

aluno

independente e crítico. Os diferentes recursos a serem utilizados no processo de
ensino e aprendizagem, são estruturados de forma adequada à metodologia
utilizada em EaD, contendo atividades de estudo na forma de objetos de
aprendizagem que podem se apresentar como estudos de caso, exercícios de
fixação da aprendizagem, além de outras estratégias específicas de cada
unidade curricular. As estratégias selecionadas devem ser organizadas para
atingir as competências e objetivos propostos, possibilitando ao aluno inserir-se
no campo de estudo e posicionar-se em relação às suas grandes questões.
A construção de materiais didáticos para disciplinas de cursos na modalidade EaD é,
portanto, uma tarefa de alta complexidade e requer uma equipe altamente especializada e
multidisciplinar. Os conteúdos deverão ser efetivamente capazes de assegurar a
aprendizagem nos níveis exigidos pelas Diretrizes Curriculares dos respectivos cursos e
pelos padrões exigidos pela IES, visando à qualidade no processo de aprendizagem.
Para tanto, faz-se necessário uma equipe multidisciplinar e multifacetada na
produção dos materiais que compõe o NEAD (Núcleo de Educação a Distância): Professor
conteudista, Designer Educacional, Revisor Gramatical, Coordenador de Editoração,
Diagramador, Designer Gráfico e Revisor de Qualidade.

2.5.7 Política de Graduação e Pós-graduação na modalidade EaD
Na era da informação e do conhecimento, é necessário ampliar o trabalho
educacional, atingindo cada vez mais pessoas. A Educação a Distância é hoje uma
realidade mundial, principalmente para os já graduados, visto que, através de cursos na
modalidade EaD, podem aprimorar-se, adequando seus estudos à sua rotina profissional.
Além disso, uma carga horária virtual complementar às aulas presenciais em cursos de
graduação é também uma grande fonte de enriquecimento para o aluno. O benefício das
aulas virtuais nos cursos de graduação também é extensivo ao docente, que pode
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despender um tempo maior junto aos alunos (virtualmente), o que muitas vezes não é
possível durante as aulas presenciais.
A elaboração de cursos em EaD e a implementação de disciplinas na modalidade
online (20% EaD), mediados por tecnologia de informação e comunicação e ambientes
virtuais de aprendizagem, já é realidade na IES.
Ao longo deste período estudos e vivências de produções de conteúdo escrito;
gravação de aulas em estúdio e gravações externas; criação, diagramação e produção
gráfica; disponibilização do material didático; desenvolvimento e manutenção de portal de
e-learning; padronização do conteúdo para ferramenta de e-learning; atualização de
conteúdos dentre outros, já faz parte da rotina pedagógica da IES.
O projeto que estamos consolidando não é algo acabado, mas sim sujeito a
modificações. A realidade não é estática, estando em constante movimento. E, neste
movimento, interagem vários atores sociais: os alunos, professores, funcionários, enfim,
toda a comunidade acadêmica.
Este modelo didático está baseado nas potencialidades que definem a nova situação
apresentada. A escolha da tecnologia adequada para programas de educação a distância
define os padrões de qualidade que se pretende na organização de cursos, na capacitação
de professores formadores e tutores, técnicos de rede e de toda uma instituição que se
proponha a oferecer cursos a distância.
Para a implantação de disciplinas online e cursos em EaD, a IES se propõe:


Ofertar treinamento por especialistas na área de EaD;



Introduzir metodologias de aprendizagem inovadoras;



Implantar o projeto pedagógico adaptado a essa nova realidade de ensino;



Revisar constantemente os currículos e métodos de ensino;



Contar com o apoio de recursos tecnológicos;



Realizar avaliações periódicas visando à melhoria da qualidade das práticas
educacionais;



Interagir com o mercado de trabalho; e,



Proporcionar infraestrutura adequada.
100

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

No caso da aprendizagem, a IES elegeu quatro objetivos importantes a serem
observados pelos alunos, de forma gradual:


Assimilar conhecimentos;



Apropriar-se desses conhecimentos mediante a prática de exercícios;



Transferir conhecimentos para situações-problema;



Criar novas visões e interpretações para problemas reais.

Para alcançar o primeiro objetivo, o método expositivo dialogado através de
propostas interativas e de engajamento, mostra-se bastante apropriado, podendo ser
aplicado por meio de técnicas de exposição oral, demonstração, apresentação de filmes,
conferências, entre outros.
Para atingir o segundo objetivo, o aluno deverá aplicar os conteúdos e metodologias
aprendidas, mediante a prática de exercícios. Este expediente faz com que se
desenvolvam habilidades, integrando conhecimentos à personalidade e tornando o aluno o
elemento central do processo, independente do professor, a partir de uma visão autônoma
de aprendizagem.
Com relação ao terceiro objetivo, o educador deve utilizar métodos de solução de
problemas determinados, criando situações-problema a serem equacionadas mediante
experiência adquirida nas duas primeiras etapas do processo. É o exercício prático, o
laboratório, a experimentação, que exige cada vez mais equipamentos sofisticados e
versáteis para reprodução das tecnologias em constante desenvolvimento.
Finalmente, para atingir o quarto objetivo, devem ser colocadas para os alunos,
situações-problema cuja solução exija um nível de conhecimento pouco acima do que lhe
foi passado, forçando-o a criar e correlacionar conhecimentos que associados aos já
adquiridos permitirão criar soluções novas para problemas novos.
Os métodos utilizados no desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas
comportarão estratégias convenientes tanto à EaD, quanto ao perfil profissiográfico que se
tenciona formar, por isso, atende às propostas fixadas nas diretrizes curriculares.
Métodos utilizados nas disciplinas ofertadas na modalidade EaD:


Análise crítica de texto;
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Análise de resultados;



Análise do texto inserido em seu contexto sociocultural;



Aulas expositivas e práticas (vídeo-aulas);



Debates sobre temas via web, chat, fórum, dentre outros;



Estudo dirigido;



Maior tempo de aperfeiçoamento do trabalho produzido pelos alunos, por meio
de refação dos mesmos (envio e devolução de textos por web);



Processo de constante produção textual via internet;



Produção conjunta de textos via internet;



Seminários;



Tira-dúvidas via internet;



Trabalho conjunto de professor e alunos na discussão de temas;



Utilização do “Fórum” para discussão de temas;



Visitas a sites de jornais e revistas de informação;



Orientação para:
o

A conduta profissional;

o

A elaboração de documentação da atividade profissional;

o

A busca contínua de desenvolvimento cultural;

o

O conhecimento de valores éticos que devem nortear o exercício
profissional e a necessidade de se submeterem a eles.

Ressalta-se que os alunos egressos da pós graduação da IES são constantemente
alcançados para oportunidades dentro da própria instituição, tanto para as áreas
administravas, para o EaD, bem como para a docência.
Os funcionários da Univel fazem cursos de pós-graduação lato sensu gratuitamente
nesta IES como forma de treinamento do quadro de colaboradores. Continuamente são
convidados também a participar dos programas stricto sensu (minter e dinter) que
constantemente são promovidos com as melhores escolas do Brasil.
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2.5.8 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação stricto sensu

Tendo em vista que não existe até momento nenhum curso de pós graduação stricto
senso próprio do Centro universitário UNIVEL, não se aplica o indicador relativo a Políticias
de ensino e ações acadêmico administrativas para esses cursos na instituição.

2.5.9 Políticas Institucionais para a Extensão
As Políticas Institucionais de Extensão da IES estão presentes no regimento da IES,
no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no Programa de Avaliação da por meio da
sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) e são coordenadas pelo Centro de Pesquisa e
Extensão (CPE). Para sua implementação, a IES dispõe de políticas de investimentos na
capacitação de recursos humanos, ao buscar profissionais inovadores, críticos e engajados
em tornar a sociedade melhor.
A IES entende que a Extensão se torna um meio para socializar o conhecimento, ao
criar espaço para promover uma aproximação entre o saber científico e a sociedade. Para
a IES a Extensão se torna o veículo pelo qual alunos e docentes contribuem de maneira
significativa e democrática com a sociedade. Por meio de Programas e Projetos de
Extensão, o conhecimento adquirido e produzido é aplicado através da multiplicidade de
ações de Extensão desenvolvidas por discentes e docentes e corpo administrativo.
As Políticas Institucionais para Extensão da IES estão estabelecidas em atendimento
aos princípios de equidade, justiça, respeito e dignidade, ética nas relações,
responsabilidade institucional e socioambiental e os programas, projetos e atividades de
Extensão deverão resultar em estudos sistemáticos acerca do contexto sócio-políticoeconômico-cultural da comunidade em que atua.
Todos os editais de chamamento, reuniões e resultados dos projetos da IES são
amplamente divulgados no meio acadêmico e externo, visando o conhecimento dos alunos
e professores e também de toda a comunidade, amplificando assim o resultado e a
possibilidade de atuação dos mesmos.
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São consideradas princípios da Política Institucional de Extensão:
I.

constituir canal de integração com a comunidade que possibilite a produção de
conhecimento, síntese de saberem acadêmicos e populares;

II.

incentivar práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais, relacionadas
às áreas de conhecimento afins com os cursos mantidos;

III.

enfatizar a produção e preservação cultural e artística em benefício da comunidade;

IV.

incentivar e reforçar a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

V.

valorizar os programas de Extensão interinstitucionais sob a forma de consórcios,
parcerias ou redes tendo em vista o intercâmbio e a solidariedade entre as
comunidades e os segmentos da sociedade integrantes de organismos públicos e
privados;
A Extensão universitária é efetivada por meio de programas, projetos, cursos,

prestação de serviços gratuito, eventos, publicações e outros produtos acadêmicos de
caráter educacional ou utilitário, organizados pelos diversos cursos do Centro Universitário,
com prévia autorização do Conselho Universitário. Para a Política de Extensão universitária
da IES estabelecem-se os seguintes objetivos:
a) Promover e consolidar a Extensão Universitária como processo indispensável na
formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a
sociedade;
b) Estimular e promover ações de Extensão centradas na educação para os direitos
humanos e a cidadania: direitos humanos: direito à vida, à educação, ao trabalho,
à saúde, à liberdade, à cultura, ao lazer, redução das desigualdades, entre outros,
que priorizem ações que culminem na melhoria da qualidade de vida da
população.
c) Articular o Ensino e a Pesquisa com as demandas das comunidades, promovendo
o exercício da cidadania, a superação de qualquer forma de exclusão e visando a
autonomia das comunidades, evitando-se qualquer forma de dependência.
d) Integrar a formação teórica com atuação prática da Instituição, bem como desta
com a comunidade;
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e) Democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade na
vida da Universidade.
f) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e a Extensão.
g) Intensificar programas de inclusão social para a promoção e fortalecimento da
responsabilidade social.
h) Buscar mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular
tradicional potencializando a produção do conhecimento, promovendo o
protagonismo das comunidades e fortalecendo os vínculos da comunidade
acadêmica com a sociedade.
i) Apoiar as atividades voltadas para a produção e preservação cultural e artística,
econômica e social na busca da formação de cidadãos éticos e comprometidos
com o bem comum.
j) Estimular e promover a inclusão da Educação Ambiental e do Desenvolvimento
Sustentável como componentes da atividade de Extensão.
k) Oferecer bolsas de projetos de extensão e pesquisa para acadêmicos
O conjunto de propósitos fica consubstanciado nos princípios eleitos como
orientadores da ação pedagógica e da prática política, que vai da concepção à execução
do Ensino e da Extensão. Entre estes se destacam o exercício da cidadania fraterna e
solidária, assim como a valorização da inovação, da criticidade, da criatividade e do
empreendedorismo. São ações estruturadas em torno dos objetivos do Projeto Pedagógico,
seja nas suas opções ou nos objetivos estratégicos do planejamento.

2.5.9.1 Ações Acadêmico-Administrativas para a Extensão
No que se refere às ações para a Extensão, foram divulgados até o ano de 2018
diversos editais para recebimento de Projetos de Pesquisa ou Iniciação Científica. Até o
ano de 2017, os editais para recebimento dos Projetos Extensão eram abertos duas vezes
no ano, no primeiro e no segundo semestre. Em decorrência de muitos projetos terem se
consolidado ao longo dos anos, as ações da IES para o ano de 2018 consistiram na
abertura de um único edital a ser desenvolvido durante todo o ano. Esta ação busca
oferecer um prazo maior para que os Projetos de Extensão possam ser realizados,
contribuindo para uma atuação contínua entre a IES, por meio de alunos e professores e a
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comunidade. O edital de abertura do Programa Institucional de Extensão ocorre no início
de março e, sendo a divulgação da aprovação dos projetos realizada no mês de abril de
cada ano.
É sedimentado na IES que a atuação conjunta entre a universidade e a comunidade
tende a trazer inúmeros benefícios para os atores envolvidos, principalmente no que se
refere a levar o conhecimento em áreas que são carentes. O levantamento realizado pelo
Centro de Pesquisa e Extensão (CPE) registrou desde 2012, o número de projetos de
Extensão recebidos. Embora esta política já tenha sido desenvolvida desde a criação da
IES, o registro formal e quantitativo ocorreu no ano de 2012. Os resultados são
visualizados na tabela abaixo.

Total de Projetos de Extensão aprovados por ano
Ano

Projetos

Cursos com Projetos de Extensão Aprovados

Aprovados

Direito, Logística, Gestão Comercial, Processos Gerenciais, Administração,
2012

20*

Recursos Humanos, Ambiental, Artes, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas e Jornalismo.

2013

07

2014

17

2015

15

Jornalismo, Artes e Direito.
Jornalismo,

Artes,

Direito, Pedagogia,

Gestão

Ambiental,

Administração,

Recursos Humanos e Ciências Contábeis.
Direito, Administração, Jornalismo, Artes, Pedagogia, Gastronomia, Gestão
Ambiental e Recursos Humanos.
Direito, Jornalismo, Administração, Artes, Pedagogia, Publicidade e Propaganda,

2016

32

Gastronomia, Pedagogia, NEAD, Institucional, Recursos Humanos, Ciências
Contábeis, Gestão Financeira, Gestão Comercial, Processos Gerenciais e
Engenharia da Produção.
Administração, Direito, Artes, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção,

2017

31

Pedagogia,

Gastronomia,

Jornalismo,

Publicidade

Institucional,
e

Logística,

Propaganda,

Processos

Tecnologia

em

Gerenciais,
Análise

e

Desenvolvimento de Sistemas e Gestão Financeira.
Artes, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia
2018

25

Mecânica, Fisioterapia, Gastronomia, Institucional, Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Nutrição, Pedagogia e Recursos Humanos.

2019

34

Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Biomedicina, Ciências Contábeis,
Design Gráfico, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia
Mecânica, Gastronomia, Institucional, Jornalismo, Pedagogia EAD, Pedagogia,
Psicologia, Publicidade e Propaganda.
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*Número relativo ao total de Projetos de Pesquisa ou Iniciação Científica e Extensão, que para o ano de 2012
foram recebidos em uma única modalidade.
Fonte: Dados do Centro de Pesquisa e Extensão (CPE) da Univel (2019

Verifica-se que o volume de Projetos de Extensão submetidos evoluiu ao longo dos
anos, com números crescentes em 2016, 2017 e 2018. Embora no ano de 2018 tenha sido
ofertado o edital de seleção somente no mês de abril, os resultados indicam que houve 25
projetos aprovados, número superior se comparado os anos anteriores em que houve
oferta de projetos de Extensão no primeiro e segundo semestre. Esse resultado demonstra
que as ações da IES estão em conformidade com o fortalecimento da Extensão na IES.
Para fortalecer a Extensão são descritas a seguir as ações acadêmico-administrativas
realizadas com intermédio da direção, do Centro de Pesquisa e Extensão (CPE) da
instituição, coordenadores de curso, professores e alunos.
a) Incentivo financeiro aos professores no pagamento de horas destinadas a
realização dos projetos de Extensão, disponibilização de materiais e recursos
necessários para concretização dos projetos;
b) Realização de parcerias com entidades e organizações sociais que demandam
auxílio na realização de projetos de Extensão;
c) Incentivo à realização dos projetos de Extensão em conformidade com os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), visando suprir necessidades existentes na
comunidade e possibilitar que a comunidade acadêmica tenha um maior
compromisso com a sustentabilidade e missão da IES;
d) Os recursos ou financiamento para realização dos Projetos e a concessão de
bolsas do Programa Institucional de Extensão são mantidos com recursos próprios
da IES, em conformidade com a situação financeira da entidade mantenedora ou
mediante convênios e parcerias com entidades interessadas;
e) Implementação de projetos com participação de docentes e alunos em ações que
contribuem para transformações sociais, econômicas e políticas, procurando
instituir valores de democracia e dos direitos humanos na comunidade de atuação;
f) Acompanhamento de alunos egressos por meio do Programa de Acompanhamento
do Egresso, em que a IES convida estes alunos a participarem de cursos,
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palestras, oficinas e realizarem relatos, de forma a aproximar a IES com as
atividades acadêmicas e profissionais;
g) Utilização

da

infraestrutura

de

laboratórios,

pessoal

docente

e

técnico,

possibilitando sua utilização em prol da comunidade;
h) Oferta

de

bolsas

de

extensão

concedidas

aos

alunos

como

estímulo

ao

desenvolvimento de projetos vinculados ao Programa Extensão, conforme consta no
regulamento do Programa de Iniciação científica e extensão da IES, no PDI e no
relatório de avaliação da Comissão Própria de Avaliação (CPA).
- São ofertadas 10 (dez) bolsas constituídas no Programa Institucional de Bolsas

de Iniciação Científica PIBIC-Univel e Bolsas de Extensão. Destas, 5 (cinco)
bolsas são destinadas para o Programa PIBIC-Univel e 5 (cinco) são ofertadas
no Programa de Extensão Univel. As bolsas são mantidas com recursos próprios
da IES sendo pago o valor monetário mensal de R$ 200,00 (duzendos) reais
durante o período de execução dos projetos, repassadas pela entidade
mantenedora;;
i) Incentivo financeiro a professores que desenvolvem Projetos de Extensão na
concessão de horas para professores com dedicação em Tempo Integral (TI) e
auxílio no pagamento de horas adicionais aos professores cujo regime de
trabalho difere do TI;

A Extensão universitária, enquanto prática acadêmica é instrumento de articulação
com os diversos segmentos sociais, de forma programada e sistemática, envolvendo um
processo orgânico que não se confunde com assistencialismo. A Extensão se torna um
fator integrador do Ensino e Pesquisa, objetivando responder à demanda social e
representa um compromisso com a comunidade. Desta maneira, a IES, ao desenvolver
atividades de Extensão, procura estabelecer espaços para parcerias comprometidas com a
missão de formar cidadãos capazes de pensar, situar-se diante de suas necessidades e
ofertas, construírem o seu conhecimento com qualidade e transformar as realidades
negativas em oportunidades empreendedoras de sucesso.
A quantidade de projetos de extensão oferecidos a comunidade que promovem
melhorias das condições sociais dos seus participantes, bem como a diversidade de
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temáticas ofertadas e o sucesso alcançados em seus resultados é reconhecidamente
exitoso e diferenciado, até mesmo pelo fato de estarem habitualmente inter-relacionados
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

2.5.10 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica
docente

O processo de produção do conhecimento em todas as suas manifestações,
abrangendo a pesquisa básica e/ou aplicada e a iniciação científica, solicita a formulação
de políticas específicas que norteiem os princípios e diretrizes de uma instituição que se
propõe a consolidar tal processo por meio de delineamentos estratégicos.
Consciente dessa necessidade e comprometida com uma projeção da produção
científica em distintas áreas do conhecimento, a IES estabelece sua política de produção
científica e tecnológica institucionalizada.
O estabelecimento de políticas específicas para a publicação da produção científica
de determinada instituição é condição sine qua non não somente para sua projeção e
classificação como centro de excelência, mas para sua própria sobrevivência como
Instituição de Educação Superior, dado que uma instituição que não produz não tem o
porquê de continuar figurando entre as que produzem, pois presta um desserviço para a
sociedade local, regional, nacional e mundial.
O conceito de Política Institucional da Produção Intelectual é muito mais do que um
conjunto de normas e diretrizes destinadas a orientar a utilização dos recursos humanos e
materiais envolvidos na produção de publicações, tem a ver com o comprometimento da
IES em fazer conhecidos, por distintos veículos impressos ou eletrônicos, os resultados das
construções científicas desenvolvidas em seu câmpus, sistematizando linhas de diretrizes
que orientarão e estimularão a produção e publicação intelectual desenvolvida na IES.
O Centro Universitário UNIVEL promove ações de estímulo e difusão para a
produção acadêmica docente que se revertem em produções científicas, didático
pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais. Diante disso, há docentes com carga
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horária de trabalho destinada para essas ações, que são desenvolvidos em formato de
projetos que geram artigos científicos e até mesmo inovações tecnológicas e pedagógicas,
bem como organização de eventos e exposições artísticas e culturais.
Visando a participação dos mesmos em eventos de âmbito local, nacional e
internacional, a IES isenta o valor de publicação e apresentação de artigos de todos os
docentes em sua Jornada Científica anual, bem como instituiu um regulamento próprio
(“Programa de Auxílio a participação em eventos científicos – docentes”) que prevê auxílio
financeiro e fomento a participação dos mesmos nos mais diversos tipos de eventos
acadêmicos para aprofundamento de conhecimento, que posteriormente será retransmitido
aos acadêmicos de forma a inovar e demonstrar o mais recente de todas as áreas.
É válido salientar que diversos docentes também já usufruíram de auxílio e incentivo
para realização de mestrado e doutorado em outros locais, sendo que a instituição, sempre
que possível, busca auxiliar na qualificação dos docentes até mesmo a nível stricto senso.
Visando sistematizar e fomentar conhecimento científico, a instituição organiza e
publica anualmente, há mais de cinco anos, de forma impressa e online, a revista
acadêmico-científica REJUS (Revista de Estudos Jurídicos e Sociais), que é indexada no
Qualis e publicada artigos de diversas ênfases, especialmente sociológicas e jurídicas, cujo
registro de ISSN tem dois números diferenciados pelo fato de uma ser relacionada ao
formato impresso e outra ser do formato online, sendo eles: Versão impressa - ISSN 22389180 e Versão digital - ISSN 2594-7702

2.5.11 Política de capacitação docente e formação continuada
Visando propiciar um ambiente efetivo de condições estimuladoras para o integral
aproveitamento das potencialidades de todos os colaboradores docentes, operacionais,
técnicos e estratégicos propriamente dito, a IES oferece-lhes um plano de benefícios e uma
política salarial condizente com as atribuições do cargo e qualificação, dentro de critérios
reais do mercado de trabalho atual.
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A política de capacitação do corpo docente inclui o incentivo ao aperfeiçoamento
profissional, didático-pedagógico e a continuidade de estudo visando proporcionar, além da
conquista de novas titulações, capacitação e atualização profissional para o exercício da
cidadania, tendo em vista a elevação contínua do padrão de seu desempenho no
cumprimento de sua missão e em harmonia com a visão institucional.
Entre as medidas de capacitação do corpo docente destacam-se: incentivo à
programas de Pós-graduação lato e stricto sensu, participação em congressos científicos e
acadêmicos, capacitação didático pedagógica entre outros programas.
Em destaque, a IES desenvolveu um planejamento de qualificação docente que
abrange diversos incentivos para o Aperfeiçoamento Docente, que visa à obtenção de
titulação; as ações de Apoio Pedagógico, que visam à formação continuada docente
quanto a metodologias, estratégias, tecnologias, adoção de novas técnicas e contato com
novas teorias didático- pedagógicas e que são organizadas e estruturadas pela
Coordenação Pedagógica, Pró Reitoria Acadêmica e Núcleo Pedagógico, e ações de Apoio
a Participação em Reuniões Científicas, tais como congressos, simpósios, seminários,
eventos científicos, culturais e outros; tendo incentivos também à Publicação Científica.
Em continuidade aos programas, a IES operacionaliza outros mecanismos de
estímulo à qualificação e formação continuada do seu corpo docente, dentre eles:
• Valorização da titulação acadêmica, como critério de seleção para ingresso de
professores;
• Pagamento de adicional progressivo, a especialistas, mestres e doutores;
• Promoções asseguradas no Plano de Carreira Docente aos professores que
conquistarem nova titulação acadêmica;
• Valorização da produção científica como critério de avaliação para progressão e avanço
de categorias docentes;
• Utilização de biblioteca atualizada de informação online.
A IES disponibiliza ainda, a todos os professores e técnicos-administrativos, a
participação em cursos oferecidos na disciplina de Libras com bolsas integrais.
Acrescentamos ainda que a IES detém um “Plano de Capacitação Institucional”, que
contém indicadores relacionados aos docentes que oferece bolsas para todos os docentes
correspondentes ao desconto de 50% em qualquer curso de graduação, 100% em qualquer
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curso de pós-graduação lato sensu da UNIVEL e também a possibilidade de cursar 3
módulos diferentes por ano em qualquer uma de nossas pós graduações, caso o professor
não queria fazê-la na integralidade. Também disponibiliza curso de inglês gratuito da Voxy,
entre outros.
Diante do exposto, resta claro que a capacitação docente e a formação continuada
são políticas de grande foco da IES, que busca ofertar ao menos duas vezes por ano
“Eventos de Capacitação Pedagógicas” com profissionais externos trazidos para discutir as
mais variadas temáticas docentes com os professores do Centro Universitário UNIVEL, na
qual todos os professores da IES participam integralmente.
A IES também oferta com frequência diversos programas de Mestrado e Doutorado
Interinstitucional, tais como em convênios com a UFPR na área de Direito, com a PUC/PR
na área da administração, com a UFSC na área de computação, entre outros que fizeram
parte das políticas institucionais para capacitar os docentes. É relevante salientar que
diversos professores tiveram auxílios financeiros para realizar esses cursos, que foram
amplamente divulgados para que o máximo possível de docentes participassem.
Ademais, além do incentivo financeiro para participar dos MINTERs e DINTERs, há
docentes que recebem apoio para realizarem seus programas de mestrado e doutorado
externos a IES, tal como apoio logístico e de deslocamento, ou até mesmo com relação a
mensalidades dos mesmos, haja vista a importância que a IES dá para que a capacitação e
formação continuada ocorra no corpo docente.
Por fim, é relevante ressaltar que a IES conta com documentos próprios, tais como
o Plano de Capacitação Institucional e o Programa de Auxílio a participação em eventos
científicos – docentes, que dispõem e esclarecem detalhadamente acerca de percentuais
de incentivo para eventos científicios, técnicos, artísticos ou culturais, o qual reafirma essa
prática consolidada, instituída e publicizada entre todos os professores.

2.5.11.1 Plano de Cargo e Salários Corpo Docente

O Plano de Cargo e Salários Corpo Docente da IES está homologado no Ministério
do Trabalho e Emprego sob o número 46212010837/2016-48 publicado no DOU de 12 de
julho de 2016 e devidamente implementado.
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O Plano de Carreira Docente (PCD) regula as condições de ingresso, progressão e
promoção, direitos e vantagens, bem como os deveres e responsabilidades. A progressão
no plano de carreira é constituída por categorias: Professor Titular, Professor Adjunto,
Professor Assistente e Professor Auxiliar e cinco níveis horizontais. O PCD contempla as
diversas formas de crescimento dos docentes.
A política que norteia a estruturação do PCD da IES tem como base as seguintes
diretrizes:


Realizar o ingresso mediante seleção de provas e títulos nas categorias da carreira,
com enquadramento nos níveis determinados no Plano de Carreira;



Valorizar a experiência docente e a produção científica como instrumentos de
avaliação de desempenho do corpo docente;



Realizar anualmente a avaliação de desempenho dos docentes;



Aproveitar, nos treinamentos, cursos ou capacitação de pessoal, os docentes
especializados em cada área;



Atrair, desenvolver e reter talentos;



Aumentar o nível de valorização das pessoas; e



Aperfeiçoar e implementar o PCD que contém as regras de ingresso, progressão,
promoção, direitos e deveres dos docentes.

A mantenedora, mediante proposta do Centro Universitário, fixará o numero de cargos do
magistério superior conforme os seguintes regimes de trabalho:


Regime de trabalho de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 horas
semanais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 50% do
tempo para estudos, pesquisas, trabalhos de extensão, gestão, planejamento,
avaliação e orientação de alunos;



Regime de Trabalho Parcial (TP): Docentes contratados com 12 horas ou mais de
trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para
estudos, pesquisas, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e
orientação de alunos;
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Regime Horista (TH): Docentes contratados pela instituição exclusivamente para
ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada o que não se
enquadre nos outros regimes de trabalho acima definidos.

2.5.11.2 Critérios de Seleção e Contratação docente
Os professores pertencentes ao quadro docente da IES são contratados pela
Mantenedora, por indicação da Pró-Reitora Acadêmica, segundo o regime CLT e na forma
prevista conforme o Plano de Carreira Docente.
A título eventual, por solicitação dos Coordenadores de Curso e por tempo
estritamente determinado, pode dispor do concurso de professores visitantes ou
colaboradores, aos quais ficam resguardados os direitos e deveres da legislação
trabalhista.
2.5.11.3 Procedimentos para substituição docente

A substituição eventual de professores do quadro (ocasionada por afastamento para
capacitação profissional ou até mesmo em períodos de licenças: maternidade, ou ainda,
sem vencimentos) são supridas por outros professores da IES ou por professores
contratados para essa finalidade, após processo seletivo, observando-se os requisitos
exigidos para a função a ser desempenhada e contemplados no Plano de Carreira
Docente.
As ausências eventuais ocasionadas por faltas de professores que não tenham sido
comunicadas previamente são supridas com professores que lecionam para a turma e que
estejam disponíveis, priorizando professores de regime de tempo integral (TI), sob a
responsabilidade das coordenações de curso nesta organização.
A IES mantém regulamentados os procedimentos de substituição do quadro
docente, sendo possível contratar professores visitantes, colaboradores ou auxiliares, em
caráter eventual ou para desenvolvimento de programas especiais relacionados ao ensino,
pesquisa e extensão.
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2.5.12 Política institucional de acompanhamento dos egressos

Considerando os vários indicadores de qualidade de uma IES de Ensino Superior
destacam-se os resultados de investigações empíricas sobre o acompanhamento da vida
profissional e educacional de seus ex-alunos.
A IES, por meio do Programa de Acompanhamento ao Egresso, tem como objetivo
estreitar seu relacionamento com seus ex-alunos, de graduação e pós-graduação,
desencadeando ações de aproximação, contato direto e permanente, através de todas as
formas de comunicação possíveis e viáveis, incluindo um espaço online, na pagina
principal do site www.univel.br.
Este programa expressará o compromisso da IES com o seu egresso numa relação
de mão dupla, mantendo-os informados sobre notícias da sua área de formação,
informações científico-técnicas, eventos (jornadas, congressos, cursos de atualização etc.),
atividades de formação continuada, oportunidades, pós-graduação, perguntas a seu
professor, além do contato com colegas de sua turma.
De acordo com a política institucional, o programa tem como objetivos:
• Criar o banco de dados – Projeto Sistema de Informação;
• Promover a manutenção do intercâmbio entre a IES e os egressos dos seus cursos;
• Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica adquirida;
• Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos à demanda do mercado;
• Levantar e analisar trajetórias profissionais;
• Levantar e avaliar situações profissionais;
• Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da IES que já estão em contato com o
mercado de trabalho;
• Saber da inserção, ou não, em programas de educação continuada (pós-graduação,
cursos de curta duração etc).
Vale ressaltar que o Programa de Acompanhamento de Egressos é gerenciado por
um núcleo na qual há um colaborador designado para essa função. Assim, é garantido o
acompanhamento dos egressos e a atualização sistemática de informações a respeito da
continuidade da vida acadêmica ou da inserção profissional. Esse núcleo é responsável,
em conjunto com a CPA, pela elaboração de um estudo comparativo entre a formação do
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egresso e a atuação na área, subsidiando dessa forma as mais diversas ações de melhoria
contínua do que é ensinado em sala de aula do Centro Universitário UNIVEL com o mundo
do trabalho.
Entre os objetivos de pesquisa a serem identificadas tem-se como premissa
compreender se o egresso está atuando na sua área de formação, quais dificuldades
enfrentadas no mercado de trabalho, como ele se sentiu preparado para atuar
profissionalmente com a formação que recebeu, quais são as conquistas profissionais
alcançadas e, para aqueles que não estão atuando na área, entender quais são os motivos
(se pessoais ou de mercado).
Desta forma, a IES consegue manter contato continuo com os seus egressos, que
por sua vez, representa o feedback do desempenho acadêmico institucional por sua
atuação no mercado.
O programa de acompanhamento dos egressos da IES tem como objetivo principal
estabelecer canais efetivos de relacionamento com os egressos, consolidando vínculos
com a sociedade e atendendo assim a um dos princípios de gestão da IES. A proposta de
trabalho está voltada à interação com o egresso no mundo do trabalho, um feedback do
desempenho acadêmico institucional por sua atuação no mundo do trabalho, conforme
evidenciado no PDI 2016-2020.
De posse destas informações, a IES poderá melhorar cada vez mais a aderência
dos cursos às necessidades do mundo do trabalho, seja com atualizações na matriz
curricular, seja com a oferta de cursos de extensão, palestras e outras práticas
complementares que visam preparar melhor o egresso para os desafios de uma carreira
profissional de sucesso.
Os Egressos do Centro Universitário poderão usufruir de benefícios oferecidos pela
Instituição, tais como:
• Descontos de 20% exclusivos no valor contratual das parcelas mensais nos Cursos de
Graduação ofertados pela Instituição;
• Descontos de 15% exclusivos no valor contratual das parcelas mensais nos Cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu ofertados pela Instituição;
• Os benefícios não serão acumulativo;
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• Os cursos de Gestão Financeira, Gestão Comercial, Processos Gerencias, Logística e
Pedagogia já possuem o beneficio de bolsa incentivo, portanto não terão o desconto citado
a cima;
• Descontos especiais em Cursos de Extensão promovidos pelo Centro Universitário;
• Participação e desconto na Jornada Científica promovida anualmente pela Instituição.
• Redução ou isenção da taxa de inscrição nos eventos promovidos pela Instituição;
• Acesso e utilização da Biblioteca doCentro Universitário, conforme regulamento próprio.
Diversas ações reconhecidamente inovadoras são desenvolvidas pelo Núcleo de
Acompanhamento ao Egresso,

tais como

a possibilidade de

participarem

dos

eventos/palestras da IES, a participação dos mesmos em grupos de pesquisa e extensão
da instituição sem nenhum custo, o convite para participação de ministrarem palestras no
Fórum de Egressos e banca de Trabalho de curso, entre outras ações que são
regulamentadas institucionalmente através de um documento específico.

2.5.13 Política de atendimento aos discentes

A Política de Apoio ao Estudante visa promover a implantação de programas
diversificados

de

atenção

e

atendimento

aos

acadêmicos,

buscando

o

pleno

desenvolvimento do corpo discente, considerando a promoção do bem-estar e
desenvolvimento

integral

do

estudante,

condição

essencial

aos

processos

de

aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. Prevê atividades tais como:
apoio ao desenvolvimento acadêmico, suporte psicossocial, acesso às atividades sócioculturais e esportivas, além de apoio ao egresso.
Conforme o Regimento, compete à Secretaria Geral organizar e supervisionar os
processos de admissão, matrícula, registro e controle acadêmico, registro de diplomas de
graduação e pós-graduação e transferências entre estabelecimentos de ensino. O alunado
tem acesso às informações acadêmicas como notas e faltas via Sistema de Gestão
Acadêmico RM-TOTVS, bem como, através do aplicativo para smartphone da UNIVEL.
Os docentes são os facilitadores e mediadores do processo ensino-aprendizagem,
buscando sempre estarem acessíveis aos alunos, se mostrando dispostos a sanar suas
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dúvidas durante as aulas e nos intervalos entre as mesmas. Eles também estimulam os
discentes a desenvolver iniciação científica, publicações de trabalhos em revistas,
apresentação de trabalhos em congressos e participação nas atividades de monitoria.
Norteia esta política de apoio aos estudantes, as seguintes diretrizes:


Oferecer apoio psicopedagógico ao estudante, na busca de soluções de fatores
subjacentes às suas atividades cotidianas, que contribuem frequentemente para a
eclosão de desajuste emocional com reflexo negativo no rendimento acadêmico,
resultando muitas vezes na desistência/evasão;



Atuar sobre os desequilíbrios e dificuldades emocionais e fornecer ao acadêmico o
suporte psicológico necessário à boa execução de suas atividades universitárias e
profissionais;



Suprir as carências de informação e sustentação psicológica na opção profissional,
que frequentemente se fazem refletir no desempenho acadêmico e na saúde mental
do estudante;



Identificar e atender às necessidades especiais dos acadêmicos que apresentem
deficiências permanentes ou temporárias, adequando os espaços e equipamentos
da IES, qualificando seu pessoal técnico-administrativo para melhor atendê-los;



Criar o Portal do Estudante, integrado às redes sociais, com o objetivo de
disponibilizar na homepage informações importantes da vida acadêmica;



Centralizar e padronizar a divulgação de oportunidades de estágio dentro da IES,
apoiando os estudantes na procura de Estágios e colocação profissional;
O corpo discente tem como órgãos de representação o Diretório Central dos

Estudantes - DCE e os Centros Acadêmicos - CA, regidos por Estatuto próprio, por eles
elaborado e aprovado conforme a legislação vigente. O DCE é a entidade representativa do
conjunto dos alunos matriculados no Centro Universitário. O CA é a entidade representativa
do conjunto de alunos matriculados em cada curso de graduação do Centro Universitário
ou em dois ou mais cursos afins desse mesmo nível.
A representação estudantil tem por objetivo promover a cooperação e a integração
social da comunidade acadêmica. Ao DCE compete indicar os representantes discentes,
com direito à voz e voto, junto aos órgãos do Centro Universitário, vedada a acumulação.
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Os discentes dos cursos de Graduação poderão compor quadros representativos
nominados de Centros Acadêmicos- CA, cuja atuação e composição serão regulamentadas
por regimentos próprios, os quais não deverão conflitar com as normas regimentais do
Centro Universitário.
Ademais, o Centro Universitário UNIVEL possibilita uma sério de programas a
disposição dos discentes, e os mesmos serão explicitados abaixo.

2.5.13.1 Formas de Acesso, Acolhimento e Permanência do discente
O corpo discente da IES é constituído pelos alunos regularmente matriculados em
seus diversos cursos.
A admissão à educação superior da IES está baseada em: mérito, capacidade,
esforços, perseverança e determinação, mostrados pelos jovens que buscam o acesso à
educação superior, adquiridos anteriormente no ensino médio, bem como não permite
qualquer discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião ou em considerações
econômicas, culturais e sociais, nem tampouco em incapacidade física.
O ingresso para os cursos de graduação é realizado mediante processo seletivo.
Embora este processo seja o principal mecanismo de ingresso na IES para os cursos de
graduação, outras formas de acesso também estão previstas, como transferências,
matrículas de portadores de diploma de nível superior, PROUNI e ENEM.
Para cada período letivo, atualmente semestral e para todos os cursos de
graduação, a IES realiza o processo seletivo de forma unificada. O edital de cada Processo
Seletivo consta os períodos destinados às inscrições; a data de realização das provas e o
período do dia em que este será ministrado; o número de vagas; a documentação
necessária; o programa dos conteúdos cobrados; o critério de classificação e de
desempate e demais instruções complementares.
O acolhimento e acompanhamento dos discentes tornam-se imprescindíveis, pois a
capacidade da IES para motivar os alunos a investirem na aprendizagem, tem importância
fundamental na sua formação.
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No momento do acolhimento, são realizadas reuniões com os discentes organizadas
pelos coordenadores de curso que visam explicitar detalhes acerca do funcionamento da
IES e das regras acadêmicas contidas no Manual do acadêmico, bem como apresentar
todos os setores de apoio ao acadêmico e administrativos e suas dependências físicas.
Nessas reuniões participam, sempre que possível, a pró reitoria e representante de todos
os setores da IES visando a interação e aproximação com o acadêmico e a explicação
detalhada do funcionamento deste.
Também são apresentadas toda a estrutura de apoio acadêmico e os projetos de
integração com a instituição, tal como o Projeto Conexões Humanas, o setor de apoio
psicopedagógico da IES, entre outros.
Norteiam o processo de acesso ao Ensino Superior na IES as seguintes diretrizes
básicas:


Otimizar os processos seletivos para ingresso na IES, consolidando a aplicação de
provas agendadas, e implementando novos formatos que possibilitem ampliar a
oferta dos processos e a acessibilidade de alunos de diferentes regiões/áreas;



Garantir apoio necessário à plena realização do estudante, nos âmbitos acadêmico,
cultural, social e político, bem como desenvolver mecanismos que viabilizem a
permanência dos estudantes na IES;



Orientar e atender os estudantes visando proporcionar oportunidades de
engajamento na vida acadêmica;
Visando a permanência do acadêmico na UNIVEL, os projetos ora mencionados são

de extrema importância pois conectam os docentes e psicóloga responsável pelos
atendimentos diretamente ao coordenador do curso, que recebe informações para que
possa intervir em conjunto com os mesmos visando que o aluno permaneça na instituição
ainda que encontrem dificuldades que possa auxiliar nesta superação.
Ademais, há também o controle da evasão em que é feito uma análise das faltas do
acadêmico em sala e a partir de um determinado número de faltas é realizado contato com
aluno para compreensão destas ausências, visando evitar que o mesmo pare de frequentar
as aulas sem conversar com alguém responsável que pode auxiliar na dificuldade
apresentada.
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2.5.13.2 Programa de Acessibilidade - Inclusão das pessoas com necessidade
educativas especiais – NEE
A preocupação com uma política de educação inclusiva já existe há alguns anos e
sempre permeou como valor ético e moral as ações da IES.
A IES pretende aprimorar a cultura inclusiva criando e implementando recursos e
serviços que garantam condições pedagógicas a estudantes com necessidades especiais
de qualquer natureza.
Serão adotadas as seguintes diretrizes:


Realizar levantamento do contingente de alunos que apresentam dificuldade

em se inserir na dinâmica acadêmica;


Realizar levantamento do contingente de alunos que apresentam deficiência

física e/ou sensorial, identificando suas necessidades específicas;


Desenvolver estratégias de apoio a alunos com dificuldades adaptativas à

vida acadêmica;


Romper barreiras de natureza cultural, afetiva e educacional, que dificultam a

inclusão das pessoas com necessidades especiais na IES;


Oferecer informações aos funcionários, professores, alunos e comunidade

externa, relacionadas aos problemas inerentes à deficiência, visando uma melhor
abordagem do problema em termos humanos, das pessoas com necessidades
educacionais especiais, tanto física como motora, sensorial ou intelectual;


Oportunizar o curso de Pós-graduação “lato sensu” em Psicopedagogia na

modalidade EaD, possibilitando a reflexão sobre a importância de uma educação
para a transformação, para a emancipação do sujeito e, também, que este espaço
de aprendizagem possibilite a estes futuros profissionais, o entendimento de que o
grande desafio da educação inclusiva é buscar respostas educativas que atendam
aos interesses e necessidades de todos os alunos, objetivando uma IES de
qualidade para todos;


Oferecer gratuitamente a todos os docentes e técnicos administrativos,

qualificação para a temática da Acessibilidade Pedagógica: A inclusão no Ensino
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Superior, debatendo temas acerca da Educação Inclusiva, das Tecnologias
Assistivas e os diversos tipos de acessibilidade: Arquitetônica, Atitudinal,
Pedagógica e nas Comunicações;


Proposição de um Núcleo de Acessibilidade coordenado pelo NAPP (Núcleo

de Apoio Psicológico/Psicopedagógico) e Coordenação Pedagógica Geral da IES,
responsáveis por discutir, refletir e propor ações direcionadas ao atendimento às
pessoas com deficiências de diferentes tipologias (PCDs).


Incentivo a uma linha de Iniciação Científica para aprofundamento acerca das

necessidades da educação inclusiva, com enfoque especial em Tecnologias
Assistivas;


Oferta a todos os colaboradores da oficina/disciplina de Libras, de livre

adesão e sem custo.
O Centro Universitário, com o auxílio da Coordenação Pedagógica Geral, do NAPP
(Núcleo de Apoio Psicológico/Psicopedagógico), dos Colegiados de Cursos e o Núcleo
Docente Estruturante, propicia ao corpo discente atendimento de apoio às atividades de
sala de aula, identificando os obstáculos estruturais, acadêmicos e funcionais ao pleno
desenvolvimento do processo educacional. Para tanto, a IES conta com um setor
específico para atendimento das pessoas com necessidades educativas especiais (NEE),
que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), que será descrito no tópico a seguir,
contemplando atuações nas comunicações, pedagógica e atitudinal em atendimento a
pessoas com necessidades educativas especiais, que responde às políticas de
acessibilidade e a legislação pertinente conforme descrito abaixo.
2.5.13.2.1 NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
"Sem a Educação das Sensibilidades, todas as Habilidades são tolas e sem sentido”.
Rubem Alves

O NAI - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Centro Universitário UNIVEL é um
setor de atendimento aos acadêmicos que possuem alguma Necessidade Educativa
Especial – NEE, e atua no acompanhamento e mediação dos processos de ensino e
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aprendizagem destes estudantes por meio da orientação e suporte pedagógico a docentes,
acadêmicos e demais profissionais da instituição.
O núcleo teve seu processo de desenvolvimento e organização fundamentado nas
seguintes legislações: Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96; PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação (Brasil);
2007 decreto nº 6.094/2007; Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, 2008;

Referenciais de acessibilidade na Educação Superior e

avaliação in loco do sistema nacional de avaliação da Educação Superior, 2013; e Lei
Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência (LBI), nº. 13.146/ 2015.
O NAI tem como objetivo atuar no enfrentamento ao preconceito e discriminação
dos acadêmicos com NEE por meio de ações de formação continuada e orientação a
docentes, estudantes e demais profissionais. Busca-se também desenvolver projetos e
atividades que promovam a ação comunicativa entre estudantes e docentes no que diz
respeito a recursos físicos, tecnológicos e humanos e contribua no desempenho acadêmico
de estudantes com NEE.
Os Objetivos do NAI são:
I – Acompanhar, orientar, mediar e dar suporte pedagógico para docentes,
coordenadores e demais profissionais da instituição para atendimento de estudantes que
necessitam apoio para acessibilidade e inclusão.
II - Facilitar o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes com
Necessidades Educativas Especiais – NEE.
III – Desenvolver projetos e atividades que promovam a ação comunicativa entre
estudantes e docentes no que diz respeito a recursos físicos, tecnológicos e humanos e
contribua no desempenho acadêmico de estudantes com NEE.
IV – Atuar no enfrentamento ao preconceito e discriminação dos acadêmicos com
NEE por meio de ações de formação continuada e orientação a docentes, estudantes e
demais profissionais.
Destaca-se que o acompanhamento dos acadêmicos com NEE será realizado por
profissionais com formação específica em Educação Especial, e este deverá facilitar os
processos de ensino e aprendizagem por meio da mediação professor e acadêmico,
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considerando também o diálogo com as coordenações de curso e coordenação
pedagógica.
Vale ressaltar que há também outro documento mais detalhado (“Plano de
Acessibilidade 2018”) que está inserido no sistema E-MEC e prevê diversas ações
complementares nessa atuação.
Segue uma breve descrição das condições relacionadas a

comunicação,

pedagógica e atitudinal em atendimento a pessoas com necessidades educativas especiais
e possíveis encaminhamentos pedagógicos de algumas necessidades.

Surdo
É considerada Surda a pessoa que contém aspectos identitários da Cultura Surda,
faz uso da língua de sinais brasileira (libras) como meio de comunicação e expressão,
sendo acompanhado pelo tradutor/Intérprete de Libras durante as aulas, reuniões e demais
ambientes na instituição de ensino quando necessário o processo de mediação
(comunicação) entre pessoas ouvintes não sinalizastes ou sem fluência em libras. Este
estudante apresenta características específicas na compreensão dos conteúdos,
necessitando de vários recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos,
filmes com legendas, material concreto, entre outras estratégias que estabeleçam alguma
relação visual com os conteúdos ministrados. É importante que o ambiente acadêmico no
momento das explicações dos docentes esteja em silêncio para não atrapalhar o processo
de tradução para a Libras.

Deficiente Auditivo
Deficiente auditivo é aquela pessoa que possui perda parcial ou total da audição e
faz uso da leitura labial como meio de comunicação. Geralmente utiliza aparelho auditivo
como forma de potencializar seus resíduos de audição e captar mensagens sonoras que
estão ao seu redor. Geralmente não apresenta aspectos identitários da Cultura Surda, não
faz uso da Língua de Sinais Brasileira (Libras). Mas se faz necessários alguns recursos
visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes com legendas, material
concreto, entre outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os
conteúdos ministrados, e que o docente faça contato visual com o discente para que o
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processo de leitura labial ocorra. É importante que o ambiente acadêmico no momento das
explicações dos docentes esteja em silêncio.

Deficiência Visual
A Deficiência Visual é definida como a perda ou redução de capacidade visual nos
olhos em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes,
tratamento clínico ou cirúrgico. A deficiência visual engloba a cegueira (congênita ou
adquirida) e a baixa visão (moderada ou profunda). O processo de aprendizagem de uma
pessoa com deficiência visual se dará através dos outros sentidos (tato, olfato, audição,
paladar), utilizando o Sistema Braille como principal meio de comunicação escrita, além de
recursos de tecnologia assistiva, como programas sintetizadores de voz, leitores de tela e
audiodescrição, como também lupas e ampliação da fonte em atividades para as pessoas
com baixa visão e visão monocular.

Deficiência intelectual
A pessoa com deficiência intelectual caracteriza-se por ter um funcionamento
intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de limitações significativas no
funcionamento adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades:
comunicação, autocuidados, vida doméstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de
recursos comunitários, autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e
segurança. Recomenda-se não tratar o acadêmico como criança, estabelecer regras e
limites quando necessário e exigir o compromisso de cumpri-los. As explicações devem ser
simples e claras, se necessário utilizar recursos visuais para complementar as explicações.

Transtorno do Espectro Autista (TEA)
É uma desordem do desenvolvimento neurológico, cujas características envolvem
alterações qualitativas e quantitativas da comunicação, da interação social e dos
comportamentos caracteristicamente estereotipados, repetitivos e com gama restrita de
interesses. Não utilize gírias ou figuras de linguagem, faça uso de uma linguagem clara e
simples, mantenha o ambiente tranquilo, com poucos estímulos sonoros, e somente toque
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na pessoa se ela assim o permitir. Se necessário repita as solicitações e certifique-se que a
mesma compreendeu as explicações.
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH
É um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que aparece na infância e,
frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Neste caso o estudante deve
sentar-se próximo de colegas que possam colaborar com o mesmo no processo de
inclusão social. Na medida do possível o docente deve ficar próximo para que o estudante
consiga manter o foco na explicação e a inclusão pedagógica ocorra de forma gradativa.
Recomenda-se o uso de recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos,
recortes de documentários, material concreto, entre outras estratégias que estabeleçam
alguma relação visual com os conteúdos ministrados, e que o docente faça contato visual
com o discente.

Dislexia
É um transtorno que se caracteriza pela dificuldade em decodificar símbolos, ler,
escrever, soletrar, compreender textos, reconhecer fonemas, tarefas relacionadas à
coordenação motora, trocar, inverter, omitir ou acrescentar palavras ao escrever, são
acadêmicos que possuem dificuldades de leitura e escrita. Possuem inteligência compatível
com o seu desenvolvimento, saúde e órgãos sensoriais perfeitos, desde que estejam em
estado emocional equilibrados, motivados e com orientação educacional adequada. Neste
caso o docente deve utilizar linguagem objetiva, falar com o estudante mantendo contato
visual, utilize recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, recortes de
documentários, material concreto, entre outras estratégias que estabeleçam alguma
relação visual com os conteúdos ministrados.

Discalculia
Trata-se de um transtorno relacionado à identificação e à classificação dos números,
não causa inabilidade na leitura, mas influência o processamento lógico-matemático e afeta
a percepção de tempo e espaço. O docente deve na medida do possível, propor atividades
utilizando o concreto e o lúdico, utilizar abordagens sensoriais (estimulo visual, auditivo e
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cinestésico), utilizar linguagem objetiva, falar com o estudante mantendo contato visual.
Recomenda-se o uso de recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos,
recortes de documentários, entre outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual
com os conteúdos ministrados.

Altas Habilidade/Superdotação
São acadêmicos que apresentam grande facilidade de aprendizagem que os leva a
dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes, tendo duas características
marcantes desta superdotação que são a rapidez de aprendizagem e a facilidade com que
estes indivíduos se engajam em sua área de interesse. O docente deve tornar o currículo
mais compacto e com atividades extracurriculares diversas que proporcionem o
enriquecimento das necessidades cognitivas, físicas, emocionais e sociais do acadêmico.
Este acadêmico necessita compreender uma linguagem mais abstrata, recomenda-se o
uso de alguns recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes
com legendas, entre outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os
conteúdos ministrados, atividades em grupos e duplas.
Deficiência Física Neuromotora – DFN
Aquele que apresenta comprometimento motor acentuado, decorrente de sequelas
neurológicas que causam alterações funcionais nos movimentos, na coordenação motora e
na fala, requerendo a organização do contexto acadêmico no reconhecimento das
diferentes formas de linguagem que utiliza para se comunicar ou para comunicação. Faz-se
necessários alguns recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos,
filmes com legendas, material concreto, entre outras estratégias que estabeleçam alguma
relação visual com os conteúdos ministrados, e que o docente faça contato visual com o
discente, valorizar sua independência, permitindo que faça tudo aquilo que consegue fazer.
Para os acadêmicos com deficiência física, a IES apresenta as seguintes condições
de acessibilidade:
 Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de
barreiras arquitetônicas);
 Vagas reservadas no estacionamento;
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 Rampas com corrimãos e rampa de embarque e desembarque, elevadores
sinalizados, guia fixado no piso e porta de acesso a biblioteca facilitando a circulação de
cadeira de rodas;
 Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de
cadeiras de rodas;
 Barras de apoio nas paredes dos banheiros;
 Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários.
Para o acadêmico da modalidade à distância que apresente dificuldades para a
realização de atividades funcionais no seu dia a dia ou precisa de auxílio de outras pessoas
para conseguir realizá-las adequadamente (NEE – Necessidades Educativas Especiais), a
IES quando solicitada, para cada tipo específico de necessidade, orienta o uso de TATecnologias Assistivas e quando necessário, disponibilizando em seus polos o acesso a
essas tecnologias, com a finalidade de responder às necessidades concretas de cada
aluno e possibilitar sua interação com o computador para melhor aproveitamento do
processo de Ensino e Aprendizagem.
Neste contexto, a IES, assume o compromisso de atender as regulamentações
legais, a todos os acadêmicos com NEE, bem como desenvolver, junto à comunidade
acadêmica, atividades e ações educativas e preventivas.
Concomitante, os currículos assumem a flexibilidade, as atividades acadêmicas e/ou
avaliativas terão uma estrutura e tempo diferenciado, as diferentes metodologias de
trabalho no alcance das necessidades, adaptação de conteúdos e formas de avaliação,
preferencialmente práticos e focados em esquemas visuais.
A

IES

subsidiará

o

atendimento

por

meio

do

Núcleo

de

Apoio

Pedagógico/Psicológico e do NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que terão a
responsabilidade de planejar ações de formação continuada de professores e mediar os
processos de ensino e aprendizagem fundamentados na compreensão das diferenças de
cada aluno, com foco na integração e acessibilidade, estímulo ao convívio social e
valorização de diferentes formas de ser e pensar.
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2.5.13.3 Programas de Monitoria
O Programa de Monitoria Acadêmica do Centro Universitário caracteriza-se por
oportunizar o desenvolvimento de ações didático- Pedagógicas adicionais, sob a orientação
de um docente, no âmbito das disciplinas regularmente ofertadas nas grades curriculares
dos Cursos de Graduação do Centro Universitário – visando apoiar as atividades de ensino
e aptidão para docência.
Os programas de monitoria estão devidamente regulamentados e são organizados
com o auxílio da coordenação de curso e docentes de cada um dos cursos da UNIVEL,
ficando submetidos a certificação e apresentação de relatórios ao Centro de Pesquisa e
Extensão da UNIVEL.

2.5.13.4 Programas de Nivelamento
Com a ampliação do acesso ao Ensino Superior ampliaram-se também os desafios,
pois tal expansão não ocorreu de forma isolada, mas gradativamente acompanhada por
uma expansão dos demais níveis (Fundamental e Médio), cujas deficiências de
conhecimentos/competências instrumentais básicas são sobejamente conhecidas. Assim,
a IES procura lidar com essa realidade e institui, para seus alunos, o programa de
nivelamento, que pode ser definido como um procedimento de estudo e uma atividade
pedagógica de fundamental importância para sua formação, como aluno do Ensino
Superior.
A IES oferece semestralmente aos seus alunos, sem custos adicionais, dois projetos
de nivelamento:
- Matemática Básica
- Língua Portuguesa
Ambos os projetos são ofertados nas modalidades presencial e em EaD (Educação
a Distância), favorecendo o acesso e flexibilizando o tempo de estudo, o que visa atingir o
maior número de alunos possível.
Tais programas são válidos como horas em Atividades Complementares e, em
casos específicos, de acordo com o grau de necessidade diagnosticado pelas
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Coordenações de Cursos, podem trazer uma obrigatoriedade no seu cumprimento, como
por exemplo, a Matemática para as Engenharias.

2.5.13.5 Programas de estágio não obrigatórios remunerados
O Centro Universitário UNIVEL incentiva que os acadêmicos realizem estágio não
obrigatório, dentro de sua disponibilidade de tempo individual, desde que obedeça aos
critérios da legislação de estágio e seja compatível com a área de conhecimento do curso e
período do curso que ele esteja realizando.
Para isso, a IES assina convênios com agentes de integração e instituições, a fim de
regulamentar, acompanhar e acompanhar tais estágios.

2.5.12.6

Programas

de

Apoio

Psicopedagógico

(NAPP

-

Núcleo

de

Apoio

Psicológico/Psicopedagógico)
A IES possui um programa de orientação psicológica e pedagógica aos acadêmicos.
Nele

são

abordados

temas

como

desempenho

acadêmico,

acompanhamento

psicopedagógico, inclusão educacional, além de servir como atendimento psicológico ao
corpo discente.
O NAPP tem por objetivos:


Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos sociais,
emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;



Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, coordenadores de curso
e demais diretorias;



Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho dos
discentes;



Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um espaço para
“escutar” e intervir frente às suas ansiedades, seja na vida acadêmica ou na vida
pessoal, desde que esteja interferindo no processo acadêmico;



Quando necessário, realizar intervenções com o apoio de familiares dos discentes, a
fim de esclarecer as intercorrências vivenciadas na IES;
130

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br



Orientar profissionalmente e academicamente;



Fornecer apoio psicopedagógico.
O Núcleo de apoio psicopedagógico da UNIVEL é formada por uma equipe de

profissionais da área, que também desenvolvem diversos projetos institucioinais, entre
eles o Projeto das Conexões Humanas.

2.5.13.7 Programas de Apoio Financeiro
A IES possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de participar de
programas institucionais, gestados pelo Poder Público Federal. Possui, ainda, diversas
parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades representativas de classe. Os
Programas de Apoio Financeiro são:


Plano Alternativo de Pagamento - PAP



Financiamento Estudantil – FIES



Programa Universidade Para Todos – PROUNI



Bolsa Desconto Família



Bolsa de Estudos para Funcionários



Bolsa Estágio na IES



Bolsa Egresso

2.5.13.7.1 Bolsas e Auxílios
O Programa de Concessão Parcial de Bolsa de Estudo da instituição disponibilizado
de acordo com a saúde financeira da IES tem por finalidade a complementação dos
encargos educacionais, a fim de suprir as carências individuais de seus acadêmicos e,
dessa forma, possibilitar o maior número possível de alunos assistidos, observados os
requisitos de aproveitamento e desempenho do estudante dos cursos de graduação. Os
critérios de seleção e a supervisão do processo são realizados por uma comissão de
seleção nomeada pela Pró-Reitora Acadêmica.
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2.5.13.8 Atendimento ao discente relacionado aos setores pedagógico-administrativos
A IES conta com diversos setores pedagógico-administrativos que são responsáveis
por realizar atendimentos e acompanhamento da vida acadêmica do aluno em relação a
diversas situações.
Sendo assim, há diversos espaços/setores e equipes especializadas em cada uma
das áreas em que o discente pode buscar auxílio acerca de diversos assuntos, entre eles:
Tesouraria, Financeiro (PAP/Prouni/Negociação), Secretaria acadêmica, Secretarias de
coordenação de curso, CPE (Centro Pesquisa Extensão), Pós Graduação, Protocolo, entre
outros.

2.5.13.9 Ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras com relação ao atendimento ao
discente
O Projeto Conexões Humanas promove um tratamento diferenciado ao discente do
Centro Universitário UNIVEL, na qual professores, alunos e equipe pedagógica estão
integrados na percepção e atendimento da melhor forma possível ao acadêmico. Além dos
grupos de trabalho e atendimentos individualizados da psicóloga da equipe, todo o corpo
docente está integrado e sensibilizado para o atendimento diferenciado do estudante,
fazendo com que o mesmo sinta-se amparado em suas dificuldades acadêmicas e
pessoais e perceba na instituição uma estrutura de apoio aos seus problemas, realizando,
assim, um acompanhado diferenciado ao discente.
É possível afirmar também que contar com uma equipe responsável para realizar
atendimento de acessibilidade (NAI), com experiência na área e facilidade de integrar e
orientar aluno, docente e equipe de coordenação e pedagógica torna-se uma ação exitosa
para que qualquer tipo de deficiência ou necessidade especial seja atendida e superada
com relação aos acadêmicos do Centro Universitário UNIVEL.
Entre diversas outras ações reconhecidamente inovadoras, pode-se afirmar também
que as atividades de integração promovidas pela instituição para auxiliar no atendimento ao
aluno e na integração do mesmos, tais como a Festa Junina, o UNIVEL Play, a
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possibilidade de cursar disciplinas livres gratuitamente em outros cursos além de seu curso
base, são situações diferenciadas em uma instituição de ensino superior e consideradas
práticas com bastante êxito nesta IES.
2.5.13.10 Espaços para atendimento aos discentes
O Centro Universitario UNIVEL possui espaço para atendimento aos acadêmicos
tanto individual como em grupo, por meio de estações de trabalho destinados a professores
em tempo integral, bem como, gabinetes para coordenadores e diretores, a fim de
prestarem atendimento aos alunos, quando necessário. Além disso o atendimento da
secretaria conta com um espaço de 30m² com sistema de senhas, área de protocolo com 2
computadores, 08 boxes, 08 computadores para agilizar o atendimento, tanto da secretaria
como do setor de FIES, PROUNI, PAPI, Negociações e Terouraria. Resalta-se que o local
é equipado, com cadeiras estofadas,

possuindo boa iluminado, conservado, limpo e

arejado, com boa acústica, segurança e acessibilidade e ar condicionado.
Há também espaços de convivência e de alimentação para os discentes, na qual o
Centro Universitário possui espaço para participação e convivência estudantil com 1.300
m², equipado com mesas e cadeiras, adequado para o número de alunos que utilizam as
instalações da Instituição. A sede conta com área de lazer, amplos espaços de circulação,
praças de alimentação e restaurante, terminais de computador para consultas dos
acadêmicos, WI-FI e uma nova biblioteca que privilegia espaços de aprendizagem
colaborativa.

2.5.14 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em
eventos (graduação e pós-graduação)

O programa se destina a apoiar a apresentação de trabalhos em eventos científicos
de alunos regularmente matriculados e engajados em projetos de pesquisa ou extensão da
IES, garantindo apoio financeiro ou logístico para organização e participação em eventos
da IES ou externos.
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Essa política pretende estimular o aluno pesquisador a buscar e divulgar
conhecimento com qualidade e mérito científico possibilitando a projeção da IES na
comunidade científica.
É importante esclarecer também que caravanas são sistematicamente organizadas
por professores para que os diversos alunos da IES que tem interesse participem de
eventos externos, bem como publiquem seus trabalhos nos mesmos, sendo que, em
diversas situações, tais participações tem apoio logístico e financeiro da instituição,
conforme conta no “Programa de Auxílio a participação em eventos científicos – discentes”

2.5.14.1 Normas e procedimentos para estímulo à produção discente e participação em
eventos.
• Poderão ser concedidos auxílios para participação em eventos científicos a alunos
regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação mediante
disponibilidade de recursos e aprovação;
• O aluno deverá ser participante de algum grupo/núcleo de pesquisa ou iniciação
científica, ou vinculado a algum projeto de docente da IES, já aprovado pela CPE
Coordenação de Pesquisa e Extensão;
• O aluno deve ter desempenho acadêmico satisfatório;
• O evento deve ser de reconhecida qualidade científica e tecnológica;
• O trabalho deve apresentar qualidade, relevância e mérito técnico-científico;
• O auxílio será concedido a trabalhos realizados na IES e/ou em parceria com outras
instituições;
• O pedido deverá ser entregue ao Coordenador do Curso que dará o parecer conforme
formulário de solicitação;
• O pedido deverá ser entregue a CPE - Coordenação de Pesquisa e Extensão pelo
coordenador do curso, com antecedência mínima de 30 dias da data do evento,
acompanhado dos documentos necessários;
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2.5.15 Política Institucional para Estágios Supervisionados

O estágio supervisionado é realizado ao longo dos cursos de graduação sendo um
componente curricular oferecido conforme as exigências das DCNs de cada curso. Essa
vivência acontece em virtude de se entende-la como imprescindível à formação acadêmica
e a iniciação profissional.
Integra um conjunto de atividades que o aluno desenvolve em situações reais de
vida e de trabalho. Propicia a aproximação do futuro profissional com a realidade em que
irá atuar, permitindo-lhe aplicar, ampliar e fazer revisões nos conhecimentos teóricopráticos adquiridos durante sua vida acadêmica, contribuindo para sua aprendizagem
profissional, social e cultural.
A IES elegeu, portanto, como diretrizes específicas para as atividades de estágio
supervisionado:


Encorajar o aproveitamento do conhecimento, habilidades e competências
adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referiram à experiência
profissional julgada relevante para a área de formação considerada;



Fortalecer a articulação teoria-prática, valorizando tanto a pesquisa individual como
a coletiva, os estágios e a participação em atividades de extensão, que poderão ser
incluídas como parte da carga horária;



Orientar as atividades de estágio e demais atividades que integrem o saber
acadêmico à prática profissional, incentivando o reconhecimento de habilidades e
competências adquiridas fora do ambiente acadêmico;



Acelerar a formação profissional;



Possibilitar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos obtidos no curso;



Facilitar e antecipar a autodefinição face à futura profissão;



Amenizar o impacto da passagem da vida estudantil para a profissional;



Possibilitar e perceber as próprias deficiências e buscar o aprimoramento contínuo;



Permitir e adquirir atitude de trabalho sistematizado, desenvolvendo a consciência
de produtividade;



Propiciar melhor relacionamento humano;
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Incentivar a observação e comunicação concisa de idéias e experiências adquiridas,
por meio de relatórios que devem ser elaborados;



Incentivar o exercício do senso crítico e estimular a criatividade;



Permitir o conhecimento da filosofia, diretrizes, organização e o funcionamento das
empresas e instituições em geral;



promover a integração da IES/Curso-Empresa-Comunidade.
O Estágio Curricular, quando for o caso, é parte integrante do currículo e terá sua

carga horária e validade definidas no projeto pedagógico do curso e em regulamentação
específica.
A Política de Estágio Supervisionado da IES tem os seguintes objetivos:

Objetivo Geral:
Apoiar e garantir a realização do Estágio Supervisionado, sistematizando-o e
promovendo a integração entre o processo formal do ensino e sua complementação
prática, através de práticas nas empresas, em organizações públicas e/ou privadas.

Objetivos Específicos:


Contribuir para a atualização permanente das matrizes curriculares dos
cursos, através da integração da comunidade acadêmica com as empresas e
com outras instituições;



Proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver sua capacidade
profissional, sob orientação de supervisores credenciados na empresa, em
outras Instituições e na própria Instituição de Ensino Superior;



Esclarecer o papel de cada um no processo, à luz das diretrizes institucionais
e da legislação;



Contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem;



Facilitar através dos procedimentos o desenvolvimento do estágio de forma
clara, simples e objetiva;



Avaliar de forma prática a formação acadêmica recebida pelos alunos durante
o curso;
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Facilitar o provimento de profissionais qualificados.

Na IES, o Estágio Supervisionado é tido como um momento primordial na
graduação, permitindo ao aluno o contato mais próximo com a futura profissão, a inserção
em situações práticas de ordem técnica, científica e sociocultural, a integração da
aprendizagem teórica com o contexto profissional. Ao campo de estágio, essa prática
oferece a possibilidade de acolher pessoas com novas técnicas e ideias, assim como a
integração Universidade/Empresas/Comunidade.
No sentido de salvaguardar a especificidade de cada curso, os temas pertinentes ao
Estágio Supervisionado (formação específica, organização e avaliação) ocorrerão em
consonância com as diretrizes curriculares, projeto pedagógico, planos de ensino do
professor em cada curso, em articulação com os demais documentos da IES. Para tanto,
cada curso proverá seu regulamento específico de estágio supervisionado, a partir das
premissas previstas nesta política institucional.
A responsabilidade pelos estágios realizados deve ser de todos os atores envolvidos
no processo, quais sejam o Coordenador de Curso, o Coordenador de Estágio, os
Professores e os Estagiários, que, em conjunto, devem zelar pela qualidade das atividades
desenvolvidas.
São de responsabilidade da Central de Estágios da IES, com a colaboração efetiva
das Coordenações de Cursos, os procedimentos administrativos das atividades de Estágio
Supervisionado.
Somente será considerado como atividade regular do aluno o Estágio previsto na
matriz curricular e precedido de matrícula acadêmica. Ainda que tenha sido firmado um
instrumento legal entre a IES e a Unidade Concedente, o Termo de Convênio deverá ser
sem ônus para as partes, resguardada a cobertura por seguro de acidentes pessoais e o
preenchimento do Termo de Compromisso de Estágio.
No caso de não aprovação no Estágio Supervisionado, não haverá aproveitamento
de carga horária. O acadêmico reprovado repetirá, integralmente, o Estágio Supervisionado
na condição de dependência. A reprovação poderá acontecer pelos seguintes motivos: não
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realização do Estágio Supervisionado; não cumprimento da carga horária; descumprimento
do prazo para entrega do relatório de estágio e obtenção de conceito insuficiente na
Unidade de Estágio Supervisionado.
É relevante salientar que IES apoia e dá condições para que os acadêmicos tenham
o estágio supervisionado obrigatório e também o não obrigatório.

2.5.15.1 Atividades Práticas e Estágio
No Centro Universitário a relação teoria-prática será entendida como eixo articulador
da produção do conhecimento na dinâmica do currículo, presente desde o primeiro ano do
curso, mediante projetos e atividades práticas incluídas na carga horária das diferentes
disciplinas que compõem a matriz curricular.
A prática profissional na IES constitui-se em espaço de integração teoria-prática
curricular, sendo um instrumento de aproximação do aluno à realidade social e ao mundo
do trabalho.
O componente curricular “Prática Profissional” torna-se o eixo de articulação das
disciplinas e atividades, devendo estar associado às disciplinas que compõem o currículo,
que trabalharão seus conteúdos em direção à prática e à articulação entre atividades de
iniciação científica, de análise teórico-metodológica e de preparação para o fazer
profissional. O "ensino da prática" não é algo exterior ou posterior à informação teórica: é o
espaço em que, pela via da investigação de uma temática determinada, descobre-se o
significado social da profissão na análise das suas práticas, não ficando restrita aos
períodos em que o estudante realiza os seus estágios, mas percorrendo o conjunto das
suas atividades acadêmicas, pois o graduando é co-responsável pela sua formação no
rumo da sua autonomia intelectual. Seu papel não se resume à apropriação de
conhecimentos "em sala" ou de experiências "no estágio".
O desenvolvimento de atividades práticas profissionais como componente curricular
preconizado pela IES ocorrerá de forma processual ao longo do curso, ajustando-se à
progressividade do currículo e estará embasado nas seguintes diretrizes:
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Formação do profissional que não seja um simples reprodutor/repassador de
informação, mas com capacidade para participar da tomada de decisões
sobre seu trabalho e de produzir conhecimento;



Domínio dos conteúdos da área específica e das respectivas metodologias,
com vistas a conceber, construir e administrar situações de aprendizagem e
de ensino adequadas à disseminação do saber específico em sua área, em
diferentes instâncias sociais;



Realização do trabalho pedagógico de maneira coletiva, interdisciplinar e
investigativa, desenvolvendo com outros docentes e com os estudantes
saberes educacionais, a partir de questões vivenciadas na prática educativa;



Desenvolvimento da prática profissional por meio de projetos propostos pelos
diferentes componentes curriculares. Tais projetos constituem-se em espaços
de integração teórico-prática do currículo, e em instrumentos de aproximação
gradativa do estudante à realidade social, econômica e profissional.

2.5.15.2 Protocolos de Experimentos
Os protocolos de experimentos prevendo procedimentos, equipamentos, instruções
e materiais, necessários para o desenvolvimento da proposta pedagógica do curso e
adequados

para

a

orientação

das

atividades

práticas

desenvolvidas

nos

ambientes/laboratórios de formação geral/básica e profissionalizante/específica encontramse à disposição para verificação na Coordenação do Curso, nos laboratórios e demais
ambientes que fundamentam as atividades.

2.5.16 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo

O pessoal técnico administrativo da IES é responsável pela operacionalização e
gestão das políticas e rotinas administrativas e acadêmicas. Seu objetivo central é
proporcionar a consecução dos objetivos organizacionais. Funciona como intermediário nas
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relações entre mantenedores, dirigentes e os alunos, professores, usuários e comunidade
em geral.
Dessa maneira verifica-se o empenho em propiciar um ambiente efetivo de
condições estimuladoras para o integral aproveitamento das potencialidades de todos os
funcionários operacionais, técnicos e estratégicos propriamente dito, oferecendo-lhes um
plano de benefícios e uma política salarial condizente com as atribuições do cargo e
qualificação, dentro de critérios reais do mercado de trabalho atual.
O enquadramento é o processo através do qual os funcionários são ajustados nos
cargos previstos nas carreiras, respeitada a situação funcional. Já os cargos de confiança
são aqueles de caráter temporário cujos ocupantes são indicados pela Diretoria Geral,
compreendendo atividades de direção, assessoria, chefia e apoio.
A IES atualmente conta com colaboradores com formação de graduação, ensino
médio e ensino fundamental, com experiência profissional em suas áreas de atuação. De
acordo com a política institucional de capacitação, a IES vem beneficiando seus
funcionários com investimento em bolsas de estudos de graduação, pós-graduação e
capacitação. A concessão desses benefícios é feita mediante a solicitação do corpo
técnico-administrativo à Pró-Reitora Acadêmica e/ou Pró-Reiotr Administrativo da IES.
Para atender às demandas de ampliação e diversificação dos espaços físicos e de
criação de novos cursos, a IES planeja expandir seu quadro técnico-administrativo em
aproximadamente 21% no período de 2016-2020.
Visando propiciar um ambiente efetivo de condições estimuladoras para o integral
aproveitamento das potencialidades de todos os colaboradores, operacionais, técnicos e
estratégicos propriamente dito, a IES oferece-lhes um plano de benefícios e uma política
salarial condizente com as atribuições do cargo e qualificação, dentro de critérios reais do
mercado de trabalho atual.
A política de capacitação do corpo técnico-administrativo inclui o incentivo ao
aperfeiçoamento profissional, didático-pedagógico e a continuidade de estudo visando
proporcionar, além da conquista de novas titulações, capacitação e atualização profissional
para o exercício da cidadania, tendo em vista a elevação contínua do padrão de seu
desempenho no cumprimento de sua missão e em harmonia com a visão institucional.
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É prioridade da política de capacitação do corpo técnico-administrativo, na IES:
• Fortalecer o programa de qualificação, capacitação e desenvolvimento gerencial,
em todos os níveis, tendo em vista seu caráter determinante para o desempenho da
atividade universitária, buscando padrões compatíveis com as exigências de uma
Instituição inovadora e participante;
• Capacitar o corpo técnico-administrativo, promovendo o aperfeiçoamento e a
reciclagem de conhecimentos, tanto em cursos de graduação quanto pós-graduação e de
nível comportamental e pessoal;
• Elaborar cronograma de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do
nível técnico e operacional, revisando-os periodicamente;
• Incentivar a formação continuada do corpo técnico-administrativo;
• Ofertar cursos voltados à atuação específica;
• Ofertar cursos de relações interpessoais para o bom desempenho profissional;
• Estimular a participação em eventos sociais, culturais e científicos promovidos pela
IES e outras entidades;
• Propiciar atualização de conhecimentos na área da informática; e
• Alcançar e manter, em nível de excelência, a formação e a qualificação profissional
do corpo técnico-administrativo da IES.
Ressaltamos que a IES tem um “Plano de Capacitação Institucional”, que detém
indicadores para o corpo técnico administrativo, sendo que vários desses incentivos estão
relacionados também ao oferecimento de bolsas de 50% na graduação, 100% na pósgraduação lato sensu da UNIVEL e curso de inglês gratuito Voxy, entre outros. É
importante salientar também que diversos colaboradores participam sistematicamente de
cursos de desenvolvimento pessoal e profissional que são ofertados periodicamente para
todos os colaboradores do Centro Universitário UNIVEL e registrados pelo setor de
Recursos Humanos da instituição. Também é oferecido aos mesmos a participação do
mesmo em eventos científicos, técnicos, artísticos e/ou culturais, viabilizando a
necessidade de aprofundamento e conhecimento técnico do setor e também oportunizando
ao mesmo que participem ativamente das ações integrativas da IES, tal como Festa Junina
institucional, UNIVEL PLAY, Vestibular, entre outros.
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Desde a fundação da instituição, houve a preocupação em capacitação e formação
continuada para o corpo técnico administrativo, para que os mesmos obtivessem a
possibilidade de desenvolvimento através do estudo e ensino, fruto da missão da IES.
Sendo assim, inúmeros colaboradores já realizaram sua formação com o apoio financeiro e
administrativo da IES, tornando as práticas consolidadas e institucionalizadas.

Quantitativo

%

Quantitativo

%

Titulação

em 2016

em 2020

Pós-graduação Lato Sensu

13

8%

16

8%

Graduação

42

24%

51

24%

Ensino Médio

79

46%

95

46%

Ensino Fundamental

38

22%

46

22%

TOTAL

172

100%

208

100%

2.5.16.1 Plano de Cargos e Salários Corpo Técnico Administrativo (PCS-CTA)

O Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico Administrativo do Centro
Universitário está homologado no Ministério do Trabalho e Emprego sob o número
46212010838/2016-92, publicado no DOU em 07 de julho de 2016 e devidamente
implementado.
As diretrizes básicas da política de avaliação de desempenho e de progressão na
carreira do corpo técnico-administrativo na IES são:
 Selecionar e manter profissionais com perfil que contemple características de
liderança; inovação no desempenho das funções; empatia; postura democrática;
predisposição à formação contínua;
 Implementar o Plano de Carreira do Pessoal Técnico e Administrativo adequando-o
à realidade de mercado e de gestão;

 Potencializar e desenvolver os indivíduos enquanto pessoas e profissionais para que
busquem, além dos limites institucionais, a sua própria realização;
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 Manter o quadro técnico-administrativo dimensionado segundo as responsabilidades
e necessidades do desenvolvimento da IES;
 Estabelecer os critérios de progressão funcional, fundamentando-os no estímulo à
qualificação e ao desempenho;
 Assegurar para fins de ascensão os critérios de disponibilidade de vaga, qualificação
e desempenho.

2.5.16.2 Critérios de Seleção e Contratação do Corpo Técnico Administrativo
A IES tem o zelo pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de
trabalhos condizentes com sua atividade-fim, privilegiando o recrutamento interno de
funcionários, quando do surgimento de oportunidades de vagas, o que caracteriza
importante fator motivacional ao desenvolvimento da equipe.
A contratação do pessoal técnico-administrativo ocorre mediante processo seletivo
simplificado ou entrevista, organizada pelo departamento de Recursos Humanos, onde são
observadas as qualidades necessárias, em especial a facilidade de comunicação, ou seja,
se possui condições de ter um bom relacionamento interpessoal, seja com os demais
funcionários seja com os alunos e direção. Obedece ao regime da CLT, estando sujeitos,
ainda, ao disposto no Regimento, na forma prevista conforme Plano de Carreira e nas
demais normas expedidas pelos órgãos da administração superior da IES.

2.5.17 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais e
a distância
O Ensino Superior ofertado na modalidade de a Distância (EAD) cresceu
exponencialmente nos últimos anos no Brasil. Segundo dados do Censo da Educação
Superior (2014), em 2013 existiam 1.153.572 de alunos matriculados em cursos desta
modalidade no país. Nesse mesmo ano a EAD respondeu por 20% das matrículas de
graduação no ensino superior. Dentro desse quadro a capacitação dos tutores em EAD é
uma condição indispensável para o sucesso e a qualidade desta modalidade educativa.
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Nesse cenário, o Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário Univel
(NEAD), por meio do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento para Tutores – PCAT,
baseado nos princípios, valores e filosofia que norteiam a instituição, procura detectar,
avaliar e criar estratégias para auxiliar os tutores a aperfeiçoarem continuamente as suas
capacidades profissionais e pessoais de forma a garantir um processo de ensino e
aprendizagem efetivo.
Entendendo que a tutoria constitui-se em uma função fundamental na modalidade a
distância, visto que a mesma, na forma como está organizada no Brasil, exige que os
recursos tecnológicos de informação e comunicação sejam incorporados ao cotidiano do
ensino e aprendizagem e ao se estruturar com um uso intensivo da tecnologia precisa de
um profissional que possa mediar a relação do aluno com esses recursos com a finalidade
pedagógica, pensando em como auxiliá-lo nos seus maiores desafios.
E ainda que o tutor, tanto online, quanto presencial, tem o desafio de acompanhar o
aluno a fim de assegurar condições para que ele se sinta permanentemente assistido e
motivado para alcançar os seus objetivos. Traz uma política que visa propiciar um ambiente
de formação contínua e pautada nas desenvolvimento de habilidades que busca
assessorar os professores e tutores a utilizar os recursos didáticos adequados ao sucesso
da modalidade à distância e adequar práticas e estratégias de ensino no processo de
ensino e aprendizagem, bem como orientar a respeito das mudanças ocorridas no
processo de desenvolvimento da modalidade, estimular a busca pelo conhecimento
aprofundado da modalidade para um melhor entendimento da mesma, visto que que o
desenvolvimento do ensino a distância serve para implementar projetos educacionais
diversos para serem utilizados em situações complexas dentro da instituição.
A Política de Capacitação e Aperfeiçoamento para Tutores e Corpo Docente da IES
tem como objetivo promover uma constante troca de experiências entre os diferentes meios
e modos de se fazer aprender e ensinar, além de oportunizar a troca de informações de
conteúdos para aumentar o nível da qualidade do processo ensino e aprendizagem, por
meio da promoção da atualização dos tutores e docentes em relação as ferramentas de
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ensino disponíveis, propiciando, além da formação continuada a conquista de certificações
e títulos, promovendo um efetivo exercício da cidadania e da autonomia do sujeito.
São objetivos da formação continuada e capacitação dos tutores presenciais e a
distância:
• Promover uma reflexão permanente das funções de gestor e mediador do processo
de ensino e aprendizagem;
• Desenvolver uma abordagem crítica a respeito das dificuldades de aprendizagem
detectadas pelos professores, tutores e estudantes;
• Estimular novas estratégias de ensino, correção de material didático e
aperfeiçoamento das estratégias de ensino utilizadas.
Todos os tutores do Centro Universitário UNIVEL são amplamente capacitados e
desenvolvem sua formação continuada das mais variadas metodologias e em diferentes
cursos formativos. Um dos mais habituais é uma sala virtual, construída no próprio
Ambiente Virtual de Aprendizagem da IES, na qual as atividades e o andamento da
realização destas são supervisionadas pelo Coordenador do Núcleo de Educação a
Distância periodicamente, sendo que constamente as atividades são atualizadas para
constante evolução dos mesmos.
Ademais, os mesmos tem seu desenvolvimento pessoal e profissional garantido
através do “Plano de Capacitação Institucional” do Centro Universitário UNIVEL, na qual
todos os benefícios alçados aos técnico administrativos são também oferecidos aos
tutores, como a garantia de participação em eventos científicos, técnicos, artístiscos ou
culturais da IES e bolsas de 50% de graduação e 100% de pós graduação dos cursos da
UNIVEL, sendo as mesmas de conhecimento amplo entre os mesmos com práticas
consolidadas e institucionalizadas.
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2.6 Comunicação da IES

Abaixo estão descritos brevemente acerca dos procedimentos de comunicação da
IES, que são em grande parte realizados por uma instancia específica que atua em
consonância com as mais diversas áreas do Centro Universitário UNIVEL, denominada
Núcleo de Comunicação e Marketing da IES.

2.6.1 Comunicação da IES com a comunidade externa

Além de diversas meio de comunicação como jornal e encarte impressos,
instrumentos de comunicação utilizados pela IES, a comunicação institucional com a
comunidade externa acontece por meio da página Portal UNIVEL na internet, encontrado
no endereço www.univel.br.
No portal constam informações sobre os cursos de graduação e pós-graduação da
IES (Presenciais/EaD), notícias e reportagens da comunidade interna, agenda de eventos,
oportunidades profissionais, bem como, uma galeria de vídeos e fotos para que a
comunidade externa conheça a IES e também documentos insititucionais relevantes.
Também são constantemente divulgados informações de cursos, de programas de
pesquisa e extensão, bem como de ensino
No Portal também está inserido um link de acesso à ouvidoria, bem como, forma de
contato por e-mail: ouvidoria@univel.br em que tanto a comunidade acadêmica como a
comunidade externa podem enviar suas demandas que serão analisadas e respondidas
pela ouvidoria.
Há, ainda, a fanpage da UNIVEL, que em decorrência da importância das redes
sociais na atualidade, firma-se como grande instrumento de comunicação externa.
A fanpage da IES foi considerada no ano de 2015, como uma das 30 melhores
fanpages de Instituições de Ensino Superior privadas no Brasil, segundo pesquisa
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realizada pelo Planeta Y. A pesquisa tem como base indicadores que avaliam uma
combinação entre as métricas de likes, comentários, compartilhamentos e número de
seguidores, e levou em conta as 300 maiores redes de IES no Facebook.
Por meio da fanpage da UNIVEL e o Portal AVA - Moodle a comunidade externa
pode acessar informações sobre os processos seletivos da IES, seus cursos de graduação
e pós-graduação, ações de responsabilidade social desenvolvidas, informações sobre CPA
(tais como os relatórios e resultados/ações relevantes), Pesquisa e Extensão, vestibulares,
assim como, as mais variadas ações desenvolvidas pelos docentes e discentes.
Além do portal e fanpage, constata-se a ampla divulgação dos cursos da IES para a
comunidade externa, por meio de outdoors espalhados em pontos estratégicos da cidade,
além de outras formas de publicidade em painéis fixos e circulares.
Acerca da comunicação da IES com a comunidade externa, pode-se afirmar que
ações exitosas são constamente realizadas pelo núcleo de comunicação, tais como a
realização de um Relatório Anual de Comunicação e Divulgação das ações e mídias
sociais relacionados ao Centro Universitário UNIVEL, o arquivamento de todas as diversas
reportagens que saem sobre a IES nos mais diversificados meios de comunicação da
região, a postagem de notícias nas mídias sociais como twitter, youtube, linkedin,
imprensa, facebook, instagram, sendo que a UNIVEL está presente em todas elas com
grande número de seguidores e compartilhamentos, e a organização do grande evento
UNIVEL Play que fica oportunizado a toda a comunidade externa participarem, entre outras
ações inovadoras.
2.6.1.2 Relações de parcerias com a comunidade, instituições e empresas
Buscando fortalecer a comunicação da IES com a comunidade externa, sabe-se que
a inserção da IES na cidade de Cascavel, estado do Paraná com influência em toda
microrregião e adjacências e a experiência de duas décadas da IES, na manutenção de
cursos superiores, cuja existência desde 1996, imprimiu à comunidade regional a marca da
sua essencialidade assentada na tradição do ensino superior e nos dados demográficos
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econômicos, sócio-culturais e educacionais justifica-se quando observamos os indicadores
da situação atual da população que ela pretende servir.
A estrutura funcional dá condições para que haja o relacionamento estreito entre o
corpo docente, o corpo discente e o corpo técnico-administrativo bem como com toda a
comunidade externa. Através da convivência, alunos, professores e funcionários
administrativos não se colocam como grupos isolados ou opostos, mesmo tendo objetivos
próprios, pois enquanto o corpo discente busca saber, ao corpo docente cabe reorganizá-lo
e ao corpo administrativo cabe propiciar as condições ideais para que isso aconteça de
forma organizada.
Todos, porém se unem no objetivo comum da IES: preservar, integrar, desenvolver,
reorganizar e transmitir/construir o saber em todos os seus campos e todas as suas
formas. Assim na comunidade acadêmica prevalece as relações de cooperação e
responsabilidade exercidas na convivência em salas de aula, na sala dos Colegiados, na
cantina, nos trabalhos, com a comunidade externa, nos eventos culturais e sociais de forma
a possibilitar o surgimento de um verdadeiro espírito universitário.
Finalmente, usando de seus direitos, mas, principalmente assumindo um dever
comum, alunos, professores e administradores, contribuem para o prestígio e renome da
IES, valorizando-os profissionalmente e permitindo-lhes orgulhar se de pertencer à
empresa da UNIVEL.
A IES mantém parcerias com diversas entidades, onde o aluno pode participar de
atividades extramuros, destacando-se alguns: Prefeitura Municipal de Cascavel, CIEE –
Centro Integrado Empresa Escola, SEBRAE – Serviço de Apoio a Micro e Pequenas
Empresas, NRE – Núcleo Regional de Educação, Justiça Federal, TJPR – Tribunal de
Justiça do Estado do PR, entre outras.
A IES atende à comunidade por meio de seu NPJ – Núcleo de Práticas Jurídicas,
com instâncias na Justiça Comum e na Justiça Federal, que estão sob responsabilidade de
suas respectivas coordenadorias dos Núcleos e do curso de graduação em Direito.
Anualmente, promove o Dia da Responsabilidade Social, em que todos os cursos se
integram para oferecer serviços comunitários diversos à sociedade cascavelense.

148

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

A IES também está presente no Conselho de Desenvolvimento – Cascavel 2030,
Comitê Gestor Municipal – CGM, Conselho Municipal de Educação de Cascavel, Conselho
de Meio Ambiente de Cascavel – COMAM, Conselho Municipal de Turismo, Fórum ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Fórum ODS - Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, Fórum Nós Podemos Cascavel, Conselho Paranaense de Cidadania
Empresarial (CPCE), Associação Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC, o Programa
Oeste em Desenvolvimento e Conselho Deliberativo da FUNDETEC - Fundação para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel dentre outros, em que irradiam
grupos de estudo e projetos de Iniciação Científica, com desdobramentos efetivos no
atendimento da população.

2.6.2 Comunicação da IES com a comunidade interna

Assim como na Comunicação Externa, um dos instrumentos de comunicação
utilizados pela IES para a comunicação institucional com a comunidade interna acontece
por meio da página Portal UNIVEL na internet, encontrado no endereço www.univel.br e
também de todas as mídias sociais que a UNIVEL é atuante como

twitter, youtube,

linkedin, imprensa, facebook, instagram, que mantém toda comunidade interna conectado
com as inovações da IES com grande número de seguidores e compartilhamentos,
promovendo, portanto, o máximo de transparência institucional.
O Portal UNIVEL é um espaço onde constam informações sobre os cursos de
graduação e pós-graduação da IES (Presenciais/EaD), secretaria online, central do aluno
(Sistema de Gestão Acadêmica - RM e e-mail), notícias da comunidade interna, agenda de
eventos, oportunidades profissionais, bem como, uma galeria de vídeos e fotos para que a
comunidade interna esteja informada sobre as ações realizadas na IES e por meio dela.
No Portal também está inserido um link de acesso à ouvidoria, bem como, forma de
contato por e-mail: ouvidoria@univel.br em que a comunidade acadêmica podem enviar
suas demandas que serão analisadas e respondidas pela ouvidoria. Também há
possibilidade de recebimento, pela ouvidoria, de críticas e sugestões via formulário
entregue via setor de protocolo, o que visa agilizar o feedback e aperfeiçoar o modelo
administrativo e suas ações institucionais.
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O objetivo da ouvidoria é assegurar a participação da comunidade interna na
comunicação institucional, a fim de promover a melhoria das atividades desenvolvidas;
reunir informações sobre diversos aspectos da instituição, podendo assim contribuir para a
gestão institucional; apurar resultados e encaminhar à Coordenação da Comissão Própria
de Avaliação (CPA) para servir como instrumento de análise.
Há, ainda, a fanpage da UNIVEL, que em decorrência da importância das redes
sociais na atualidade, firma-se como grande instrumento de comunicação com os
acadêmicos, docentes e colaboradores.
A fanpage da IES foi considerada no ano de 2015, como uma das 30 melhores
fanpages de Instituições de Ensino Superior privadas no Brasil, segundo pesquisa
realizada pelo Planeta Y. A pesquisa tem como base indicadores que avaliam uma
combinação entre as métricas de likes, comentários, compartilhamentos e número de
seguidores, e levou em conta as 300 maiores redes de IES no Facebook.
Por meio da fanpage da UNIVEL e o Portal AVA - Moodle a comunidade interna
pode acessar informações sobre os processos seletivos da IES, seus cursos de graduação
e pós-graduação, ações de responsabilidade social desenvolvidas, informações sobre
CPA, Pesquisa e Extensão, vestibulares, assim como, as mais variadas ações
desenvolvidas pelos docentes e discentes.
Além do portal e fanpage, constata-se uma ampla comunicação por meio dos murais
fixos situados em todas as salas de aula e nos corredores do Centro Universitário, onde
são divulgadas as ações individuais de cada curso, bem como, o relatório anual da CPA e
as suas atividades parciais, semestralmente, além da oferta de minicursos e outras ações.
As mesmas informações relativas à CPA encontram-se apresentadas em banners
espalhados em pontos focais da instituição.
A IES mantém aparelhos roteadores de Wi-fi, destinados a fornecer gratuitamente
sinal de internet em suas dependências, e ainda mantém terminais conectados à internet
na biblioteca, à disposição de alunos e da comunidade.
Relevante destacar algumas ferramentas importantes no processo de comunicação
interna:
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- Plataforma EXO - Plataforma de comunicação interna, com layout de rede social
(Facebook) permitindo o compartilhamento de informações, banco de dados, formação de
grupos de interesse e discussões relevantes à IES (em fase de implementação);
- Aplicativo VERGA/UNIVEL - Aplicativo de comunicação mobile devices, integrando
sistema de gestão acadêmica, sistema financeiro, coordenação de curso, docentes e
discentes. Permite ao aluno acessar sua vida acadêmica e financeira, permite ao
coordenador/professor contato direto com as turmas, informar e disponibilizar material just
in time por sistema push, bastanto os alunos, terem baixado em seu smartphone, o
aplicativo que está disponível para sistema IOS e Android.
- Sistema Gestão Acadêmica TOTVS - Gerenciamento da vida acadêmica da IES;
- LMS (Learning Management System) - Ambiente Virtual de Aprendizagem /
Plataforma Moodle que disponibiliza salas virtuais para disciplinas online, presencial e
cursos de formação geral para docentes e discentes.
- Clipping UNIVEL: informativo periodicamente semanal na qual as principais
notícias que foram captadas nos últimos dias são encaminhadas por email para toda a
comunidade acadêmica da instituição.
- Jornal Interno da UNIVEL: busca informar os colaboradores da IES potencializando
a comunicação interna da instituição, fomentando o endomarketing e informando a todos
acerca das notícias institucionais, das funções dos setores específicos e das pessoas que
nele trabalham. O jornal interno é online e também impresso aos colaboradores que não
tem acesso a internet diariamente.
Ademais, algumas notícias e recados importantes são disparados aos e-mails dos
alunos, e até mesmo para seus aparelhos celulares por meio do aplicativo da UNIVEL ou
por meio de mensagens, facilitando assim o recebimento de lembretes importantes e
favorecendo o acesso a informação por todos os segumentos da comunidade acadêmica.
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Alguns materiais impressos também são confeccionados para intensificar a
comunicação interna, tais como folders de graduação e pós graduação, informativos sobre
eventos relevantes de alguns cursos e áreas, campanhas institucionais como a CPA ou
relacionadas a projetos de extensão da IES, entre outros.
É de extrema relevância também para os processos de melhoria da qualidade
institucional a observância do Relatório Mensal das Mídias Sociais elaborado pelo Núcleo
de comunicação, o qual é pontuado as principais notícias e comentários relacionados a
instituição e analisado pelo setor específico para gerar insumos e ações de melhoria, bem
como repassados aos setores de diretorias para que, quando necessários, providencias
para qualidade sejam tomadas.
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3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E
DOS CURSOS (PRESENCIAL E A DISTÂNCIA)

3.1 Área (s) de atuação acadêmica
De acordo com o Decreto nº 9.235 de 15/12/2017 o Centro Universitário UNIVEL é,
por definição, instituição de ensino superior pluricurricular, abrangendo uma ou mais áreas
do conhecimento, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, comprovada
pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico
oferecidas à comunidade escolar. Prevê ainda que nos limites de sua autonomia,
independem de autorização para funcionamento de curso superior, com exceção dos
cursos de Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. O aumento de vagas
nos cursos oferecidos, com a exceção de Direito e Medicina, organizar e extinguir, em sua
sede, cursos e programas de educação superior.
Os cursos de graduação e pós-graduação são integrados por meio de mecanismos
apropriados de gestão acadêmica, concebidos e mantidos em articulação com empresas
privadas e/ou públicas, conselhos, sindicatos e outras entidades organizadas em função do
mundo do trabalho, carreiras e profissões.
O Centro Universitário busca promover ainda a educação continuada para egressos
e para atendimento às demandas sociais de formação, especialização e atualização
profissional.
O Centro Universitário UNIVEL apresenta cursos nas áreas de Ciências Sociais
Aplicadas, Engenharias, Área

da Saúde, Ciências Humanas e Tecnologias. Além das

graduações, são ofertados cursos de pós-graduação lato sensu da própria IES e, outros,
em convênio com renomadas instituições do país, entre elas, FGV (Fundação Getúlio
Vargas) atendendo à perspectiva dos egressos para uma educação continuada.
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3.1.1 Cronograma de implantação de novos cursos e programas

3.1.1.1 Programação de abertura de cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e
tecnológicos)
Númer

Nº de

Cursos de

o de

Alunos

Graduação

Vagas

por

Anuais

Turma

120

60

Noturno

Agronomia

150

75

Biomedicina

60

Carga-

Tempo De

Regime de

Ano

Duração

Matrícula

Previsto

3.600

5 anos

Semestral

2018

Noturno

3.600

5 anos

Semestral

2018

60

Noturno

3.200

4 anos

semestral

2018

60

60

Noturno

3.200

4 anos

semestral

2018

150

75

Noturno

3.600

5 anos

Semestral

2019

150

75

Noturno

3.600

5 anos

Semestral

2020

Enfermagem

120

60

Noturno

4.000

5 anos

semestral

2020

Medicina

120

60

Integral

7.200

6 anos

semestral

2020

180

60

Noturno

4.000

5 anos

Semestral

2020

Nuitrição

60

60

Noturno

3.200

4 anos

semestral

2018

Odontologia

120

60

Noturno

4.000

5 anos

semestral

2019

Psicologia

120

60

Noturno

4.000

5 anos

semestral

2019

Arquitetura e
Urbanismo

Educação
Fisica

Turno

Horária
Mínima

Engenharia
de Controle e
Automação
Engenharia
Elétrica

Medicina
Veterinária
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3.1.1.2 Programação de abertura de cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e
tecnológicos) na modalidade EaD
Carga-

Tempo De

Regime de

Ano

Duração

Matrícula

Previsto

3.000

4 anos

Modular

2017

500

3.000

4 anos

Modular

2017

500

2.000

3 anos

Modular

120

2.000h

3 anos

Modular

500

1.600

2 anos

Modular

Direito

500

3.700

5 anos

Modular

Educação Física

500

3.200

4 anos

Modular

Engenharia Civil

500

3.600

5 anos

Modular

500

3.600

5 anos

Modular

500

3.600

5 anos

Modular

Gastronomia

500

1.600

2 anos

Modular

Pedagogia

500

1.600

4 anos

Modular

Cursos de

Número de

Graduação

Vagas Anuais

Administração

500

Ciências
Contábeis

Horária
Mínima

CST em Análise
Desenvolvimento

2018

de Sistemas
CST em Estética
e Cosmética
CST em Gestão
Pública

Engenharia da
Produção
Engenharia
Mecânica

2018

2018
2020
2019
2018
2018

2020
2019
2018
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3.1.1.3 Programação de abertura de cursos de Pós-graduação Lato Sensu
No Nome
1

Assessoria de Imprensa

2

Direito Administrativo

3

MBA em Formação de Auditores Ambientais

4

MBA em Gestão Hospitalar

5

MBA em Logística

6

MBA em Trânsito

7

MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio

2017/2018

2018/2019

3.1.1.4 Programação de abertura de cursos de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade
EaD
No

Nome

1

MBA em Educação em Tempo Integral – EAD

2

MBA em Gestão Educacional e Escolar – EAD

3

MBA em Organização Pedagógica da Escola – EAD

4

MBA em Psicopedagogia – EAD

5

MBA em Gestão de Negócios – EAD

6

MBA em Gestão Empresarial - EAD

7

MBA em Recursos Humanos – EAD

8

MBA em Finanças Empresariais – EAD

9

MBA em Gestão de Projetos – EAD

10

MBA em Gestão Comercial e Vendas - EAD

2017/2018

2018/2019

156

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

3.2 Programas de aberturas de Polos de EaD - Previsão de solicitação e
implementação de novos polos de 2016-2020
UF

CIDADES

PR

Assis Chateaubriand

PR

Ampére

PR

Cafelândia

PR

Laranjeiras Do Sul

PR

Marechal Cândido Rondon

PR

Medianeira

PR

Palotina

PR

Quedas do Iguaçu

PR

Toledo

3.3 Estudos para Implantação de Polos EAD
A Educação a Distância do Centro Universitário Univel funciona com pontos de apoio
presencial aos alunos da modalidade a distância. Esses pontos de apoio são os polos, que
proporcionam infraestrutura física, tecnológica e pedagógica aos alunos.
Estes devem servir como referência e oferta de acesso aos meios de comunicação e
informação, da mesma forma que garantem o atendimento administrativo e a mediação
pedagógica necessárias ao processo de ensino e aprendizagem efetiva.
A definição das cidades onde serão viabilizados polos de educação a distância é
feita por meio de estudo detalhado, levando em consideração a divisão adequada do raio
de atuação da IES em microrregiões, bem como a demandas dessas regiões por educação
superior, analisando o número de habitantes, as variáveis educacionais no ensino médio,
assim como a pertinência dos cursos para o desenvolvimento socioeconômico da
comunidade em que se insere, primando sempre por uma educação de qualidade.
Todos os polos EAD da UNIVEL tem estudos para implantação plenamente
desenvolvidos, considerando a distribuição geográfica da localidade do polo, aspectos
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regionais para população do ensino médio daquela região, a demanda por cursos
superiores do local e a relação entre número de matriculados e evadidos, bem como como
os cursos ofertados naquele polo contribuirão para o desenvolvimento daquela comunidade
e como se relacionam aos indicadores estabelecidos no Plano Nacional da Educação
vigente no país.
Para se tornar polo do Centro Universitário Univel, faz-se necessário que o parceiro
apresente um projeto em que estejam explicitadas questões de infraestrutura, dinâmica de
funcionamento, recursos humanos para o atendimento no polo.

3.3.1 Tutores: (presencial e a distância)
O Centro Universitário Univel possui atualmente 07 (sete) polos de apoio presencial
em pleno funcionamento, sendo um Polo/Sede na estrutura física da instituição e os
demais localizados nos seguintes municípios da região oeste do Paraná: Marechal Cândido
Rondon, Palotina, Medianeira, Cafelândia, Assis Chateaubriand e Laranjeiras do Sul. São
oferecidos os seguintes cursos na modalidade a distância em todos os polos acima
descritos: CST em Gestão Comercial, CST em Gestão de Recursos Humanos, CST em
Logística, CST em Processos Gerenciais, CST em Gestão Finananceira, Administração,
Ciências Contábeis e Pedagogia.
Para o atendimento da demanda dos cursos na modalidade a distância a instituição
mantém um quadro composto por 11 (onze) tutores, sendo que grande parte deles detém
titulação stricto senso. A instituição proporciona sempre que os tutores atuem em cursos
que se relacionam com sua área de formação e detenham experiência na função de tutoria,
sendo que a grande maioria dos tutores detém mais de 2,5 anos de experiência na área.
Vale ressalar que a formação dos tutores atende as áreas de conhecimento dos
cursos oferecidos.
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3.2.2 Estudo para implantação de Polo EAD: Polo/Univel Cafelândia
O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário UNIVEL para a
implantação do polo de apoio presencial na cidade de Cafelândia, no Estado do Paraná UNIVEL, Centro, PR 574, KM 03 - considerou plenamente os aspectos indicados pelo
Ministério da Educação (MEC), pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos
instrumentos desenvolvidos pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES) e pelo instituto Nacional de Estudos de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).
Conforme a Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
realizada no ano de 2016, a cidade de Cafelândia abriga
aproximadamente

14.662

habitantes

no

total

de

11.242.720 habitantes do Estado da Federação em que
está localizada, ou seja, 0,13% do total da população do
Paraná.
Segundo o Plano Nacional da Educação PNE (Lei
n° 13.005, de 25 de junho de 2014), o Brasil precisa
promover um incremento de praticamente 100% nas
matriculas no ensino superior na próxima década para
cumprir a meta numérica 12 que consta do PNE 2014-2024, qual seja.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% e a taxa
liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
A criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso nacional de
elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos Humano Municipal (IDHM) pelo incremento da educação superior. Segundo levantamentos realizados pelo
IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) no ano de 2010,
constatou que o IDH-M calculado para o município foi de 0,748, sendo 0,749 o IDH-M do
estado de Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755, segundo o Relatório
de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Dessa forma, a Faculdade UNIVEL está alinhada com as diretrizes do governo
Federal e cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste Polo de Apoio
Presencial.
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A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de profissionais
altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é conhecida pela sua grande
produção primária por meio de uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de
suas Cooperativas de transformação.
A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de empresas
cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de riqueza no ano de 2016
aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais capacitados para
contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas.
As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e representam
16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em sua área grandes
cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas do Paraná 7 (sete) estão
localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são apresentadas as principais cooperativas
do Oeste do Paraná em faturamento, e sua presença na região.
Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI

A

indústria

paranaense

atualmente

conta

com

56,4

mil

estabelecimentos,

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente esse
quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, colocando o
desempenho paranaense em patamares superiores à média nacional. As mesorregiões
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que mais contribuíram para essa dinâmica foram a Centro-Ocidental, com crescimento de
95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.1
Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região Oeste do
Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados apresentam que o Paraná
é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, com 31% da participação nacional,
segmento que tem grande demanda por profissionais capacitados na área gerencial e de
gestão, aos quais a formação é possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela
IES.
Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais relevantes na
região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra as atividades que mais
empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua participação em número de
empregos em relação ao estado.2
Número
de
Participação
Município /Empresas Destaque na
Empregos
no em
relação
ao
participação
Oeste do Paraná
Estado (%)
1.458
99,6
Cascavel (Empresa Mascarello)
1.555
75,7%
Toledo e Nova Aurora (Empresa Copacol)
Matelândia (Empresa Lar)
20.345
38,5%
Cafelândia (Empresa Copacol)
Palotina (Empresa C. Vale)
Toledo (empresa BRF);
14.158
69,4%
Medianeira (empresa Frimesa)
597
35,8%
Cascavel
Marechal C. Rondon e Matelândia (Empresa
2.478
28,1%
Frimesa e diversos outros laticínios menores)
4.111
54,4%
Toledo (Prati Donaduzzi)
Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018.

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema FIEP
(Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná possui 3,2 milhões
de empregos formais, o que representa 6,4% do total brasileiro. Desse volume, cerca de
27,8% estão vinculados à indústria, posicionando o estado como o quarto maior parque

1

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
2
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico
Itaipu – PTI, 2018.
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industrial do Brasil, concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região
Metropolitana de Curitiba), Norte-Central e Oeste.3
Levando em consideração o contexto apresentado o Centro Universitário Univel, os
dados contribuíram no estudo das condições reais da localidade para oferta de cursos no
polo de apoio presencial da cidade de Cafelândia.
Assim, as condições da localidade de oferta dos cursos na localidade caracterizam-se
pelo fato da região ser pujante no agronegócio e também industrializar muito de suas
commodities, demonstrando assim a demanda da região por cursos superior.
Corroboram tais dados os levantados no instituto do IPARDES em que Cafelândia
tem 14.662 habitantes, e sua economia é focada diretamente no Cooperativismo local e
regional através da Copacol, a maior empregadora da cidade.
A Cooperativa se destaca pela alta taxa de produção e pela quantidade de produtos
oferecidos ao mercado interno e externo através da produção de carne suína e de aves,
além da produção de alevinos. Nesse contexto podem ser inseridos os profissionais de
gestão, pois todas as áreas produtivas demandam de mão de obra capacitada e orientada
a desenvolver estratégias para a ampliação de resultados e otimização de recursos
industriais.
Além da Copacol, podemos destacar a presença de outras empresas que atuam no
comércio local, atendendo a demanda de seus munícipes, entre elas o Banco Cooperativo
Sicredi, o Banco Cooperativo Sicoob, Moinho Consolata, Colégio Ellos, Construtora
Medeiros e Prisma Construtora.
Tais empresas possuem papel fundamental no desenvolvimento local, pois através de
suas estratégias e movimentações atraem mais investidores e também mais mão de obra
para o município, fazendo com que a oferta de cursos de graduação a distância seja
necessária para atender a demanda.
Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de capital
humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o desenvolvimento das
empresas supracitadas bem como da comunidade de modo geral, a oferta dos cursos na
modalidade a distância do Centro Universitário Univel nesta região oportuniza às pessoas
3

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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que se identificam com as áreas em questão ou que sintam necessidade de
profissionalização nos cargos referentes a esta área de atuação um amplo conhecimento,
tácito e explícito, estruturado com o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência
e com as exigências da sociedade.
Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de negócios
nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de extensão técnicocientífico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento e progresso econômico e
social da região e consequentemente do país.
Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que a
contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, administração, ciências
contábeis, gestão comercial, gestão em recursos humanos, gestão financeira, logística e
processos gerenciais) é significativa e vêm ao encontro da formação adequada de pessoal
para oferecer uma mão de obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem
como no curso de pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem
se desenvolvendo.
Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com seu polo
de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com respeito,
individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na Sede em CascavelPR.
É importante salientar que a qualidade do corpo técnico se faz presente
demonstrando a seriedade em ofertar cursos de alta demanda mercadológica afim de
suprir a necessidade profissional que as organizações citadas demandam em seus quadros
de colaboradores.
Além de toda a demanda organizacional da localidade acerca da necessidade de
colaboradores capacitados, vale apresentar também os dados dos aspectos regionais
sobre a população do ensino médio de Cafelândia com seus números de matriculados,
bem como dos evadidos, que são apresentados a seguir.

Matrículas no ensino básico segundo a modalidade de ensino em Cafelândia – Ano 2018
MODALIDADE DE ENSINO
Educação infantil

TOTAL
994
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Creche
Pré-escolar
Ensino fundamental
Ensino médio
Educação professional
TOTAL

561
433
2.270
678
3.942

FONTE: MEC/INEP

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de Cafelândia
contém 3.942 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino básico, sendo destes
678 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica em torno de 10,8%
do total.
Também são apresentados dados da cidade acerca do número de matriculados e
concluintes da educação superior presencial e EAD do ano de 2017, visando vislumbrar o
comportamento do acadêmico de ensino superior demontrando que há um ativo de
acadêmicos positivo com relação a área.
Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano corrente na
educação superior presencial e a distância – Ano 2017
MODALIDADE DE ENSINO
Educação Superior Presencial

TOTAL

Matrículas

100

Concluintes

23

Educação Superior a Distância
Matrículas
Concluintes

147
-

FONTE: MEC/INEP
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3.2.2.1 Infraestrutura do Polo EAD - Cafelândia

De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o Decreto nº 9.235, de
15/12/2017 para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à Distância
, o polo Cafelândia disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu
funcionamento:


Coordenação de Polo EAD;



Sala de Atendimento para Tutoria - ......................................................20 m²



Secretaria do Aluno, compartilhada ....................................................120 m²



Auditório ou Sala de Aula / Conferência ...............................................83 m²



Laboratório de Informática, compartilhado.............................................58 m²



Biblioteca compartilhada........................................................................62 m²



Espaço de Convivência .......................................................................128 m²



Sinalização das áreas comuns ............................................................800 m²



Sala de aula (06) compartilhada.............................................................33 m²



Espaço cultural comum.......................................................................1000 m²



Espaço de Educação Esportivas/compartilhada...................................738 m²



Espaço para Atividades Administrativas /compartilhado......................15 m²



Espaço para a Coordenação/compartilhado...........................................20 m²



Biblioteca – Salas de estudos em grupos e individuais..........................40 m²

Pessoal do Polo:





Gestor: Nair Maria Jasper



Titulação: Pós -Graduação em Matemática



Laboratorista de Informática: Daniel Enio Gonçalves dos Santos



Titulação: Graduação em Administração

Bibliotecária: Elaine Oliveira Geacomini




Titulação: Graduação em Artes Visuais

Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person.
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É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios legais de
acessibilidade plena a fim de garantir o ingresso e a permanência de alunos Portadores de
Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto Nº5.296/2004.

Salas de aula

Gestor de Polo EAD e Sala de Tutoria
O gestor de Polo/Univel EAD é o espaço próprio para recepção e atendimento
presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a Sala de Tutoria.
Dispõem de equipamentos necessários para oferecer suporte ao coordenador tais como:


Telefone;
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Computador ;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para coordenador e aluno);



Mesa (de atendimento e de reunião);



Arquivo;



Armário;



Mural de Informação.

Sala de atendimento:
A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo os
equipamentos de apoio necessários como:


Computador com kit multimídia;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para tutores e alunos);



Mesa;



Telefone (compartilhado entre tutores);



Armário (compartilhado entre tutores);



Arquivo (compartilhado entre tutores).

Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d Polo/Univel EAD,
conforme demonstrado através das fotos abaixo:

Secretaria do Polo

A Secretaria em conjunto com a sala de matrícula tem como finalidade atender aos alunos,
além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes nos processos de
admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente sinalizadas e com equipamentos
suficientes para que o atendimento seja realizado, tais como:


Aparelho de telefone;



Computador com conexão à Internet;
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Impressora com scanner;



Entre outros.

Auditório

O Polo/Univel disponibiliza uma área de 70m² (sala) destinada para uso como
auditório, com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia adequados para o
seu pleno funcionamento. Este local é compartilhado com outras atividades da instituição
parceira.

Laboratório de Informática

Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial possui 08 ( oito)
computadores equipados com recursos de multimídia e computadores modernos, com
leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet banda larga. O referido
laboratório possui ar condicionado, climatizado, acústica, iluminação, ventilação, limpeza e
acessibilidade plena, bem como os equipamentos atende as especificidades dos cursos
que atende. Ressalta-se que os laboratórios esta devidamente identificados para uso de
alunos EAD.
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Biblioteca

A Biblioteca do Polo/Univel EAD esta localizada em um local de fácil acesso e seu
acervo bibliográfico virtual indicado no Projeto Pedagógico do Curso - PPC em quantidade
suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, computadores, sala de vídeo, sala de
estudo individual e em grupo, mesas, cadeiras, acesso a internet,) está adequado para o
propósito fim de uma biblioteca física e//ou virtual. Sua infraestrutura mínima é composta
por:


Acervo bibliográfico;



Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e pesquisa
informatizada;



Computadores para registro de saída de obras no sistema;



Sala(s) de estudos em grupo e individual.



Salão de leitura
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Espaço de Convivência

A instituição dispõem de uma área de 90m²,

equipada para a convivência dos

alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este ambiente contar
com cantina e copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o aluno possa usufruir de
sua estrutura adequadamente. Este espaço pode ser compartilhado com outras atividades
da instituição.
Sinalização nas Áreas Comuns
O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas representando
toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos sobre horários de
atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário das aulas virtuais. Sua
estrutura é adequada ao número de alunos ali matriculados, guardando-se a proporção
necessária para atendimento aos estudantes em todas as suas necessidades.

3.2.3 Estudo para implantação de Polo/UNIVEL - Assis Chateaubriand- PR
O estudo de viabilidade desenvolvido pela Faculdade UNIVEL para a implantação do
polo de apoio presencial na cidade de Assis Chateaubriand, no Estado do Paraná UNIVEL, Centro á Rua Estados Unidos,103 - considerou plenamente os aspectos indicados
pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos
instrumentos desenvolvidos pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES) e pelo instituto Nacional de Estudos de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).
Conforme a Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
realizada no ano de 2016, a cidade de Assis Chateaubriand abriga aproximadamente
34.046 habitantes no total de 11.242.720 habitantes do Estado da Federação em que está
localizada, ou seja, 0,30% do total da população do Paraná.
Segundo o Plano Nacional da Educação PNE (Lei n°
13.005, de 25 de junho de 2014), o Brasil precisa
promover um incremento de praticamente 100% nas
matriculas no ensino superior na próxima década para
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cumprir a meta numérica 12 que consta do PNE 2014-2024, qual seja.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% e a taxa
liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso
nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos Humano
Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo levantamentos
realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social)
no ano de 2010, constatou que o IDH-M calculado para o município foi de 0,729, sendo
0,749 o IDH-M do estado de Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755,
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Dessa forma, o Centro Universitário UNIVEL está alinhada com as diretrizes do
governo Federal e cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste Polo de
Apoio Presencial.
A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de profissionais
altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é conhecida pela sua grande
produção primária por meio de uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de
suas Cooperativas de transformação.
A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de empresas
cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de riqueza no ano de 2016
aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais capacitados para
contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas.
As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e representam
16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em sua área grandes
cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas do Paraná 7 (sete) estão
localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são apresentadas as principais cooperativas
do Oeste do Paraná em faturamento, e sua presença na região.

171

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI

A

indústria

paranaense

atualmente

conta

com

56,4

mil

estabelecimentos,

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente esse
quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, colocando o
desempenho paranaense em patamares superiores à média nacional. As mesorregiões
que mais contribuíram para essa dinâmica foram a Centro-Ocidental, com crescimento de
95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.4
Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região Oeste do
Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados apresentam que o Paraná
é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, com 31% da participação nacional,
segmento que tem grande demanda por profissionais capacitados na área gerencial e de
gestão, aos quais a formação é possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela
IES.
Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais relevantes na
região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra as atividades que mais
empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua participação em número de
empregos em relação ao estado.5
Número
Empregos

de
Participação
Município /Empresas Destaque na
no em
relação
ao participação

4

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
5
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico
Itaipu – PTI, 2018.
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Oeste do Paraná
1.458

Estado (%)
99,6

1.555

75,7%

20.345

38,5%

14.158

69,4%

597

35,8%

2.478

28,1%

4.111

54,4%

Cascavel (Empresa Mascarello)
Toledo e Nova Aurora (Empresa
Copacol)
Matelândia (Empresa Lar)
Cafelândia (Empresa Copacol)
Palotina (Empresa C. Vale)
Toledo (empresa BRF);
Medianeira (empresa Frimesa)
Cascavel
Marechal C. Rondon e Matelândia
(Empresa Frimesa e diversos outros laticínios
menores)
Toledo (Prati Donaduzzi)

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018.

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema FIEP
(Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná possui 3,2 milhões
de empregos formais, o que representa 6,4% do total brasileiro. Desse volume, cerca de
27,8% estão vinculados à indústria, posicionando o estado como o quarto maior parque
industrial do Brasil, concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região
Metropolitana de Curitiba), Norte-Central e Oeste.6
Levando em consideração o contexto apresentado, os dados contribuíram no estudo
das condições reais da localidade para oferta de cursos em polo de apoio presencial na
cidade de Assis Chateaubriand.
Assim, essas condições caracterizam-se pelo fato da região ser pujante no
agronegócio e também industrializar muito de suas commodities.
Em pesquisa realizada pelo IPARDES em 2017 a cidade de Assis Chateaubriand
totaliza 5.949 empregos, destacando o maior número destas vagas no setor do comércio e
construção civil.
Assis Chateaubriand foi escolhida para ser polo de apoio presencial, por demandar
profissionais que atuam nas áreas de gestão e gerência.
Essa demanda pode ser sustentada com base nas seguintes empresas: Cooperativa
C Vale, Silote, Iriedi, Cooperativa Agropar, Banco Sicredi, Banco Sicoob, Supermercado
6

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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Sorriso, Supermercado Rampani, KS Equipamentos, Casa Nossa Materiais de Construção,
Demassis Materiais de Construção.
A Cooperativa C Vale é um exemplo de empregabilidade em funções de gestão e
gerência. A Cooperativa é a segunda maior organização cooperada do país, e traduz um
grande potencial humano que pode ser qualificado nos cursos oferecidos pela IES.
Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de capital
humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o desenvolvimento das
empresas supracitadas bem como da comunidade de modo geral, a oferta dos cursos na
modalidade a distância do Centro Universitário Univel nesta região oportuniza às pessoas
que se identificam com as áreas em questão ou que sintam necessidade de
profissionalização nos cargos referentes a esta área de atuação um amplo conhecimento,
tácito e explícito, estruturado com o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência
e com as exigências da sociedade.
Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de negócios
nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de extensão técnicocientífico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento e progresso econômico e
social da região e consequentemente do país.
Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que a
contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, administração, ciências
contábeis, gestão comercial, gestão em recursos humanos, gestão financeira, logística e
processos gerenciais) é significativa e vêm ao encontro da formação adequada de pessoal
para oferecer uma mão de obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem
como no curso de pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem
se desenvolvendo.
Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com seu polo
de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com respeito,
individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na Sede em CascavelPR.
É importante salientar que a qualidade do corpo técnico se faz presente
demonstrando a seriedade em ofertar cursos de alta demanda mercadológica afim de
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suprir a necessidade profissional que as organizações citadas demandam em seus quadros
de colaboradores.
Além de toda a demanda organizacional da localidade acerca da necessidade de
colaboradores capacitados, vale apresentar também os dados dos aspectos regionais
sobre a população do ensino médio de Assis Chateubriand com seus números de
matriculados, bem como dos evadidos, que são apresentados a seguir.
Matrículas no ensino básico de Assis Chateubriand segundo a modalidade de ensino – Ano
2018
MODALIDADE DE ENSINO
Educação infantile

TOTAL
1.520

Creche

720

Pré-escolar

800

Ensino fundamental

3.991

Ensino médio

1.371

Educação professional
TOTAL

338
7.220

FONTE: MEC/INEP

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de Assis
Chateubriand contém 7.220 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino básico,
sendo destes 1.371 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica em
torno de 11,3% do total.
Também são apresentados dados da cidade acerca do número de matriculados e
concluintes da educação superior presencial e EAD do ano de 2017, visando vislumbrar o
comportamento do acadêmico de ensino superior demontrando que há um ativo de
acadêmicos positivo com relação a área.
Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano corrente na
educação superior presencial e a distância – Ano 2017
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MODALIDADE DE ENSINO

TOTAL

Educação Superior Presencial
Matrículas

723

Concluintes

197

Educação Superior a Distância
Matrículas

166

Concluintes

32

FONTE: MEC/INEP

3.2.3.1 Infraestrutura do Polo EAD – Assis Chateubriand

De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o

Decreto nº 9.235, de

15/12/2017 para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à Distância
, o polo disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu funcionamento:


Sala de Atendimento para Tutoria - ......................................................14 m²



Secretaria do Aluno, compartilhada .......................................................12 m²



Auditório ou Sala de Aula / Conferência ..............................................200 m²



Laboratório de Informática, compartilhado...........................................180 m²



Biblioteca compartilhada.......................................................................650 m²



Espaço de Convivência .......................................................................225 m²



Sinalização das áreas comuns ............................................................800 m²



Sala de aula 28 (vinte e oito) compartilhada...........................................60 m²



Espaço cultural comum.......................................................................1000 m²



Espaço para Atividades Administrativas /compartilhado....................316 m²



Espaço para a Coordenação/compartilhado...........................................12 m²



Biblioteca – Salas de estudos em grupos e individuais..........................36 m²
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Pessoal do Polo


Gestor: Fabrício Politi Begoss – CPF: 037.925.169-85


Titulação: Especialista



Técnico de Informática: Edson Júnior Della Vlentina Gervazio – CPF 103.568.13908




Bibliotecária: Cecília Inês Bruxel – CPF: 655.803.549-91




Titulação: Graduado

Titulação: Especialista

Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person.
É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios legais de

acessibilidade plena a fim de garantir o ingresso e a permanência de alunos Portadores de
Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto Nº5.296/2004.

Sala de aula

Gestor de Polo EAD e Sala de Tutoria
O gestor de Polo/Univel EAD é o espaço próprio para recepção e atendimento
presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a Sala de Tutoria.
Dispõem de equipamentos necessários para oferecer suporte ao coordenador tais como:


Telefone;



Computador ;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para coordenador e aluno);
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Mesa (de atendimento e de reunião);



Arquivo;



Armário;



Mural de Informação.

Sala de atendimento:
A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo os
equipamentos de apoio necessários como:


Computador com kit multimídia;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para tutores e alunos);



Mesa;



Telefone (compartilhado entre tutores);



Armário (compartilhado entre tutores);



Arquivo (compartilhado entre tutores).

Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura de Polo/Univel EAD,
conforme demonstrado através das fotos abaixo:

Secretaria do Polo
A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade atender aos
alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes nos
processos de admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente sinalizadas e com
equipamentos suficientes para que o atendimento seja realizado, tais como:


Aparelho de telefone e fax;



Computador

com

conexão

à

Internet;


Impressora com scanner;



Entre outros.
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Auditório

O Polo/Univel disponibiliza uma sala de 80 m² (oitenta) destinada para uso como
auditório, com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia adequados para o
seu pleno funcionamento. Este local é compartilhado com outras atividades da instituição
parceira.

Laboratório de Informática
Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial possui 35 (trinta e
cinco) computadores equipados com recursos de multimídia e computadores modernos,
com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet banda larga. O
referido laboratório possui ar condicionado, climatizado, acústica, iluminação, ventilação,
limpeza e acessibilidade plena, bem como os equipamentos atende as especificidades
dos cursos que atende. Ressalta-se que os laboratórios esta devidamente identificados
para uso de alunos EAD.
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Biblioteca
A Biblioteca do Polo/Univel EAD esta localizada em um local de fácil acesso e seu
acervo bibliográfico virtual indicado no Projeto Pedagógico do Curso - PPC em quantidade
suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, computadores, sala de vídeo, sala de
estudo individual e em grupo, mesas, cadeiras, acesso a internet,) está adequado para o
propósito fim de uma biblioteca física e//ou virtual. Sua infraestrutura mínima é composta
por:


Acervo bibliográfico;



Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e pesquisa
informatizada;



Computadores para registro de saída de obras no sistema;



Sala(s) de estudos em grupo e individual.



Salão de leitura
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Espaço de Convivência
A instituição dispõem de uma área de 120m², equipada para a convivência dos
alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este ambiente contar
com cantina e copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o aluno possa usufruir de
sua estrutura adequadamente. Este espaço pode ser compartilhado com outras atividades
da instituição.

Sinalização nas Áreas Comuns
O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas representando
toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos sobre horários de
atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário das aulas virtuais. Sua
estrutura é adequada ao número de alunos ali matriculados, guardando-se a proporção
necessária para atendimento aos estudantes em todas as suas necessidades.

3.2.4 Estudo para implantação de Polo/UNIVEL - Laranjeiras do Sul- PR
O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário UNIVEL para a
implantação do polo de apoio presencial na cidade de Laranjeiras do Sul, no Estado do
Paraná - Unidade POLO/UNIVEL - considerou plenamente os aspectos indicados pelo
Ministério da Educação (MEC), pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos
instrumentos desenvolvidos pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES) e pelo instituto Nacional de Estudos de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).
Conforme a Estatística do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social (IPARDES) realizada no ano de 2018, a cidade de Laranjeiras do Sul abriga
aproximadamente 32.379 habitantes no total de 11.320.892 habitantes do Estado da
Federação em que está localizada, ou seja, 0,29% do total da população do Paraná.
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Segundo o Plano Nacional da Educação PNE (Lei n° 13.005, de 25 de junho de
2014), o Brasil precisa promover um incremento de praticamente 100% nas matriculas no
ensino superior na próxima década para cumprir a meta numérica 12 que consta do PNE
2014-2024, qual seja.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% e a taxa
liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso
nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos Humano
Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo levantamentos
realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social)
no ano de 2010, constatou que o IDH-M calculado para o município foi de 0.706, sendo
0,749 o IDH-M do estado de Paraná. Além disso, o IDH-M do Brasil foi apontado em 0,755,
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Dessa forma, o Centro Universitário UNIVEL está alinhado com as diretrizes do
Ministério da Educação - MEC e cumpre integralmente os requisitos legais para a criação
deste Polo de Apoio Presencial.
A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de profissionais
altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é conhecida pela sua grande
produção primária por meio de uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de
suas Cooperativas de transformação.
A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de empresas
cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de riqueza no ano de 2016
aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais capacitados para
contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas.
As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e representam
16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em sua área grandes
cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas do Paraná 7 (sete) estão
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localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são apresentadas as principais cooperativas
do Oeste do Paraná em faturamento, e sua presença na região.
Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI
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representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente esse
quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, colocando o
desempenho paranaense em patamares superiores à média nacional. As mesorregiões
que mais contribuíram para essa dinâmica foram a Centro-Ocidental, com crescimento de
95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.7
Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região Oeste do
Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados apresentam que o Paraná
é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, com 31% da participação nacional,
segmento que tem grande demanda por profissionais capacitados na área gerencial e de
gestão, aos quais a formação é possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela
IES.
Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais relevantes na
região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra as atividades que mais

7

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua participação em número de
empregos em relação ao estado.8
Número
de
Participação
Município /Empresas Destaque na
Empregos
no em
relação
ao
participação
Oeste do Paraná
Estado (%)
1.458
99,6
Cascavel (Empresa Mascarello)
Toledo e Nova Aurora (Empresa
1.555
75,7%
Copacol)
Matelândia (Empresa Lar)
20.345
38,5%
Cafelândia (Empresa Copacol)
Palotina (Empresa C. Vale)
Toledo (empresa BRF);
14.158
69,4%
Medianeira (empresa Frimesa)
597
35,8%
Cascavel
Marechal C. Rondon e Matelândia
2.478
28,1%
(Empresa Frimesa e diversos outros laticínios
menores)
4.111
54,4%
Toledo (Prati Donaduzzi)
Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018.

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema FIEP
(Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná possui 3,2 milhões
de empregos formais, o que representa 6,4% do total brasileiro. Desse volume, cerca de
27,8% estão vinculados à indústria, posicionando o estado como o quarto maior parque
industrial do Brasil, concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região
Metropolitana de Curitiba), Norte-Central e Oeste.9
Levando em consideração o contexto apresentado os dados contribuíram no estudo
das condições reais da localidade para oferta de cursos no polo de apoio presencial na
cidade de Laranjeiras do Sul.
A cidade de Laranjeiras do Sul foi escolhida como referência na região central do
Paraná. A cidade possui aproximadamente 32.000 habitantes e ocupa importante cenário
de desenvolvimento econômico social para o estado. A empregabilidade a qual justifica a
inserção do polo de apoio presencial do Centro Universitário Univel é caracterizada por

8

Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico
Itaipu – PTI, 2018.
9
Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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diversos setores produtivos, sendo que de acordo com os dados disponibilizados pelo
IPARDES totaliza 5.208 empregos ativos.
Com a economia baseada na agricultura, a região destaca-se pelo crescimento da
produção e também por sua afinidade no cultivo da erva-mate.
Dentre as maiores empresas podemos relacionar a Cooperativa Coprossel, que está
elencada como uma das maiores empregadoras do município e região. Também se
evidencia a presença das empresas Erva-mate Laranjeiras, Unidade Industrial Lar,
Indústria de Panificação Fornello, Fábrica de troncos Romancini.
Todas as empresas acima favorecem o desenvolvimento local e regional,
necessitando de profissionais altamente qualificados em suas diversas áreas de atuação.
Outro fator relevante a ser considerado para a oferta dos cursos na modalidade a
distância da região refere-se a Terra Indígena Rio da Cobras, hoje situada no Município de
Nova Laranjeiras, numa distância aproximada de 20 km do polo de apoio presencial na
cidade de Laranjeiras do Sul. O aldeamento é composto por uma população de 2.264
habitantes, assim, a presença dos indígenas nesta região, cada vez mais notada nos
espaços urbanos, assim como nas instituições educativas, deve ser entendida a partir
deste novo contexto, como ações estratégicas na oferta dos cursos, principalmente com
destaque ao curso de Pedagogia, possibilitando à esta população o acesso à construção
do conhecimento no campo educacional, assim como nas outras áreas do conhecimento.
Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de capital
humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o desenvolvimento das
empresas supracitadas bem como da comunidade de modo geral, a oferta dos cursos na
modalidade a distância do Centro Universitário Univel nesta região oportuniza às pessoas
que se identificam com as áreas em questão ou que sintam necessidade de
profissionalização nos cargos referentes a esta área de atuação um amplo conhecimento,
tácito e explícito, estruturado com o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência
e com as exigências da sociedade.
Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de negócios
nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de extensão técnicocientífico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento e progresso econômico e
social da região e consequentemente do país.
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Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com seu polo
de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com respeito,
individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na Sede em CascavelPR.
Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que a
contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, administração, ciências
contábeis, gestão comercial, gestão em recursos humanos, gestão financeira, logística e
processos gerenciais) é significativa e vêm ao encontro da formação adequada de pessoal
para oferecer uma mão de obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem
como no curso de pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem
se desenvolvendo.
É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade estrutural do
PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de alta demanda
mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as organizações citadas
demandam em seus quadros de colaboradores.
Além de toda a demanda organizacional da localidade acerca da necessidade de
colaboradores capacitados, vale apresentar também os dados dos aspectos regionais
sobre a população do ensino médio de Laranjeiras com seus números de matriculados,
bem como dos evadidos, que são apresentados a seguir.
Matrículas no ensino básico em Laranjeiras segundo a modalidade de ensino – Ano 2018
MODALIDADE DE ENSINO
Educação infantile
Creche
Pré-escolar
Ensino fundamental
Ensino médio
Educação professional
TOTAL

TOTAL
1.853
957
896
4.291
1.190
229
7.563

FONTE: MEC/INEP

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de Laranjeiras
há 7.563 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino básico, sendo destes 1.190
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no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica em torno de 10.7% do
total.
Também são apresentados dados da cidade acerca do número de matriculados e
concluintes da educação superior presencial e EAD do ano de 2017, visando vislumbrar o
comportamento do acadêmico de ensino superior demonstrando que há um ativo de
acadêmicos positivo com relação a área.

Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano corrente na
educação superior presencial e a distância – Ano 2017
MODALIDADE DE ENSINO
Educação Superior Presencial

TOTAL

Matrículas

1.179

Concluintes

159

Educação Superior a Distância
Matrículas

907

Concluintes

62

FONTE: MEC/INEP

3.2.4.1 Infraestrutura do Polo EAD
De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o Decreto nº 9.235, de
15/12/2017 para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à Distância
, o polo disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu funcionamento:


Coordenação de Polo EAD.....................................................................20 m²;



Sala de Atendimento para Tutoria - .......................................................40 m²



Secretaria do Aluno, compartilhada .......................................................65 m²



Auditório ou Sala de Aula / Conferência ................................................88 m²



Laboratório de Informática, compartilhado..............................................77 m²



Biblioteca compartilhada.......................................................................106 m²



Espaço de Convivência ........................................................................133 m²



Sinalização das áreas comuns .............................................................400 m²
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Sala de aula (12) compartilhada..............................................................70 m²



Espaço cultural comum............................................................................88 m²



Espaço para Atividades Administrativas /compartilhado........................65 m²



Espaço para a Coordenação/compartilhado (2).......................................22 m²

Pessoal do Polo




Gestor: Pedro Vilmar Bech Junior – CPF: 040.328.449-09


Titulação: Pós -Graduação em Gestão Empresarial



Laboratorista de informática: João Paulo Andreiv – CPF: 008.452.749-88



Titulação: Pós -Graduação em Finanças Empresariais e Controladoria

Bibliotecária: Joelson Sonday da Silva – CPF: 025.768.929-06




Titulação: Pós -Graduação em Administração

Biblioteca virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person.
É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios legais de

acessibilidade plena a fim de garantir o ingresso e a permanência de alunos Portadores de
Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto Nº5.296/2004.
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Sala de aula

Gestor de Polo EAD e Sala de Tutoria
O gestor de Polo/Univel EAD é o espaço próprio para recepção e atendimento
presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a Sala de Tutoria.
Dispõem de equipamentos necessários para oferecer suporte ao coordenador tais como:


Telefone;



Computador ;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para coordenador e aluno);



Mesa (de atendimento e de reunião);



Arquivo;



Armário;



Mural de Informação.

Sala de atendimento
A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo os
equipamentos de apoio necessários como:


Computador com kit multimídia;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para tutores e alunos);



Mesa;
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Telefone (compartilhado entre tutores);



Armário (compartilhado entre tutores);



Arquivo (compartilhado entre tutores).

Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d Polo/Univel EAD,
conforme demonstrado através da foto abaixo:

Secretaria do Polo
A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade atender aos alunos,
além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes nos processos de
admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente sinalizadas e com equipamentos
suficientes para que o atendimento seja realizado, tais como:


Aparelho de telefone e fax;



Computador com conexão à Internet;



Impressora com scanner;



Entre outros
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Auditório

O Polo/Univel disponibiliza uma sala de 90m², destinada para uso como auditório,
com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia adequados para o seu pleno
funcionamento. Este local é compartilhado com outras atividades da instituição parceira.

Laboratório de Informática
Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial possui 35 (trinta e
cinco) computadores equipados com recursos de multimídia e computadores modernos,
com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet banda larga. O
referido laboratório possui ar condicionado, climatizado, acústica, iluminação, ventilação,
limpeza e acessibilidade plena, bem como os equipamentos atende as especificidades
dos cursos que atende. Ressalta-se que os laboratórios esta devidamente identificados
para uso de alunos EAD.

Biblioteca
A Biblioteca do Polo/Univel EAD esta localizada em um local de fácil acesso e seu
acervo bibliográfico virtual indicado no Projeto Pedagógico do Curso - PPC em quantidade
suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, computadores, sala de vídeo, sala de
estudo individual e em grupo, mesas, cadeiras, acesso a internet,) está adequado para o
propósito fim de uma biblioteca física e//ou virtual. Sua infraestrutura mínima é composta
por:


Acervo bibliográfico;
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Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e pesquisa
informatizada;



Computadores para registro de saída de obras no sistema;



Sala(s) de estudos em grupo e individual.



Salão de leitura

Espaço de Convivência
A instituição dispõem de uma área de 60m² equipada para a convivência dos alunos
durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este ambiente contar com
cantina e copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o aluno possa usufruir de sua
estrutura adequadamente. Este espaço pode ser compartilhado com outras atividades da
instituição.
Sinalização nas Áreas Comuns
O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas representando
toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos sobre horários de
atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário das aulas virtuais. Sua
estrutura é adequada ao número de alunos ali matriculados, guardando-se a proporção
necessária para atendimento aos estudantes em todas as suas necessidades.
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3.2.5 Estudo para implantação do Polo/UNIVEL - Marechal Cândido Rondon – PR

O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário UNIVEL para a
implantação do polo de apoio presencial na cidade de Marechal Cândido Rondon, no
Estado do Paraná - UNIVEL, Centro á Rua São Paulo, 397 - considerou plenamente os
aspectos indicados pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Conselho Nacional da
Educação (CNE), e pelos instrumentos desenvolvidos pela Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo instituto Nacional de Estudos de
pesquisas Anísio Teixeira (INEP).
Conforme a Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
realizada no ano de 2016, a cidade de Capitão Leônidas Marques abriga aproximadamente
51.306 habitantes no total de 11.242.720 habitantes do Estado da Federação em que está
localizada, ou seja, 0,5% do total da população do Paraná.

Segundo o Plano Nacional da Educação PNE
(Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014), o Brasil
precisa promover um incremento de praticamente
100% nas matriculas no ensino superior na próxima
década para cumprir a meta numérica 12 que consta
do PNE 2014-2024, qual seja.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na
educação superior para 50% e a taxa liquida para 33%
da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso
nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos Humano
Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo levantamentos
realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social)
no ano de 2010, constatou que o IDH-M calculado para o município foi de 0,774, sendo
0,749 o IDH-M do estado de Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755,
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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Dessa forma, a UNIVEL está alinhada com as diretrizes do governo Federal e
cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste Polo de Apoio Presencial,
que conta com a seguinte infraestrutura.
A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de profissionais
altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é conhecida pela sua grande
produção primária por meio de uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de
suas Cooperativas de transformação.
A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de empresas
cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de riqueza no ano de 2016
aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais capacitados para
contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas.
As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e representam
16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em sua área grandes
cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas do Paraná 7 (sete) estão
localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são apresentadas as principais cooperativas
do Oeste do Paraná em faturamento, e sua presença na região.
Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI
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representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente esse
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quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, colocando o
desempenho paranaense em patamares superiores à média nacional. As mesorregiões
que mais contribuíram para essa dinâmica foram a Centro-Ocidental, com crescimento de
95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.10
Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região Oeste do
Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados apresentam que o Paraná
é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, com 31% da participação nacional,
segmento que tem grande demanda por profissionais capacitados na área gerencial e de
gestão, aos quais a formação é possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela
IES.
Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais relevantes na
região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra as atividades que mais
empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua participação em número de
empregos em relação ao estado.11
Número
de
Participação
Município /Empresas Destaque na
Empregos
no em
relação
ao
participação
Oeste do Paraná
Estado (%)
1.458
99,6
Cascavel (Empresa Mascarello)
Toledo e Nova Aurora (Empresa
1.555
75,7%
Copacol)
Matelândia (Empresa Lar)
20.345
38,5%
Cafelândia (Empresa Copacol)
Palotina (Empresa C. Vale)
Toledo (empresa BRF);
14.158
69,4%
Medianeira (empresa Frimesa)
597
35,8%
Cascavel
Marechal C. Rondon e Matelândia
2.478
28,1%
(Empresa Frimesa e diversos outros laticínios
menores)
4.111
54,4%
Toledo (Prati Donaduzzi)
Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018.

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema FIEP
(Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná possui 3,2 milhões
10

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
11
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico
Itaipu – PTI, 2018.
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de empregos formais, o que representa 6,4% do total brasileiro. Desse volume, cerca de
27,8% estão vinculados à indústria, posicionando o estado como o quarto maior parque
industrial do Brasil, concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região
Metropolitana de Curitiba), Norte-Central e Oeste.12
Levando em consideração o contexto apresentado, todos os dados e informações
contribuíram no estudo das condições reais da localidade para oferta de cursos no polo de
apoio presencial na cidade de Marechal Cândido Rondon, Medianeira e Palotina.
Na região extremo Oeste, buscou-se a cidade de Marechal Cândido Rondon, com
aproximadamente 52.379 habitantes e de acordo com os dados do IPARDES emprega um
total de 15.808 vagas distribuídas em diversos setores, tais como indústria, agronegócio,
construção civil, comércio, serviços, entre outros.
Destaca-se nesta localidade as cooperativas Copagril e Frimesa, além destas,
destacam-se as empresas: Engemarko, SOORO, Agrícola Horizonte, Supermercados All
Mayer, Transgiro Transportes.
Estas empresas ofertam uma ampla possibilidade de inserção no mercado de
trabalho local e regional, tornando-se um ambiente propício a oportunidades aos que se
qualificam nos cursos ofertados pela IES.
Com base nestes indicadores, considera-se que os cursos da área de negócios,
ofertados no polo de Marechal Cândido Rondon poderão contribuir para uma melhor
qualidade nos profissionais que atuarão no mercado local e regional.
Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de capital
humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o desenvolvimento das
empresas supracitadas bem como da comunidade de modo geral, a oferta dos cursos na
modalidade a distância do Centro Universitário Univel nesta região oportuniza às pessoas
que se identificam com as áreas em questão ou que sintam necessidade de
profissionalização nos cargos referentes a esta área de atuação um amplo conhecimento,
tácito e explícito, estruturado com o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência
e com as exigências da sociedade.

12

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de negócios
nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de extensão técnicocientífico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento e progresso econômico e
social da região e consequentemente do país.
Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que a
contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, administração, ciências
contábeis, gestão comercial, gestão em recursos humanos, gestão financeira, logística e
processos gerenciais) é significativa e vêm ao encontro da formação adequada de pessoal
para oferecer uma mão de obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem
como no curso de pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem
se desenvolvendo.
Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com seu polo
de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com respeito,
individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na Sede em CascavelPR.
É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade estrutural do
PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de alta demanda
mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as organizações citadas
demandam em seus quadros de colaboradores.
Além de toda a demanda organizacional da localidade acerca da necessidade de
colaboradores capacitados, vale apresentar também os dados dos aspectos regionais
sobre a população do ensino médio de Marechal Candido Rondon com seus números de
matriculados, bem como dos evadidos, que são apresentados a seguir.

Matrículas no ensino básico em Marechal Candido Rondon segundo a modalidade de
ensino – ano 2018
MODALIDADE DE ENSINO
Educação infantile
Creche
Pré-escolar
Ensino fundamental (1)
Ensino médio (2)

TOTAL
2.731
1.452
1.279
5.789
1.869
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Educação professional
TOTAL

297
10.686

FONTE: MEC/INEP

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de Marechal
Cândido Rondon contém 10.686 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino
básico, sendo 1.869 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica em
torno de 10,5% do total.
Também são apresentados dados da cidade acerca do número de matriculados e
concluintes da educação superior presencial e EAD do ano de 2017, visando vislumbrar o
comportamento do acadêmico de ensino superior demonstrando que há um ativo de
acadêmicos positivo com relação a área.

Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano corrente na
educação superior presencial e a distância – Ano 2017
MODALIDADE DE ENSINO
Educação Superior Presencial

TOTAL

Matrículas

2.292

Concluintes

372

Educação Superior a Distância
Matrículas
Concluintes

390
18

FONTE: MEC/INEP

3.2.5.1 Infraestrutura do Polo EAD
De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o

Decreto nº 9.235, de

15/12/2017 para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à Distância
, o polo disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu funcionamento:
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Sala de Atendimento/Tutor - ...................................................................28 m²



Área livre.............................................................................................2.663 m²



Biblioteca..................................................................................................51 m²



Cantina/Praça de alimentação.................................................................80 m²



Auditório.................................................................................................260 m²



Espaço Cultural......................................................................................260 m²



Espaço para educação esportiva...........................................................800 m²



Espaço secretaria/compartilhado.............................................................18 m²



Espaço administrativo do polo.................................................................18 m²



Espaço para o Gestor do Polo.................................................................18 m²



Sala de estudos em grupo e individual....................................................50 m²



Sala de aula (05) compartilhada..............................................................50 m²



Laboratório de informática.......................................................................51 m²



Espaço de convivência...........................................................................150 m²
Pessoal do Polo


Gestor: MAURA APARECIDA FONSECA BARBOSA


Titulação: Graduado Ciências Contábeis e Especialização em Contabilidade e
Finanças.



Responsável pelos Equipamentos: RICARDO GUILHERME SONTAG


Titulação: Graduado em Administração – em andamento



Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person.



Tutor Presencial: ROQUE CEZAR BARBOSA


Titulação: Graduado em Filosofia

É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios legais de
acessibilidade plena a fim de garantir o ingresso e a permanência de alunos Portadores de
Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto Nº5.296/2004.
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Gestor do Polo EAD e Sala de Tutoria
O Gestor do Polo/Univel EAD é um espaço próprio para recepção e atendimento
presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a Sala de Tutoria.
Dispõem de equipamentos necessários para oferecer suporte ao gestor tais como:


Telefone;



Computador ;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para coordenador e aluno);



Mesa (de atendimento e de reunião);



Arquivo;



Armário;



Mural de Informação.

Sala de atendimento:
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A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo os
equipamentos de apoio necessários como:


Computador com kit multimídia;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para tutores e alunos);



Mesa;



Telefone (compartilhado entre tutores);



Armário (compartilhado entre tutores);



Arquivo (compartilhado entre tutores).
Lembrando que todos os objetos de aprendizagem, bem como a interação e

mediação dos processos de ensino e de aprendizagem se dão dentro do Ambiente Virtual
de Aprendizagem – AVA.
Quando falamos em Ambiente Virtual de Aprendizagem estamos tratando de uma
ferramenta educacional pautada em uma metodologia colaborativa que permite que o
conhecimento seja construído por 02 ou mais indivíduos por meio de discussões e
reflexões mediadas.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem –

AVA do Centro Universitário Univel foi

desenvolvido na plataforma moodle na versão 2.8. Foi personalizado de modo a despertar
o interesse do aluno e também a facilitar a navegação. O AVA está disponível para acesso
do corpo docente e discente, no qual se dá a interação virtual das diversas disciplinas e
cursos disponibilizados pela instituição.
No AVA é possível o armazenamento de textos, referências, filmes e demais
conteúdos multimídia. Além de sua capacidade como repositório de conteúdos, possui
vários dispositivos que permitem a criação de tarefas para posterior análise e atribuição de
pontos e frequência válidos para aprovação no curso. Possui também uma área de geração
de relatórios de acompanhamento da utilização dos recursos por parte dos alunos, além de
ser um ambiente colaborativo, que permite o compartilhamento de conteúdos através de
múltiplas funcionalidades.
Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d Polo/Univel EAD,
conforme demonstrado através das fotos abaixo:
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Secretaria do Polo
A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade atender aos
alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes nos
processos de admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente sinalizadas e com
equipamentos suficientes para que o atendimento seja realizado, tais como:


Aparelho de telefone e fax;



Computador com conexão à Internet;



Impressora com scanner;



Entre outros.

Estacionamento

Auditório
O Polo/Univel disponibiliza uma área (sala) destinada para uso como auditório, com
mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia adequados para o seu pleno
funcionamento. Este local é compartilhado com outras atividades da instituição parceira.
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Laboratório de Informática
Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial possui, 10 (dês)
computadores equipados com recursos de multimídia e computadores modernos, com
leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet banda larga. O referido
laboratório possui ar condicionado é climatizado, acústica, iluminação, ventilação, limpeza
e acessibilidade plena, bem como os equipamentos atende as especificidades dos cursos
que atende.
Ressalta-se que os laboratórios estão devidamente identificados para uso de alunos
EAD.

Biblioteca/ Compartilhada
A Biblioteca do Polo/Univel EAD esta localizada em um local de fácil acesso e seu
acervo

bibliográfico virtual

indicado no Projeto Pedagógico do Curso - PPC

em

quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, computadores, sala de vídeo,
sala de estudo individual e em grupo, mesas, cadeiras, acesso a internet,) está adequado
para o propósito fim de uma biblioteca física e//ou virtual. Sua infraestrutura mínima é
composta por:


Acervo bibliográfico;



Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e pesquisa
informatizada;



Computadores para registro de saída de obras no sistema;



Sala(s) de estudos em grupo e individual.
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Salão de leitura

Espaço de Convivência
A instituição dispõem de uma área de 90m², equipada para a convivência dos alunos
durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este ambiente contar com
cantina e copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o aluno possa usufruir de sua
estrutura adequadamente. Este espaço pode ser compartilhado com outras atividades da
instituição.
Sinalização nas Áreas Comuns
O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas representando
toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos sobre horários de
atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário das aulas virtuais. Sua
estrutura é adequada ao número de alunos ali matriculados, guardando-se a proporção
necessária para atendimento aos estudantes em todas as suas necessidades.
3.2.6 Estudo para implantação do Polo/UNIVEL - Palotina – PR

O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário Univel

para a

implantação do polo de apoio presencial na cidade de Palotina, no Estado de Paraná –
Unidade POLO/UNIVEL Palotina, sito à Rua Presidente Kennedy, 2300 – Centro,
considerou plenamente os aspectos indicados pelo Ministério da Educação (MEC), pelo
Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos instrumentos desenvolvidos pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo instituto
Nacional de Estudos de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).
Conforme pesquisas estimadas realizadas no ano
de 2017 pelo Censo Populacional do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de Palotina abriga
aproximadamente 31.366 habitantes no total estimado de
11.320.892 habitantes do Estado da Federação em que
está localizada, ou seja, 0,28% do total da população do
Paraná.

204

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

Segundo o Plano Nacional da Educação PNE (Lei n° 13.005, de 25 de junho de
2014), o Brasil precisa promover um incremento de praticamente 100% nas matriculas no
ensino superior na próxima década para cumprir a meta numérica 12 que consta do PNE
2014-2024, qual seja.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% e a taxa
liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso
nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos Humano
Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo levantamentos
realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2010,
constatou que o IDH-M calculado para o município foi de 0,760, sendo 0,749 o IDH-M do
estado do Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755, segundo o Relatório
de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de profissionais
altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é conhecida pela sua grande
produção primária por meio de uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de
suas Cooperativas de transformação.
A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de empresas
cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de riqueza no ano de 2016
aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais capacitados para
contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas.
As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e representam
16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em sua área grandes
cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas do Paraná 7 (sete) estão
localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são apresentadas as principais cooperativas
do Oeste do Paraná em faturamento, e sua presença na região.
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Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI

A

indústria

paranaense

atualmente

conta

com

56,4

mil

estabelecimentos,

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente esse
quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, colocando o
desempenho paranaense em patamares superiores à média nacional. As mesorregiões
que mais contribuíram para essa dinâmica foram a Centro-Ocidental, com crescimento de
95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.13
Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região Oeste do
Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados apresentam que o Paraná
é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, com 31% da participação nacional,
segmento que tem grande demanda por profissionais capacitados na área gerencial e de
gestão, aos quais a formação é possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela
IES.
Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais relevantes na
região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra as atividades que mais
empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua participação em número de
empregos em relação ao estado.14
Número
Empregos

de
Participação
Município /Empresas Destaque na
no em
relação
ao participação

13

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
14
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico
Itaipu – PTI, 2018.
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Oeste do Paraná
1.458

Estado (%)
99,6

1.555

75,7%

20.345

38,5%

14.158

69,4%

597

35,8%

2.478

28,1%

4.111

54,4%

Cascavel (Empresa Mascarello)
Toledo e Nova Aurora (Empresa
Copacol)
Matelândia (Empresa Lar)
Cafelândia (Empresa Copacol)
Palotina (Empresa C. Vale)
Toledo (empresa BRF);
Medianeira (empresa Frimesa)
Cascavel
Marechal C. Rondon e Matelândia
(Empresa Frimesa e diversos outros laticínios
menores)
Toledo (Prati Donaduzzi)

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018.

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema FIEP
(Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná possui 3,2 milhões
de empregos formais, o que representa 6,4% do total brasileiro. Desse volume, cerca de
27,8% estão vinculados à indústria, posicionando o estado como o quarto maior parque
industrial do Brasil, concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região
Metropolitana de Curitiba), Norte-Central e Oeste.15
Levando em consideração o contexto apresentado, os dados contribuíram no estudo
das condições reais da localidade para oferta de cursos em polo de apoio presencial na
cidade de Palotina.
Palotina tem um número aproximado de 31.000 habitantes se destaca também pela
produção agroindustrial, tendo como principal referência a cooperativa C Vale.
Com base nos dados disponibilizados pelo IPARDES, a cidade emprega 13.720
colaboradores distribuídos nas mais diversas áreas de atuação e destaca-se a área de
transformação agroindustrial qual corresponde a maior oferta de trabalho na localidade.
Entre as principais organizações pode-se elencar a C.Vale, V. Brondani, Cotriguaçu,
Pgtur, Minerpal, MCL Peças Agrícolas, Equagril, MA Máquinas, Sicredi, Rede de farmácias
Santo Antonio.

15

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de capital
humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o desenvolvimento das
empresas supracitadas bem como da comunidade de modo geral, a oferta dos cursos na
modalidade a distância do Centro Universitário Univel nesta região oportuniza às pessoas
que se identificam com as áreas em questão ou que sintam necessidade de
profissionalização nos cargos referentes a esta área de atuação um amplo conhecimento,
tácito e explícito, estruturado com o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência
e com as exigências da sociedade.
Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de negócios
nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de extensão técnicocientífico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento e progresso econômico e
social da região e consequentemente do país.
Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que a
contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, administração, ciências
contábeis, gestão comercial, gestão em recursos humanos, gestão financeira, logística e
processos gerenciais) é significativa e vêm ao encontro da formação adequada de pessoal
para oferecer uma mão de obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem
como no curso de pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem
se desenvolvendo.
Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com seu polo
de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com respeito,
individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na Sede em CascavelPR.
É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade estrutural do
PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de alta demanda
mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as organizações citadas
demandam em seus quadros de colaboradores.
Além de toda a demanda organizacional da localidade acerca da necessidade de
colaboradores capacitados, vale apresentar também os dados dos aspectos regionais
sobre a população do ensino médio de Palotina com seus números de matriculados, bem
como dos evadidos, que são apresentados a seguir.
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Matrículas no ensino básico em Palotina segundo a modalidade de ensino – Ano 2018
MODALIDADE DE ENSINO
Educação infantile
Creche
Pré-escolar
Ensino fundamental (1)
Ensino médio (2)
Educação professional
TOTAL

TOTAL
1.977
985
992
4.206
1.242
48
7.473

FONTE: MEC/INEP

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de Palotina
contém 7.473 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino básico, sendo destes
1.242 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica em torno de
11,1% do total.
Também são apresentados dados da cidade acerca do número de matriculados e
concluintes da educação superior presencial e EAD do ano de 2017, visando vislumbrar o
comportamento do acadêmico de ensino superior demonstrando que há um ativo de
acadêmicos positivo com relação a área.
Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano corrente na
educação superior presencial e a distância – Ano 2017
MODALIDADE DE ENSINO
Educação Superior Presencial

TOTAL

Matrículas

1.906

Concluintes

259

Educação Superior a Distância
Matrículas
Concluintes

304
30

FONTE: MEC/INEP
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3.2.6.1 Infraestrutura do Polo EAD
De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o Decreto nº 9.235, de
15/12/2017 para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à Distância
, o polo disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu funcionamento:


Coordenação de Polo EAD;



Sala de Atendimento para Tutoria - ......................................................48 m²



Secretaria do Aluno, compartilhada ....................................................120 m²



Auditório ou Sala de Aula / Conferência ...............................................60 m²



Laboratório de Informática, compartilhado.............................................80 m²



Biblioteca compartilhada........................................................................40 m²



Espaço de Convivência .......................................................................840 m²



Sinalização das áreas comuns ............................................................560 m²



Sala de aula (13) compartilhada.............................................................80 m²



Laboratório de informática.....................................................................80 m²



Espaço cultural comum.........................................................................840 m²



Espaço de Educação Esportivas/compartilhada................................1.300 m²



Espaço para Atividades Administrativas /compartilhado....................120 m²



Espaço para a Coordenação/compartilhado........................................... 14m²



Biblioteca – Salas de estudos em grupos e individuais.........................40 m²

Pessoal do Polo


Gestor: Cleodenice Simonetto Muranishi




Laboratorista de Informática: Natan Gabriel Ricini




Titulação: Graduação em Análise de Desenvolvimento em Sistema

Bibliotecária: Maria do Carmo Mathias Molin




Titulação: Graduação em Educação Física, Pós -Graduação em Educação Especial

Titulação: Graduação em Administração

Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person.
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É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios legais de
acessibilidade plena a fim de garantir o ingresso e a permanência de alunos Portadores de
Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto Nº5.296/2004.

Sala de aula

Gestor de Polo EAD e Sala de Tutoria
O gestor de Polo/Univel EAD é o espaço próprio para recepção e atendimento
presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a Sala de Tutoria.
Dispõem de equipamentos necessários para oferecer suporte ao coordenador tais como:


Telefone;



Computador ;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para coordenador e aluno);



Mesa (de atendimento e de reunião);
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Arquivo;



Armário;



Mural de Informação.

Sala de atendimento:
A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo os
equipamentos de apoio necessários como:


Computador com kit multimídia;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para tutores e alunos);



Mesa;



Telefone (compartilhado entre tutores);



Armário (compartilhado entre tutores);



Arquivo (compartilhado entre tutores).

Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d Polo/Univel EAD,
conforme demonstrado através das fotos abaixo:
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Secretaria do Polo
A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade atender aos
alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes nos
processos de admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente sinalizadas e com
equipamentos suficientes para que o atendimento seja realizado, tais como:


Aparelho de telefone e fax;



Computador com conexão à Internet;



Impressora com scanner;



Entre outros.

Auditório
O Polo/Univel disponibiliza uma área (sala) destinada para uso como auditório, com
mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia adequados para o seu pleno
funcionamento. Este local é compartilhado com outras atividades da instituição parceira.

Laboratório de Informática
Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial possui 35 (trinta e
cinco) computadores equipados com recursos de multimídia e computadores modernos,
com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet banda larga. O
referido laboratório possui ar condicionado, climatizado, acústica, iluminação, ventilação,
limpeza e acessibilidade plena, bem como os equipamentos atende as especificidades
dos cursos que atende. Ressalta-se que os laboratórios esta devidamente identificados
para uso de alunos EAD.
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Biblioteca
A Biblioteca do Polo/Univel EAD esta localizada em um local de fácil acesso e seu
acervo

bibliográfico virtual

indicado no Projeto Pedagógico do Curso - PPC

em

quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, computadores, sala de vídeo,
sala de estudo individual e em grupo, mesas, cadeiras, acesso a internet,) está adequado
para o propósito fim de uma biblioteca física e//ou virtual. Sua infraestrutura mínima é
composta por:


Acervo bibliográfico;



Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e pesquisa
informatizada;



Computadores para registro de saída de obras no sistema;



Sala(s) de estudos em grupo e individual.



Salão de leitura

Espaço de Convivência
A instituição dispõem de uma área de 642,72m², equipada para a convivência dos
alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este ambiente contar
com cantina e copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o aluno possa usufruir de
sua estrutura adequadamente. Este espaço pode ser compartilhado com outras atividades
da instituição.
Sinalização nas Áreas Comuns
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O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas representando
toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos sobre horários de
atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário das aulas virtuais. Sua
estrutura é adequada ao número de alunos ali matriculados, guardando-se a proporção
necessária para atendimento aos estudantes em todas as suas necessidades.
3.2.7 Estudo para implantação de Polo/UNIVEL - Medianeira – PR
O estudo de viabilidade desenvolvido pela UNIVEL para a implantação do polo de
apoio presencial na cidade de Medianeira, no Estado do Paraná - UNIVEL, Centro á Rua
Minas Gerais, 310 - considerou plenamente os aspectos indicados pelo Ministério da
Educação (MEC), pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos instrumentos
desenvolvidos pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e
pelo instituto Nacional de Estudos de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).
Conforme a Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
realizada no ano de 2016, a cidade de Capitão Leônidas Marques abriga aproximadamente
45.239 habitantes no total de 11.242.720 habitantes do Estado da Federação em que está
localizada, ou seja, 0,4% do total da população do Paraná.
Segundo o Plano Nacional da Educação PNE (Lei n° 13.005,
de 25 de junho de 2014), o Brasil precisa promover um
incremento de praticamente 100% nas matriculas no ensino
superior na próxima década para cumprir a meta numérica
12 que consta do PNE 2014-2024, qual seja.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na
educação superior para 50% e a taxa liquida para 33% da
população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso
nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos Humano
Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo levantamentos
realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social)
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no ano de 2010, constatou que o IDH-M calculado para o município foi de 0,763, sendo
0,749 o IDH-M do estado de Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755,
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Dessa forma, o Centro Universitário está alinhada com as diretrizes do governo
Federal e cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste Polo de Apoio
Presencial.
A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de profissionais
altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é conhecida pela sua grande
produção primária por meio de uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de
suas Cooperativas de transformação.
A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de empresas
cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de riqueza no ano de 2016
aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais capacitados para
contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas.
As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e representam
16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em sua área grandes
cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas do Paraná 7 (sete) estão
localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são apresentadas as principais cooperativas
do Oeste do Paraná em faturamento, e sua presença na região.
Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI
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A

indústria

paranaense

atualmente

conta

com

56,4

mil

estabelecimentos,

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente esse
quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, colocando o
desempenho paranaense em patamares superiores à média nacional. As mesorregiões
que mais contribuíram para essa dinâmica foram a Centro-Ocidental, com crescimento de
95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.16
Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região Oeste do
Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados apresentam que o Paraná
é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, com 31% da participação nacional,
segmento que tem grande demanda por profissionais capacitados na área gerencial e de
gestão, aos quais a formação é possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela
IES.
Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais relevantes na
região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra as atividades que mais
empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua participação em número de
empregos em relação ao estado.17
Número
de
Participação
Município /Empresas Destaque na
Empregos
no em
relação
ao
participação
Oeste do Paraná
Estado (%)
1.458
99,6
Cascavel (Empresa Mascarello)
Toledo e Nova Aurora (Empresa
1.555
75,7%
Copacol)
Matelândia (Empresa Lar)
20.345
38,5%
Cafelândia (Empresa Copacol)
Palotina (Empresa C. Vale)
Toledo (empresa BRF);
14.158
69,4%
Medianeira (empresa Frimesa)
597
35,8%
Cascavel
Marechal C. Rondon e Matelândia
2.478
28,1%
(Empresa Frimesa e diversos outros laticínios
menores)
4.111
54,4%
Toledo (Prati Donaduzzi)
Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018.
16

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
17
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico
Itaipu – PTI, 2018.
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Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema FIEP
(Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná possui 3,2 milhões
de empregos formais, o que representa 6,4% do total brasileiro. Desse volume, cerca de
27,8% estão vinculados à indústria, posicionando o estado como o quarto maior parque
industrial do Brasil, concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região
Metropolitana de Curitiba), Norte-Central e Oeste.18
Levando em consideração o contexto apresentado, os dados contribuíram no estudo
das condições reais da localidade para oferta de cursos em polo de apoio presencial na
cidade de Medianeira.
A cidade de Medianeira é considerada um

polo industrial cooperativista. Nessa

cidade destacam-se as Cooperativas Frimesa e LAR, como também a Indústria de abates
suínos Friella que de acordo com os dados da empresa, emprega aproximadamente 1.300
colaboradores de forma direta.
De acordo com os dados disponibilizados pelo IPARDES, a cidade de Medianeira
possui 17.023 colaboradores empregados em diversos segmentos, porém solidificado no
setor agroindustrial. Além do agro, a cidade também é responsável por grande produção
moveleira e alimentícia.
Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de capital
humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o desenvolvimento das
empresas supracitadas bem como da comunidade de modo geral, a oferta dos cursos na
modalidade a distância do Centro Universitário Univel nesta região oportuniza às pessoas
que se identificam com as áreas em questão ou que sintam necessidade de
profissionalização nos cargos referentes a esta área de atuação um amplo conhecimento,
tácito e explícito, estruturado com o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência
e com as exigências da sociedade.
Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de negócios
nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de extensão técnicocientífico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento e progresso econômico e
social da região e consequentemente do país.
18

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que a
contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, administração, ciências
contábeis, gestão comercial, gestão em recursos humanos, gestão financeira, logística e
processos gerenciais) é significativa e vêm ao encontro da formação adequada de pessoal
para oferecer uma mão de obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem
como no curso de pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem
se desenvolvendo.
Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com seu polo
de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com respeito,
individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na Sede em CascavelPR.
É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade estrutural do
PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de alta demanda
mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as organizações citadas
demandam em seus quadros de colaboradores.
Além de toda a demanda organizacional da localidade acerca da necessidade de
colaboradores capacitados, vale apresentar também os dados dos aspectos regionais
sobre a população do ensino médio de Medianeira com seus números de matriculados,
bem como dos evadidos, que são apresentados a seguir.

Matrículas no ensino báisco em Medianeira segundo a modalidade de ensino – Ano 2018
MODALIDADE DE ENSINO
TOTAL
Educação infantile
2.763
Creche
1.507
Pré-escolar
1.256
Ensino fundamental
5.986
Ensino médio
1.665
Educação professional
147
TOTAL
10.561
FONTE: MEC/INEP

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de Medianeira
há 10.561 matriculados e distribuídos em todo o ensino básico, sendo destes 1.665 no
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ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica em torno de 11,5% do
total.
Também são apresentados dados da cidade acerca do número de matriculados e
concluintes da educação superior presencial e EAD do ano de 2017, visando vislumbrar o
comportamento do acadêmico de ensino superior demonstrando que há um ativo de
acadêmicos positivo com relação a área.

Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano corrente na
educação superior presencial e a distância – Ano 2017
MODALIDADE DE ENSINO
Educação Superior Presencial

TOTAL
3.195

Matrículas

338

Concluintes
Educação Superior a Distância
Matrículas

1.004

Concluintes

163

FONTE: MEC/INEP

3.2.7.1 Infraestrutura do Polo EAD

De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o Decreto nº 9.235, de
15/12/2017

para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à

Distância, o polo disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu funcionamento:


Sala de Atendimento/Tutor - ...................................................................15 m²



Área livre.............................................................................................3.500 m²



Biblioteca..................................................................................................16 m²



Cantina/Praça de alimentação...............................................................122 m²



Auditório.................................................................................................120 m²



Espaço secretaria/compartilhado.............................................................18 m²
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Espaço administrativo do polo.................................................................16 m²



Espaço para o Gestor do Polo.................................................................15 m²



Sala de aula (06) compartilhada..............................................................80 m²



Laboratório de informática( 10 computadores).....................................41 m²



Espaço de convivência........................................................................... 80 m²



Secretaria do polo................................................................................... 16 m²

Pessoal do Polo
• Gestor: Alexandre Aparecido da Silva


Titulação: Mestre em Educação Física

• Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person.
• Tutor Presencial: MARION HELENA FERNANDES


Titulação: Graduado em Direito- Pós graduando em Direito Tributário
É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios legais de

acessibilidade plena a fim de garantir o ingresso e a permanência de alunos Portadores de
Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto Nº5.296/2004.
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Gestor do Polo EAD e Sala de Tutoria
O Gestor do POLO/UNIVEL EAD é um espaço próprio para recepção e atendimento
presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a Sala de Tutoria.
Dispõem de equipamentos necessários para oferecer suporte ao gestor tais como:


Telefone;



Computador ;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para gestor e aluno);



Mesa (de atendimento e de reunião);



Arquivo;



Armário;



Mural de Informação.

Sala de atendimento
A sala de atendimento presencial comporta espaço para os tutores contendo os
equipamentos de apoio necessários como:


Computador com kit multimídia;



Wi-Fi Banda Larga;



Cadeiras (para tutores e alunos);



Mesa;



Telefone (compartilhado entre tutores);



Armário (compartilhado entre tutores);



Arquivo (compartilhado entre tutores).

Lembrando que todos os objetos de aprendizagem, bem como a interação e mediação
dos processos de ensino e

aprendizagem se dão dentro do Ambiente Virtual de

Aprendizagem – AVA.
Quando falamos em Ambiente Virtual de Aprendizagem estamos tratando de uma
ferramenta educacional pautada em uma metodologia colaborativa que permite que o
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conhecimento seja construído por 02 ou mais indivíduos por meio de discussões e
reflexões mediadas.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem –

AVA do Centro Universitário Univel foi

desenvolvido na plataforma moodle na versão 2.8. Foi personalizado de modo a despertar
o interesse do aluno e também a facilitar a navegação. O AVA está disponível para acesso
do corpo docente e discente, no qual se dá a interação virtual das diversas disciplinas e
cursos disponibilizados pela instituição.
No AVA é possível o armazenamento de textos, referências, filmes e demais
conteúdos multimídia. Além de sua capacidade como repositório de conteúdos, possui
vários dispositivos que permitem a criação de tarefas para posterior análise e atribuição de
pontos e frequência válidos para aprovação no curso. Possui também uma área de geração
de relatórios de acompanhamento da utilização dos recursos por parte dos alunos, além de
ser um ambiente colaborativo, que permite o compartilhamento de conteúdos através de
múltiplas funcionalidades.
Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d Polo/Univel EAD,
conforme demonstrado através das fotos abaixo:

Secretaria do Polo
A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade atender aos
alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes nos
processos de admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente sinalizadas e com
equipamentos suficientes para que o atendimento seja realizado, tais como:


Aparelho de telefone e fax;



Computador com conexão à Internet;



Impressora com scanner;



Entre outros.

Auditório
O Polo/Univel disponibiliza uma sala de 85m² destinada para uso como auditório,
com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia adequados para o seu pleno
funcionamento. Este local é compartilhado com outras atividades da instituição parceira.
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Laboratório de Informática
Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial possui, 10 (dez)
computadores equipados com recursos de multimídia e computadores modernos, com
leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet banda larga. O referido
laboratório possui ar condicionado é climatizado, acústica, iluminação, ventilação, limpeza
e acessibilidade plena, bem como os equipamentos atende as especificidades dos cursos
que atende. Ressalta-se que os laboratórios estão devidamente identificados para uso de
alunos EAD.

Biblioteca
A Biblioteca do Polo/Univel EAD esta localizada em um local de fácil acesso e seu
acervo

bibliográfico virtual

indicado no Projeto Pedagógico do Curso - PPC

em

quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, computadores, sala de vídeo,
mesas, cadeiras, acesso a internet,) está adequado para o propósito fim de uma biblioteca
física e/ou virtual. Sua infraestrutura mínima é composta por:


Acervo bibliográfico;



Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e pesquisa
informatizada;



Computadores para registro de saída de obras no sistema;

Espaço de Convivência
A instituição dispõem de uma área 60m², equipada para a convivência dos alunos
durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este ambiente contar com
cantina, mesas e cadeiras para permitir que o aluno possa usufruir de sua estrutura
adequadamente. Este espaço pode ser compartilhado com outras atividades da instituição.

Sinalização nas Áreas Comuns
O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas representando
toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos sobre horários de
atendimento de tutoria, do Gestor do polo e do calendário das aulas virtuais. Sua estrutura
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é adequada ao número de alunos ali matriculados, guardando-se a proporção necessária
para atendimento aos estudantes em todas as suas necessidades.

3.2.8 Estudo para implantação de Polo/UNIVEL - Toledo – PR

O estudo de viabilidade desenvolvido pela Centro Universitário Univel para a
implantação do polo de apoio presencial na cidade de Toledo, no Estado do Paraná UNIVEL, considerou plenamente os aspectos indicados pelo Ministério da Educação
(MEC), pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos instrumentos desenvolvidos
pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo instituto
Nacional de Estudos de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).
Conforme a Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizada no
ano de 2016, a cidade de Toledo abriga aproximadamente 133.824 habitantes no total de
11.242.720 habitantes do Estado da Federação em que está localizada, ou seja, 1,2% do
total da população do Paraná. Segundo o Plano Nacional da
Educação PNE (Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014), o Brasil
precisa promover um incremento de praticamente 100% nas
matriculas no ensino superior na próxima década para cumprir a
meta numérica 12 que consta do PNE 2014-2024, qual seja.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação
superior para 50% e a taxa liquida para 33% da população de 18
a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso
nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos Humano
Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo levantamentos
realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social)
no ano de 2010, constatou que o IDH-M calculado para o município foi de 0,729, sendo
0,749 o IDH-M do estado de Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755,
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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Dessa forma, o Centro Universitário UNIVEL está alinhado com as diretrizes do
Governo Federal e cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste Polo de
Apoio Presencial.
A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de profissionais
altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é conhecida pela sua grande
produção primária por meio de uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de
suas Cooperativas de transformação.
A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de empresas
cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de riqueza no ano de 2016
aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais capacitados para
contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas.
As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e representam
16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em sua área grandes
cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas do Paraná 7 (sete) estão
localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são apresentadas as principais cooperativas
do Oeste do Paraná em faturamento, e sua presença na região.

Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI
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representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente esse
quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, colocando o
desempenho paranaense em patamares superiores à média nacional. As mesorregiões
que mais contribuíram para essa dinâmica foram a Centro-Ocidental, com crescimento de
95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.19
Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região Oeste do
Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados apresentam que o Paraná
é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, com 31% da participação nacional,
segmento que tem grande demanda por profissionais capacitados na área gerencial e de
gestão, aos quais a formação é possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela
IES.
Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais relevantes na
região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra as atividades que mais
empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua participação em número de
empregos em relação ao estado.20

Número
de
Participação
Empregos
no em
relação
ao
Oeste do Paraná
Estado (%)
1.458
99,6
1.555
75,7%
20.345

38,5%

14.158

69,4%

597

35,8%

2.478

28,1%

4.111

54,4%

Município
/Empresas
participação

Destaque

na

Cascavel (Empresa Mascarello)
Toledo e Nova Aurora (Empresa Copacol)
Matelândia (Empresa Lar)
Cafelândia (Empresa Copacol)
Palotina (Empresa C. Vale)
Toledo (empresa BRF);
Medianeira (empresa Frimesa)
Cascavel
Marechal C. Rondon e Matelândia (Empresa
Frimesa e diversos outros laticínios menores)
Toledo (Prati Donaduzzi)

19

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
20
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico
Itaipu – PTI, 2018.
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Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018.

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema FIEP
(Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná possui 3,2 milhões
de empregos formais, o que representa 6,4% do total brasileiro. Desse volume, cerca de
27,8% estão vinculados à indústria, posicionando o estado como o quarto maior parque
industrial do Brasil, concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região
Metropolitana de Curitiba), Norte-Central e Oeste.21
Levando em consideração o contexto apresentado, os dados contribuíram no estudo
das condições reais da localidade para oferta de cursos em polo de apoio presencial na
cidade de Toledo.
Assim, essas condições caracterizam-se pelo fato da região ser pujante no
agronegócio e também industrializar muito de suas commodities.
Em pesquisa realizada pelo IPARDES em 2017 a cidade de Toledo totaliza 50.568
empregos, destacando o maior número destas vagas no setor do comércio e construção
civil.
Toledo foi escolhida para ser polo de apoio presencial, por demandar profissionais
que atuam nas áreas de gestão e gerência.
Essa demanda pode ser sustentada com base nas seguintes empresas: BRF, Fiasul,
Prati-Donaduzzi, Result Consultoria.
A BRF é um exemplo de empregabilidade em funções de gestão e gerência. É o
maior frigorífico do estado do Paraná e da América Latina, e traduz um grande potencial
humano que pode ser qualificado nos cursos oferecidos pela IES.
Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de capital
humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o desenvolvimento das
empresas supracitadas bem como da comunidade de modo geral, a oferta dos cursos na
modalidade a distância do Centro Universitário Univel nesta região oportuniza às pessoas
que se identificam com as áreas em questão ou que sintam necessidade de
profissionalização nos cargos referentes a esta área de atuação um amplo conhecimento,

21

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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tácito e explícito, estruturado com o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência
e com as exigências da sociedade.
Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de negócios
nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de extensão técnicocientífico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento e progresso econômico e
social da região e consequentemente do país.
Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que a
contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, administração, ciências
contábeis, gestão comercial, gestão em recursos humanos, gestão financeira, logística e
processos gerenciais) é significativa e vêm ao encontro da formação adequada de pessoal
para oferecer uma mão de obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem
como no curso de pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem
se desenvolvendo.
Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com seu polo
de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com respeito,
individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na Sede em CascavelPR.
É importante salientar que a qualidade do corpo técnico se faz presente
demonstrando a seriedade em ofertar cursos de alta demanda mercadológica afim de
suprir a necessidade profissional que as organizações citadas demandam em seus quadros
de colaboradores.
Além de toda a demanda organizacional da localidade acerca da necessidade de
colaboradores capacitados, vale apresentar também os dados dos aspectos regionais
sobre a população do ensino médio de Toledo com seus números de matriculados, bem
como dos evadidos, que são apresentados a seguir.
Matrículas no ensino básico de Toledo segundo a modalidade de ensino – Ano 2018
MODALIDADE DE ENSINO

TOTAL

Educação infantil

7.125

Creche

3.235
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Pré-escolar

3.890

Ensino fundamental

17.126

Ensino médio

6.038

Educação professional

1.376

TOTAL

31.665

FONTE: MEC/INEP

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de Toledo
contém 31.665 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino básico, sendo destes
1.371 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica em torno de
11,3% do total.
Também são apresentados dados da cidade acerca do número de matriculados e
concluintes da educação superior presencial e EAD do ano de 2017, visando vislumbrar o
comportamento do acadêmico de ensino superior demonstrando que há um ativo de
acadêmicos positivo com relação a área.
Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano corrente na
educação superior presencial e a distância – Ano 2017
MODALIDADE DE ENSINO

TOTAL

Educação Superior Presencial
Matrículas

6.920

Concluintes

1.103

Educação Superior a Distância
Matrículas
Concluintes

2.659
448

FONTE: MEC/INEP
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3.2.9 Estudo para implantação de Polo/UNIVEL - Ampére – PR
O estudo de viabilidade desenvolvido pela Centro Universitário Univel para a
implantação do polo de apoio presencial na cidade de Ampére, no Estado do Paraná
considerou plenamente os aspectos indicados pelo Ministério da Educação (MEC), pelo
Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos instrumentos desenvolvidos pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo instituto
Nacional de Estudos de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).
Conforme

a

Estatística

do

Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
realizada no ano de 2018, a cidade de Ampére
abriga aproximadamente 18.989 habitantes no
total de 11.348.937 habitantes do Estado da
Federação em que está localizada, ou seja, 1,2%
do total da população do Paraná. Segundo o
Plano Nacional da Educação PNE (Lei n° 13.005,
de 25 de junho de 2014), o Brasil precisa
promover um incremento de praticamente 100% nas matriculas no ensino superior na
próxima década para cumprir a meta numérica 12 que consta do PNE 2014-2024, qual
seja.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% e a taxa
liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso
nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos Humano
Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo levantamentos
realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social)
no ano de 2010, constatou que o IDH-M calculado para o município foi de 0,709, sendo
0,749 o IDH-M do estado de Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755,
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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Dessa forma, o Centro Universitário UNIVEL está alinhado com as diretrizes do
Governo Federal e cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste Polo de
Apoio Presencial.
A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de profissionais
altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é conhecida pela sua grande
produção primária por meio de uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de
suas Cooperativas de transformação.
A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de empresas
cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de riqueza no ano de 2016
aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais capacitados para
contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas.
As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e representam
16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em sua área grandes
cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas do Paraná 7 (sete) estão
localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são apresentadas as principais cooperativas
do Oeste do Paraná em faturamento, e sua presença na região.
Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI
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representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente esse
quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, colocando o
desempenho paranaense em patamares superiores à média nacional. As mesorregiões
que mais contribuíram para essa dinâmica foram a Centro-Ocidental, com crescimento de
95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.22
Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região Oeste do
Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados apresentam que o Paraná
é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, com 31% da participação nacional,
segmento que tem grande demanda por profissionais capacitados na área gerencial e de
gestão, aos quais a formação é possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela
IES.
Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais relevantes na
região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra as atividades que mais
empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua participação em número de
empregos em relação ao estado.23
Número
de
Participação
Empregos
no em
relação
ao
Oeste do Paraná
Estado (%)
1.458
99,6
1.555
75,7%
20.345

38,5%

14.158

69,4%

597

35,8%

2.478

28,1%

4.111

54,4%

Município
/Empresas
participação

Destaque

na

Cascavel (Empresa Mascarello)
Toledo e Nova Aurora (Empresa Copacol)
Matelândia (Empresa Lar)
Cafelândia (Empresa Copacol)
Palotina (Empresa C. Vale)
Toledo (empresa BRF);
Medianeira (empresa Frimesa)
Cascavel
Marechal C. Rondon e Matelândia (Empresa
Frimesa e diversos outros laticínios menores)
Toledo (Prati Donaduzzi)

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018.

22

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
23
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico
Itaipu – PTI, 2018.
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Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema FIEP
(Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná possui 3,2 milhões
de empregos formais, o que representa 6,4% do total brasileiro. Desse volume, cerca de
27,8% estão vinculados à indústria, posicionando o estado como o quarto maior parque
industrial do Brasil, concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região
Metropolitana de Curitiba), Norte-Central e Oeste.24
Levando em consideração o contexto apresentado, os dados contribuíram no estudo
das condições reais da localidade para oferta de cursos em polo de apoio presencial na
cidade de Ampére.
Assim, essas condições caracterizam-se pelo fato da região ser pujante no
agronegócio e também industrializar muito de suas commodities.
Em pesquisa realizada pelo IPARDES em 2017 a cidade de Ampére totaliza 5.156
empregos, destacando o maior número destas vagas no setor do comércio e construção
civil.
Ampére foi escolhida para ser polo de apoio presencial, por demandar profissionais
que atuam nas áreas de gestão e gerência.
Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de capital
humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o desenvolvimento das
empresas supracitadas bem como da comunidade de modo geral, a oferta dos cursos na
modalidade a distância do Centro Universitário Univel nesta região oportuniza às pessoas
que se identificam com as áreas em questão ou que sintam necessidade de
profissionalização nos cargos referentes a esta área de atuação um amplo conhecimento,
tácito e explícito, estruturado com o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência
e com as exigências da sociedade.
Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de negócios
nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de extensão técnicocientífico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento e progresso econômico e
social da região e consequentemente do país.

24

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que a
contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, administração, ciências
contábeis, gestão comercial, gestão em recursos humanos, gestão financeira, logística e
processos gerenciais) é significativa e vêm ao encontro da formação adequada de pessoal
para oferecer uma mão de obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem
como no curso de pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem
se desenvolvendo.
Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com seu polo
de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com respeito,
individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na Sede em CascavelPR.
É importante salientar que a qualidade do corpo técnico se faz presente
demonstrando a seriedade em ofertar cursos de alta demanda mercadológica afim de
suprir a necessidade profissional que as organizações citadas demandam em seus quadros
de colaboradores.
Além de toda a demanda organizacional da localidade acerca da necessidade de
colaboradores capacitados, vale apresentar também os dados dos aspectos regionais
sobre a população do ensino médio de Ampére com seus números de matriculados, bem
como dos evadidos, que são apresentados a seguir.
Matrículas no ensino básico de Ampére segundo a modalidade de ensino – Ano 2018
MODALIDADE DE ENSINO

TOTAL

Educação infantil

982

Creche

476

Pré-escolar

506

Ensino fundamental

2.285

Ensino médio

773

Educação professional

80

TOTAL

4.120

FONTE: MEC/INEP
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Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de Ampére
contém 4.120 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino básico, sendo destes
773 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica em torno de 10,4%
do total.
Também são apresentados dados da cidade acerca do número de matriculados e
concluintes da educação superior presencial e EAD do ano de 2017, visando vislumbrar o
comportamento do acadêmico de ensino superior demonstrando que há um ativo de
acadêmicos positivo com relação a área.
Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano corrente na
educação superior presencial e a distância – Ano 2017
MODALIDADE DE ENSINO

TOTAL

Educação Superior Presencial
Matrículas

738

Concluintes

122

Educação Superior a Distância
Matrículas
Concluintes

2
2

FONTE: MEC/INEP

3.2.10 Estudo para implantação de Polo/UNIVEL - Quedas Do Iguaçu - PR
O estudo de viabilidade desenvolvido pela Centro Universitário Univel para a
implantação do polo de apoio presencial na cidade de Quedas do Iguaçu, no Estado do
Paraná considerou plenamente os aspectos indicados pelo Ministério da Educação (MEC),
pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos instrumentos desenvolvidos pela
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Comissão

Nacional

de

Avaliação

da

Educação Superior (CONAES) e pelo instituto
Nacional de Estudos de pesquisas Anísio
Teixeira (INEP).
Conforme a Estatística do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
realizada no ano de 2018, a cidade de
Quedas do Iguaçu abriga aproximadamente
33.788 habitantes no total de 11.348.937
habitantes do Estado da Federação em que
está localizada, ou seja, 1,2% do total da
população do Paraná. Segundo o Plano
Nacional da Educação PNE (Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014), o Brasil precisa
promover um incremento de praticamente 100% nas matriculas no ensino superior na
próxima década para cumprir a meta numérica 12 que consta do PNE 2014-2024, qual
seja.
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% e a taxa
liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.
Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso
nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos Humano
Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo levantamentos
realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social)
no ano de 2010, constatou que o IDH-M calculado para o município foi de 0,681, sendo
0,749 o IDH-M do estado de Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755,
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Dessa forma, o Centro Universitário UNIVEL está alinhado com as diretrizes do
Governo Federal e cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste Polo de
Apoio Presencial.
A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de profissionais
altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é conhecida pela sua grande
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produção primária por meio de uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de
suas Cooperativas de transformação.
A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de empresas
cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de riqueza no ano de 2016
aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento de 17% em relação ao ano anterior.
Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais capacitados para
contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas.
As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e representam
16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em sua área grandes
cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas do Paraná 7 (sete) estão
localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são apresentadas as principais cooperativas
do Oeste do Paraná em faturamento, e sua presença na região.
Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI

A

indústria

paranaense

atualmente

conta

com

56,4

mil

estabelecimentos,

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente esse
quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, colocando o
desempenho paranaense em patamares superiores à média nacional. As mesorregiões
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que mais contribuíram para essa dinâmica foram a Centro-Ocidental, com crescimento de
95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.25
Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região Oeste do
Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados apresentam que o Paraná
é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, com 31% da participação nacional,
segmento que tem grande demanda por profissionais capacitados na área gerencial e de
gestão, aos quais a formação é possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela
IES.
Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais relevantes na
região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra as atividades que mais
empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua participação em número de
empregos em relação ao estado.26

Número
de
Participação
Empregos
no em
relação
ao
Oeste do Paraná
Estado (%)
1.458
99,6
1.555
75,7%
20.345

38,5%

14.158

69,4%

597

35,8%

2.478

28,1%

4.111

54,4%

Município
/Empresas
participação

Destaque

na

Cascavel (Empresa Mascarello)
Toledo e Nova Aurora (Empresa Copacol)
Matelândia (Empresa Lar)
Cafelândia (Empresa Copacol)
Palotina (Empresa C. Vale)
Toledo (empresa BRF);
Medianeira (empresa Frimesa)
Cascavel
Marechal C. Rondon e Matelândia (Empresa
Frimesa e diversos outros laticínios menores)
Toledo (Prati Donaduzzi)

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018.

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema FIEP
(Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná possui 3,2 milhões
de empregos formais, o que representa 6,4% do total brasileiro. Desse volume, cerca de
27,8% estão vinculados à indústria, posicionando o estado como o quarto maior parque
25

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
26
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico
Itaipu – PTI, 2018.
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industrial do Brasil, concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região
Metropolitana de Curitiba), Norte-Central e Oeste.27
Levando em consideração o contexto apresentado, os dados contribuíram no estudo
das condições reais da localidade para oferta de cursos em polo de apoio presencial na
cidade de Quedas do Iguaçu.
Assim, essas condições caracterizam-se pelo fato da região ser pujante no
agronegócio e também industrializar muito de suas commodities.
Em pesquisa realizada pelo IPARDES em 2017 a cidade de Quedas do Iguaçu
totaliza 5.854 empregos, destacando o maior número destas vagas no setor do comércio e
construção civil.
Quedas do Iguaçu foi escolhida para ser polo de apoio presencial, por demandar
profissionais que atuam nas áreas de gestão e gerência. Considerando que o cenário
vigente demanda uma grande quantidade de capital humano e profissionais capacitados
para contribuir tanto com o desenvolvimento das empresas supracitadas bem como da
comunidade de modo geral, a oferta dos cursos na modalidade a distância do Centro
Universitário Univel nesta região oportuniza às pessoas que se identificam com as áreas
em questão ou que sintam necessidade de profissionalização nos cargos referentes a esta
área de atuação um amplo conhecimento, tácito e explícito, estruturado com o que há de
mais atual nas áreas de gestão de gerência e com as exigências da sociedade.
Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de negócios
nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de extensão técnicocientífico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento e progresso econômico e
social da região e consequentemente do país.
Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que a
contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, administração, ciências
contábeis, gestão comercial, gestão em recursos humanos, gestão financeira, logística e
processos gerenciais) é significativa e vêm ao encontro da formação adequada de pessoal
para oferecer uma mão de obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem

27

Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza
[et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016.
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como no curso de pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem
se desenvolvendo.
Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com seu polo
de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com respeito,
individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na Sede em CascavelPR.
É importante salientar que a qualidade do corpo técnico se faz presente
demonstrando a seriedade em ofertar cursos de alta demanda mercadológica afim de
suprir a necessidade profissional que as organizações citadas demandam em seus quadros
de colaboradores.
Além de toda a demanda organizacional da localidade acerca da necessidade de
colaboradores capacitados, vale apresentar também os dados dos aspectos regionais
sobre a população do ensino médio de Quedas do Iguaçu com seus números de
matriculados, bem como dos evadidos, que são apresentados a seguir.

Matrículas no ensino básico de Quedas do Iguaçu segundo a modalidade de ensino – Ano
2018
MODALIDADE DE ENSINO
Educação infantil

TOTAL
1.486

Creche

670

Pré-escolar

816

Ensino fundamental

4.108

Ensino médio

1.411

Educação professional
TOTAL

100
7.105

FONTE: MEC/INEP

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de Quedas do
Iguaçu contém 7.105 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino básico, sendo
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destes 1.411 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica em torno
de 11,9% do total.
Também são apresentados dados da cidade acerca do número de matriculados e
concluintes da educação superior presencial e EAD do ano de 2017, visando vislumbrar o
comportamento do acadêmico de ensino superior demonstrando que há um ativo de
acadêmicos positivo com relação a área.
Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano corrente na
educação superior presencial e a distância – Ano 2017
MODALIDADE DE ENSINO

TOTAL

Educação Superior Presencial
Matrículas

-

Concluintes

-

Educação Superior a Distância
Matrículas
Concluintes

524
48

FONTE: MEC/INEP
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE

4.1 Titulação do corpo docente
O corpo docente do Centro Universitário UNIVEL é constituído por professores que,
além de reunirem qualidades de educadores e pesquisadores, assumem o compromisso de
respeitar os princípios e valores explicitados no Regimento Geral do Centro Universitário
Univel, no Plano de Carreira Docente e demais normas aprovadas pelo Conselho Superior
– CONSEPE.
No Centro Universitário UNIVEL, as políticas institucionais de Recursos Humanos
demonstram equilíbrio na distribuição dos níveis de titulação, ampliando o percentual de
mestres e doutores.
A IES preocupa-se com a formação e seleção de quadro docente qualificado, de
modo a propiciar o desenvolvimento e dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Para atingir os objetivos a IES incentiva a formação do corpo docente, oferecendo
apoio para participação em programas de pós-graduação lato e stricto sensu, participação
em congressos acadêmicos e capacitação didático pedagógica.
Ressalta-se que a maioria do corpo docente deste curso possui titulação de pósgraduação stricto sensu (mestres e doutores), atendendo ao previsto na LDB - Lei nº 9.394
de 20 de dezembro de 1996, que em seu art. 66 prevê que: “A preparação para o exercício
do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas
de mestrado e doutorado”.
Os professores que compõem o quadro docente passaram por uma análise
detalhada em seu processo de contratação que justifica seu desempenho em sala de aula
e capacidade de analisar os conteúdos curriculares conectando-os com os objetivos de
suas disciplinas e o perfil do egresso, baseando-se em suas experiências de formação
técnica, profissional e pessoal consideradas adequadas para condução de excelência do
processo de ensino aprendizagem em sala.
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Com base no perfil apresentado, pode-se afirmar também que os mesmos detém
capacidade de fomentar o raciocínio crítico com base em literatura de alto nível técnico,
proporcionando assim acesso a conteúdo de ponta aos acadêmicos e incentivando-os a
produção do conhecimento relacionados a pesquisa universitária e fomentando os grupos
de estudo e publicações.
A produtividade é avaliada, mediante avaliação bi-anual, na avaliação da Comissão
Própria de Avaliação, e também conforme critérios definidos e descritos no Plano de
Carreira Docente.
Ressalta-se que no ano de 2018, 23 (19%) docentes possuem titulação de pósgraduação lato sensu, 70 (58%) com pós-graduação stricto sensu-mestres e 26 (22%)
doutores, totalizando 119 professores, sendo que o regime de trabalho dos mesmos está
assim distribuído: Integral – 42 professores (35%), Parcial – 57 professores (48%) e Horista
- 20 professores (17%).
Salienta-se que o corpo docente do Centro Universitário possui em média 8,3 (oito
virgula três) possui experiência no magistério superior e 9,4 (nove virgula quatro) possui
experiência profissional não acadêmica.
Vale ressaltar que todos os docentes possuem uma pasta individualizada em setor
próprio da IES que contém todas informações e cópias de suas diplomações, experiências
e publicações devidamente atualizadas.

4.2 Ações a serem desenvolvidas em relação ao corpo Docente para o período de
vigência do PDI 2016-2020
AÇÕES

2016

2017

2018

2019

2020

Definição de critérios para atribuição de
regime de trabalho.
Implantação do Plano de Carreira Docente
(PCD).
Ampliação

do

número

de

docentes,

considerando as necessidades acadêmicas
da IES.
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Assegurar o mínimo de 20% de docentes em
regime de (TI) Tempo Integral
Buscar um percentual desejado de 60% de
docentes em regime de (TI) Tempo Integral e
(TP) Tempo Parcial
Assegurar o mínimo de 5% de doutores.
Assegurar o mínimo de 50% de docentes
Doutores e/ou Mestres (Stricto Sensu)

4.3 Desenvolvimento Regional, Inovação e Competitividade
É necessário que o Perfil do corpo docente e de tutores de educação a distância,
haja indicação dos requisitos de titulação, da experiência no magistério superior e da
experiência profissional não acadêmica, dos critérios de seleção e contratação, da
experiência de plano de carreira, do regime de trabalho, dos procedimentos para
substituição eventual dos professores do quadro e da incorporação de professores com
comprovada experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à
inovação e a competitividade, de modo a promover a articulação com o mercado de
trabalho.
Existe um entendimento entre os gestores da IES de que o perfil do corpo docente
orientado à inovação e a competitividade contribui para uma formação acadêmica mais
robusta do aluno. Por isso, uma das estratégias adotadas, têm sido a busca e a
contratação de profissionais cuja experiência profissional originária do mercado de trabalho
é relevante.
A experiência do professor como profissional no mercado de trabalho, decorrente de
sua atuação em instituições cuja natureza difere das instituições de ensino, se constitui de
uma relevante ferramenta para sua formação. Isso porque o professor que vivenciou
diferentes situações na realidade da vida profissional, possui condições de transmitir aos
alunos, com maior riqueza de detalhes, o conhecimento adquirido na sua atuação diária da
prática da profissão. Sobretudo, a IES entende que essência do conhecimento também
está presente na experimentação de situações simples e complexas que o profissional
presente no mercado de trabalho desenvolve.
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A sociedade em seus mais variados segmentos, seja de pessoas físicas e/ou
jurídicas, tem se tornado cada vez mais competitiva e exigente. A IES entende que é
necessário considerar aspectos da inovação e competitividade no mercado de trabalho,
visando suprir esta necessidade. Embora o aspecto de inovação e competitividade seja
mais aparente em instituições privadas, as públicas também têm desenvolvido seu papel,
principalmente decorrente das pressões da sociedade para atender melhor as demandas
da população, de forma a contribuir para um melhor desenvolvimento do país. Assim,
quando a IES adota condutas que orientam a busca de profissionais orientados à inovação
e competitividade, atua no atendimento de tais demandas.
Neste aspecto, a estratégia da IES se concentra em criar cenários, por meio da
experiência profissional do docente, aliado ao seu conhecimento teórico, para que o aluno
possa ter condições de vivenciar a prática de sua formação na sala de aula. Na visão da
IES este processo é iniciado por meio de uma construção em sala de aula, discutindo
experiências práticas, situações vivenciadas e que darão sustentação para que o aluno
tenha seu conhecimento ampliado.
Assim, o aluno terá condições de assimilar este conhecimento prático, tendo
condições de atuar com efetividade na sua profissão, tornando-se melhor. Esta visão
sugere que os alunos sejam preparados para o contexto que irão vivenciar na prática. Por
sua vez o professor, a partir de sua experiência prática, atuará como elemento essencial na
articulação da inovação e competitividade com o mercado de trabalho. Este poderá
contribuir para que o aluno possa apresentar características analíticas sobre decisões que
deverão ser tomadas em sua profissão, como compreendê-las e praticá-las.
Assim, a inovação poderá a ser algo competitivo a partir do momento em que o
professor for capaz de criar cenários e situações em sala de aula para que o aluno possa
refletir sobre diferentes situações, formas de agir, como conciliar suas decisões na sua
profissão com o que a sociedade espera dele enquanto profissional. Diante de um contexto
que apresenta características dinâmicas, se torna necessário que o aluno esteja preparado
para atuar neste mercado, considerando as dificuldades que o contexto impõe, bem como
as oportunidades que os farão ser inovadores e competitivos no contexto em que irão
atuar.
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A estratégia da IES se concentra em apresentar professores com este perfil, os
quais terão condições de formar alunos que apresentem uma visão analítica do contexto
em que irão atuar. Por causa disso, é essencial que a IES disponha de políticas orientadas
à busca desse tipo de profissional cuja experiência prática supre tal necessidade, mas que
também seja relevante por meio da sua experiência acadêmica. Isso possibilita que a IES
esteja alinhada às demandas exigidas pelo ambiente, ao buscar docentes que sejam
capazes de articular as necessidades do ambiente externo com os alunos em sala de aula,
os quais passarão a atuar de forma inovadora e competitiva no mercado.

4.4 Colegiado de Professores e Núcleo Docente Estruturante
O Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática de cada Curso, presidido
por um Coordenador de Curso, designado pelo Reitor para um mandato de dois anos,
podendo ser reconduzido.
O Colegiado de Curso é composto pelos membros docentes de cada Curso e por
um representante do corpo discente, reunindo-se, ordinariamente, duas vezes por
semestre e, extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente ou a
requerimento de, pelo menos, um quarto de seus membros.
O Colegiado do Curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso NDE, designado por Portaria expedida pelo Reitor.
Ao Colegiado de Curso compete:


Definir as Diretrizes e Políticas de Ensino, Pesquisa (iniciação científica) e Extensão
do Curso, a serem aprovadas pelo CONSUP;



Elaborar,

aprovar

e

reformular

o

Projeto

Pedagógico

de

Curso

(PPC),

encaminhando-o ao CONSUP para aprovação;


Assegurar que sejam estabelecidas e mantidas as relações didático-pedagógicas
das disciplinas do curso, respeitando os objetivos e o perfil do profissional, definido
no PPC.



Deliberar sobre a dispensa de disciplinas que compõem o Currículo;



Definir e adotar medidas necessárias para a realização de trabalho interdisciplinar
do Curso;
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Avaliar o processo de rendimento acadêmico dos estudantes do Curso e propor
medidas que objetivem a melhoria do mesmo;



Analisar e aprovar as alterações referentes às ementas e programas das disciplinas,
bem como às respectivas metodologias;



Promover a autoavaliação do Curso, em parceria com a CPA e NDE;



Designar Comissões Especiais para estudos e encaminhamento de propostas;



Analisar recursos vetados pelo Coordenador de Curso;



Indicar

o

Coordenador

de

Estágio,

quando

o

PPC

contemplar

Estágio

Supervisionado;


Indicar o NDE de cada curso de graduação, de acordo com a legislação do ensino
superior em vigor;



Acompanhar a evolução das necessidades e realidades sociais, no sentido de
adequar e implementar metodologias, no processo de ensinar-aprender, às
exigências da comunidade;



Acompanhar as inovações, tecnológicas e profissionais no mundo do trabalho;



Colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário no âmbito de sua atuação;
e,



Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos
demais órgãos colegiados.

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se de um
grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo
de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.
O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam
liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na
área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes
pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.
Ao NDE compete:


contribuir para a consolidação do perfil do egresso do curso;



zelar pela integração curricular com o necessário nível de flexibilização entre as
diferentes atividades de ensino constantes no currículo;
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indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão
oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e
afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;



fazer cumprir as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação;



estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico do Curso,
respeitada a política acadêmica aprovada pelos órgãos superiores;



atualizar, periodicamente, o projeto pedagógico do curso;



conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de
Curso, sempre que necessário;



promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos
estabelecidos pelo projeto pedagógico;



auxiliar os coordenadores de curso na análise das propostas de pesquisa
apresentadas por docentes e alunos candidatos à iniciação científica.

O Núcleo

Docente

Estruturante

-

NDE

reunir-se-ão

para

suas

funções,

ordinariamente, pelo menos 02 (duas) vez por semestre, cuja convocação será feita pelo
Coordenador, por escrito, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, com a ordem do dia
indicada.
Parágrafo Único - O NDE será constituído por no mínimo 05 (cinco) docentes do
curso, indicados pelo Coordenador de curso, aprovados pelo colegiado de curso e o PróReitor Acadêmico, obedecidos os critérios da legislação vigente quanto à titulação e o
regime de trabalho dos indicados.
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5. PROCESSOS DE GESTÃO INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DA IES

5.1 Estrutura organizacional com as instâncias de decisão
A estrutura organizacional

do Centro Universitário é composta por órgãos

colegiados deliberativos e órgãos executivos, em dois níveis hieráquicos: administração
superior e adminsitração básica.
São Órgãos da Administração Superior:
Órgãos Deliberativos:
a) Conselho Universitário - CONSUP;
b) Conselho de ensino, pesquisa e extensão – CONSEPE.
Órgãos Executivos:
a) Reitoria;
b) Pró-Reitores e demais Diretores
Órgãos da Administração Básica:
a) Colegiado de curso; e
b) Coordenação de Curso Presencial e a Distância
c) Coordenação de Ensino e Aprendizagem- NEAD
Órgaos Suplementares e de apoio:
a) Secretaria Geral;
b) Núcleo de Educação a Distância;
c) Centro de Pesquisa e Extensão – CPE;
d) Tesouraria;
e) Gerência de Marketing;
f) Comissão Própria de Avaliação – CPA;
De apoio:
a) Biblioteca;
b) Laboratórios;
c) Clínicas;
d) Coordenação Pedagógica;
e) Coordenação de Polos;
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f) Setor de Recursos Humanos;
g) Ouvidoria;
h) Núcleo de Apoio Psicopedagógico;
i) Outros.
Cabe ao CONSUP disciplinar o funcionamento e a criação dos órgãos suplementares
e de apoio, de cunho técnico e/ou administrativo.
Através das instâncias de decisão aqui descritas, é possível verificar que os
processos de gestão institucional do Centro Universitário UNIVEL estão divididos em
diversos órgãos que detém autonomia, bem como detém representatividade dos órgão
gestores e também colegiados, com participação de docentes, técnicos, discentes e da
sociedade civil organizada e dos tutores, com seus mandatos regulamentados, conforme é
possível verificar nos regulamentos do CONSUP e CONSEPE, bem como dos colegiados
da IES.
5.2 Organograma institucional e acadêmico
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5.3 Autonomia da IES em relação à mantenedora
O

Centro Universitário adquiriu personalidade própria, identificando-se como

Instituição particular de ensino superior, mantida pela UNIVEL LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Cascavel - PR, regida
pela Legislação Federal, por seu Estatuto e Regimento, pelo Contrato Social da Entidade
Mantenedora e por atos normativos internos.
Os ordenamentos institucionais, representados pelo Estatuto e Regimento da IES
foram elaborados com base nas normas jurídicas e nos princípios gerais de organização e
funcionamento do ensino superior estabelecidos em lei.
Busca-se o bom relacionamento entre a Mantenedora e a mantida, uma vez que há
unidade de comando e claro delineamento dos papéis de ambas, sendo seus Direitos e
Deveres expressos nos seus documentos legais de forma a permitir um trabalho harmônico
na consecução de objetivos comuns.
Assim, a IES usa sua Autonomia como meio e não como fim em si mesma, nos
âmbitos didático-científico, administrativo e disciplinar.

a) Autonomia Didático-Científica
Evidenciado pela implantação de políticas de ensino, pesquisa e extensão, visando
a operacionalizar:


a criação, organização, modificação e extinção de cursos, observadas as
conveniências institucionais, as exigências do meio social, econômico e cultural e a
legislação vigente;



a distribuição das vagas para os cursos novos e redistribuição das existentes, de
acordo com indicadores técnicos e com a capacidade física e docente;



o redimensionamento do fluxo dos alunos, redistribuindo vagas em mais de um turno
para melhor ocupação do espaço físico e atendimento do alunado;



a definição do regime didático e acadêmico; e



a fixação de critérios próprios de seleção, admissão, promoção e habilitação de
alunos.
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b) Autonomia Administrativa
Evidenciado pela mudança operada no Modelo Organizacional, demonstrando que
os trabalhos são da responsabilidade de toda a comunidade interna:


Reformulando o Regimento;



Elaborando, aprovando e reformando os regimentos da Direção Geral e dos órgãos
suplementares; e



Organização do quadro docente e técnico-administrativo.

c) Autonomia Disciplinar
A Autonomia Disciplinar permite a IES criar mecanismos de segurança e controle
adequados à sua filosofia de ação.

5.4 Sistematização e divulgação das decisões colegiadas
O Centro Universitário UNIVEL preocupa-se com a sistematização e divulgação das
decisões colegiadas. Por isso, todas as reuniões realizadas pelos órgãos deliberativos
(CONSUP e CONSEPE), são registradas em atas formalizadas que é sistematizada e
arquivadas em pastas próprias.
Ademais, os colegiados de cursos, que, conforme explicitado anteriormente, detém
representatividade dos segmentos, tem todas as suas reuniões registradas em atas e
sistematizadas também no Formulário de registro de ações do colegiado, o qual é avaliado
periodicamente por equipe específica formada para essa finalidade com um fluxo
determinado para o encaminhamento das decisões lá deliberadas, sendo que tais
avaliações são utilizadas para melhorias das práticas de gestão do mesmo.
Após a avaliação realizada pela equipe específica, tal resultado é repassado
formalmente ao coordenador que posteriormente repassa aos representantes do colegiado
de curso visando a melhoria dos processos, bem como a apropriação pela comunidade
interna.
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5.5 Sistema de Controle de Produção e Distribuição de material didático do EAD
Partindo do pressuposto que a EaD é uma modalidade educacional em que o
material didático é um meio no qual o docente atua como mediador do processo de ensinoaprendizagem, pode-se inferir, para a visão da IES, que os materiais didáticos são de
extrema importância na motivação e interação do aluno com os conteúdos curriculares.
Para a IES a produção do material pedagógico e do processo de logística está
pautada no que diz respeito a:


Base Conceitual - Considera-se a perspectiva proposta pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394/1996), entre outras legislações
vigente, que sustenta a proposta de EaD da IES e que a define como uma
forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de
recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e, veiculados
pelos diversos meios de comunicação;



Qualidade do conteúdo - O material didático a ser utilizado nos cursos da IES na
modalidade de EaD se propõe a estabelecer uma inter-relação entre os
diferentes atores que participarão desse processo. Para tanto, os textos serão
organizados em uma linguagem “dialógica”, nos quais o autor estabelece uma
“conversa pedagógica” com os alunos. Os textos objetivam criar um espaço de
aprendizagem para que o aluno possa desenvolver reflexões e análises críticas,
além de provocar a busca de novos conhecimentos. A ênfase dada a esse
processo

privilegia

a

aprendizagem,

buscando

desenvolver

um

aluno

independente e crítico. Os diferentes recursos a serem utilizados no processo de
ensino e aprendizagem, são estruturados de forma adequada à metodologia
utilizada em EaD, contendo atividades de estudo na forma de objetos de
aprendizagem que podem se apresentar como estudos de caso, exercícios de
fixação da aprendizagem, além de outras estratégias específicas de cada
unidade curricular. As estratégias selecionadas devem ser organizadas para
atingir as competências e objetivos propostos, possibilitando ao aluno inserir-se
no campo de estudo e posicionar-se em relação às suas grandes questões.
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A construção de materiais didáticos para disciplinas de cursos na modalidade EaD é,
portanto, uma tarefa de alta complexidade e requer uma equipe altamente especializada e
multidisciplinar. Os conteúdos deverão ser efetivamente capazes de assegurar a
aprendizagem nos níveis exigidos pelas Diretrizes Curriculares dos respectivos cursos e
pelos padrões exigidos pela IES, visando à qualidade no processo de aprendizagem.
Para tanto, faz-se necessário uma equipe multidisciplinar e multifacetada na
produção dos materiais que compõe o NEAD (Núcleo de Educação a Distância): Professor
conteudista, Designer Educacional, Revisor Gramatical, Coordenador de Editoração,
Diagramador, Designer Gráfico e Revisor de Qualidade.
Esses pressupostos amparados nos referenciais de qualidades, científicos e na
tecnologia atende a legislação em vigor, a necessidade social e educacional, devidamente
contextualizada dando o suporte necessário à formulação das estratégias educacionais
pela EQUIPE MULTIDICIPLINAR.
A EaD tem como desafio superar as distâncias. A sua relação espaço físico e
temporal, mas apoiam-se fundamentalmente nos meios de comunicação e na tecnologia
para construir a aprendizagem de forma individual e coletiva ao mesmo tempo em que
socializa e democratiza a educação.
Considerando esta necessidade de uma reordenação do processo educativo desde
o Planejamento, a Execução, o Acompanhamento e a Avaliação, os quais ficam
subordinados

a

uma

equipe

de

educadores,

com

diferentes

atribuições

e

responsabilidades.
Numa primeira fase há a construção de textos, definições de imagens, de atividades,
diferentes propostas didáticas e/ou jogos pedagógicos para abastecerem os webdesigners
na estruturação e modelagens do curso antes da divulgação do mesmo.
Esta fase é estratificada em diferentes momentos técnicos onde especialistas
congregam seus esforços no sentido de “harmonizar” as temáticas e assuntos a serem
abordados, em sequência lógica, ou não, para estimularem os alunos de diferentes e
variadas formas, bem como para a maior efetividade dos processos de ensino e de
aprendizagem.
Apropriamo-nos dos dez itens básicos dos Referenciais de Qualidade da Educação
a Distância/MEC para definição própria:
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I.

Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o curso
como um todo e para o curso específico;

II.

Desenho do projeto: a identidade da educação à distância;

III.

Equipe profissional multidisciplinar;

IV.

Comunicação/interatividade entre professor e aluno;

V.

Qualidade dos recursos educacionais;

VI.

Infraestrutura de apoio;

VII.

Avaliação de qualidade contínua e abrangente;

VIII.

Convênios e parcerias;

IX.

Edital e informações sobre o curso na modalidade a distância;

X.

Custo de implementação e manutenção do curso.
Para

atender

aos

requisitos

técnicos,

didáticos

e

legais,

a

EQUIPE

MULTIDICIPLINAR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, formada por especialistas, das mais
diferentes áreas de conhecimento reúnem-se para participarem desde o planejamento,
execução, acompanhamento e avaliação até a conclusão do curso.
São integrantes desta EQUIPE MULTIDISCIPLINAR:


Daniel Jesuíno Gris – Diagramador



Flávia Adada – Coordenação Pedagógica.



Douglas Cavalheiro da Silva – Editor de áudio e vídeo



Eric Vinicius Lucion – Professor Tutor



Keila Priscila dos Santos – Professor Tutor



Gislaine Buraki de Andrade – Coordenação de Curso



Lucio Scheuer – Ciências Sociais Aplicadas



Nilson dos Santos Dias – Coordenador de Curso



Maria Françoise da Silva Marques – Designer Educacional



Mariza Mattos – Gravação das Vídeo/Aulas.



Rafael Guzzo – Desenvolvedor Web



Tiago Francisco Buosi – Área Tecnologia (Diretor NEAD)
O material didático utilizado na modalidade a distância do Centro Universitário

UNIVEL segue um rígido controle de qualidade. A equipe multidisciplinar que faz gestão do
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processo produtivo. Tal processo inicia-se com a seleção do conteudista que passa por um
processo de formação, no qual toma conhecimento da Ementa da disciplina para a qual
produzirá o material. Neste momento apropria-se também das métricas a serem adotadas
em sua produção e dos prazos de entrega para validação, ajustes (caso sejam
necessários) e posterior homologação. Após a formação com o professor conteudista, a
equipe de produção também realiza uma capacitação com a equipe de validação técnica,
da qual faz parte um professor validador, acompanhado da coordenação de curso.
O material produzido e validado passa por uma correção ortográfica e gramatical,
bem como por uma adequação de linguagem para que o conteúdo além de teoricamente
produtivo seja também dialogado e propicie ao aluno da instituição um maior aprendizado.
Todo esse processo é executado por profissionais capacitados e sob a supervisão da
equipe do Núcleo de Educação a Distância – NEAD.
Nosso material didático é diagramado, dentro dos padrões do projeto gráfico
escolhido e aprovado para a graduação EaD do Centro Universitário Univel, pela equipe de
designers gráficos com o acompanhamento de designers educacionais atendendo o
desenho instrucional do curso.
A logística do material didático se dá pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem. O
mesmo é disponibilizado no AVA em formato PDF e o aluno tem a opção de baixar em seu
aparelho de tecnologia de informação e comunicação (PC, notebook, smartphone, tablet,
entre outros) ou ainda realizar a impressão.
Cabe ressaltar que todo o nosso material didático passa por avaliação constante
para manter-se atual e adequado a melhor formação do aluno, primando sempre pela
qualidade do nosso processo de ensino a partir da oferta de objetos de aprendizagem de
qualidade. Há um plano de atualização formalizado acerca do material didático, sendo que
o Centro Universitário UNIVEL fomenta que os materiais didáticos da IES sejam produzidos
de forma autoral pelo próprio corpo docente, que recebe toda a capacitação e apoio da
equipe de produção e multidisciplinar para tal.
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6. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS
A sustentabilidade financeira é analisada tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. Avalia a capacidade de
gestão e administração do orçamento e as políticas e estratégias de gestão acadêmica
com vistas à eficácia na utilização e obtenção de recursos financeiros necessários à
manutenção e o cumprimento das metas e das prioridades estabelecida.
Neste sentido, a sustentabilidade financeira, enquanto parte da autoavaliação, deve
ser um processo contínuo por meio do qual a instituição reconhece sua própria realidade,
redirecionando suas ações, caso necessário, buscando compreender os significados do
conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior
relevância social. A busca da clareza e da transparência deve acompanhar o processo de
gestão, a fim de que a “Gestão Institucional” - de que o Centro Universitário Univel faz parte
- conheça as atividades da Instituição, seus erros, a forma como se busca dirimi-los, seus
acertos e de como se busca aprimorá-los, de modo a poder interagir com esta Instituição
de forma correta e coesa.
A IES possui instrumentos que permitem verificar a implantação do orçamento
previsto. O orçamento prevê recursos para operacionalizar as ações acadêmicas
administrativas, inclusive para implantação de novos cursos previstos no PDI. A IES atua
de forma estratégica para minimizar a taxa média de inadimplência através de orientações
e programas de financiamento próprio (PAP) e também acompanha e possui mecanismos
de controle de evasão através do Núcleo de Atendimento Discente (NAD).
A IES possui ótimas políticas de gestão e possui políticas de expansão excelentes
e faz constantes investimentos em infraestrutura, corpo técnico administrativo e docente.
As análises realizadas pela CPA, previstas no programa de avaliação, através de
documentos, questionários, grupos focais e reuniões permitem a avaliar a sustentabilidade
financeira da IES. Na avaliação da comissão a atual, a situação financeira do Centro
Universitário não representa risco para a consecução dos objetivos e da missão pelas
quais ela se orienta.
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A sua autossustentabilidade econômico-financeira e, portanto, sua continuidade
enquanto prestadora de serviços, tanto junto à comunidade cascavelense, como para a
sociedade dos municípios que se situam em seu entorno geopolítico, requer uma gestão
dinâmica e responsável. O ensino – que tem um leque que vai da graduação ao nível de
pós-graduação, além da pesquisa e extensão - requer a entrada de receitas que não só
superem seus custos e despesas, mas também seja geradora de valor econômico
adicional, a fim de garantir a continuidade do desejável imaginado e materializado por seus
mantenedores, a fim de que não haja interrupção do mesmo e que seja possível
acrescentar novos projetos de que necessita a sociedade em seu entorno. É com esta
relevância que gera os recursos oriundos das mensalidades a fim de aprimorar os serviços
a que se propõe.
6.1 Estratégia da gestão econômico-financeira

A saúde financeira da UNIVEL LTDA, mantenedora da IES, assegura o
funcionamento, a manutenção e, sobretudo, a expansão da instituição, tanto no plano de
infraestrutura e organização como no plano acadêmico. Com isso, a sua sustentabilidade
financeira apresenta adequada coerência com seu PDI e as diretrizes dos Conselhos
Superiores da IES.
Com base no Plano Orçamentário e a política institucional financeira, faz
investimentos importantes na ampliação de infraestrutura, reformas, manutenção e compra
de equipamentos para laboratórios e de tecnologia da informação, ampliação do acervo,
além de mobiliário para as áreas acadêmica e administrativa.
Pode-se verificar que a IES tem avançado no alcance dos objetivos institucionais,
dentre os quais se destacam a gestão competente dos recursos orçamentários de modo
que se possa assegurar o cumprimento da sua missão e o seu compromisso social.
A atual situação financeira da IES não representa risco para a consecução dos
objetivos e da missão pelos quais ela se orienta.
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A IES possui planejamento orçamentário permitindo equilíbrio financeiro entre a
receitas e despesas para sua manutenção e implementação de uma política de expansão
do ensino superior.
Com a anuência dos Conselhos Superiores esta expansão acadêmica tem sido
acompanhada de adequados investimentos em obras de construção, ampliação, reforma e
manutenção de sua infraestrutura, além da aquisição de equipamentos específicos para o
ensino da graduação, capacitação docente e técnico-administrativo, ampliação do acervo,
laboratórios e equipamentos, o que certamente resulta em um aumento de qualidade na
formação dos estudantes.
No âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, a IES conduz o processo de
formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de suas políticas em articulação
com toda a comunidade acadêmica.
Para o financiamento institucional e aplicação de recursos direcionados aos
programas de ensino, pesquisa e extensão a IES tem como referência os recursos
orçamentários descritos nos documentos oficiais.
No contexto de sustentabilidade financeira/programas de ensino, pesquisa e
extensão, vale destacar que a IES tem realizado um importante e reconhecido esforço de
expansão nos últimos anos investindo em novos laboratórios especialmente para a área
de engenharias.
No plano institucional, observa-se que os resultados dessa política são satisfatórios,
tendo em vista o bom nível de investimentos existentes em infraestrutura, aquisição e
manutenção dos equipamentos e seu espaço físico.

6.2 Política financeira e orçamentária

A Mantenedora tem como política estabelecer e tornar viável o planejamento
financeiro, para que os recursos econômicos sejam os mínimos necessários, mas
suficientes, para a sustentabilidade financeira da IES, incluindo a captação e alocação de
recursos e a realização dos objetivos propostos desde a implantação da IES.
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As diretrizes que abrangem o patrimônio administrado pela IES, a administração de
pessoal e os projetos de desenvolvimento são:


definir claramente os custos para a implementação de novos cursos e manutenção
da IES;



analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas e diretrizes institucionais
de planos, programas e projetos educacionais de cada curso;



controlar a aquisição de bens patrimoniais otimizando e racionalizando a utilização
dos bens existentes, evitando duplicações;



definir as fontes dos recursos necessários;



prever a alocação, distribuição e utilização dos recursos financeiros;



realizar inventários e regulamentar a depreciação de equipamentos;



desenvolver parcerias entre a IES e a comunidade empresarial para conseguir
meios financeiros adicionais;



criar mecanismos para garantir a participação regular dos docentes, discentes e
pessoal administrativo em eventos científicos e técnico-profissionais relevantes,
criando um fundo de apoio;



tornar extensível a atribuição de bolsas de estudo a discentes, docentes e
funcionários em formação;



apresentar política direcionada à aplicação de recursos para programas de ensino,
pesquisa e extensão;



apresentar suporte financeiro para a política de formação continuada do corpo
docente e do corpo técnico-administrativo;



apresentar política direcionada ao espaço físico visando à atualização e adequação
das instalações no atendimento às demandas da IES;



vincular a política orçamentária às metas e demais políticas institucionais;



realizar a análise de custo-benefício e de custo-efetividade;



tratar cada unidade de serviço como o conjunto de uma ou mais unidades de
negócio, entendendo-se como unidade de negócio um curso ou um setor que tenha,
no mínimo, receitas e despesas próprias e apresente um resultado operacional;



manter a autossustentabilidade econômico-financeira em cada unidade de serviço;
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organizar todos os bens móveis e imóveis da IES de forma racional, catalogando,
codificando, avaliando e inserindo todo o patrimônio no sistema de gestão;



providenciar a documentação que garanta o uso, posse e domínio dos bens
patrimoniais da IES, conforme prevê legislação pertinente;



sistematizar o acompanhamento do desempenho de cada unidade por meio dos
registros contábeis disponíveis para os gestores da IES;



atingir uma inadimplência de um dígito, uma vez que todos os compromissos da IES
são honrados pelos valores auferidos das anuidades e serviços prestados, os quais
deverão ser cobrados em dia, evitando a inadimplência;



viabilizar a operação de cada Unidade numa situação igual ou superior ao seu Ponto
de Equilíbrio Econômico Total (PEET), que é aquele em que a receita auferida cobre
todas as despesas operacionais, a depreciação de imóveis, móveis e equipamentos
e remunera o capital para reinvestimentos, nos níveis estabelecidos pela
mantenedora para a mantida;



melhorar o controle do sistema de custos;



realizar o rateio de todos os custos gerais da IES de forma automática, com base na
receita de cada unidade de serviço. Os custos específicos são apropriados
diretamente à Unidade geradora do fato;



desenvolver a mentalidade de comprometimento com os resultados.

6.3 Sustentabilidade Financeira: Relação com o Desenvolvimento Institucional e
participação da comunidade interna

O Planejamento Financeiro é um instrumento de gestão. Sua relação com a gestão
institucional aponta para o suporte às políticas e ações decorrentes do ensino, da pesquisa
e da extensão. Seus resultados (orçamento) com as devidas especificações que
caracterizam tanto a receita quanto as despesas de recursos financeiros, estão
demonstrados no balanço anual da instituição.
A expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão e necessidades
constantes de investimentos em equipamentos e infraestrutura constantes do Plano de
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Desenvolvimento Institucional da IES, demandam a dinâmica implantação de uma política
financeira sólida que tem a finalidade precípua reforçar o equilíbrio do binômio qualidade de
ensino ofertado aos alunos e mensalidades com preços competitivos no mercado.
Por meio dos resultados contábeis, pode-se evidenciar que a instituição é
sustentável, buscando o equilíbrio entre as receitas e despesas, que podem ser verificados
através do balanço patrimonial e demonstração de resultados do exercício do ano de 2018,
bem como do orçamento previsto para a vigência do PDI, apresentados a seguir. Através
destes documentos, entre outros possíveis de se averiguar no setor contábil deste Centro
Universitário, é possível afirmar que a IES demonstra excelente gestão dos recursos
financeiros e o orçamento é formulado visando atender e cumprir os planos, metas e
objetivos descritos no PDI.
As receitas do Centro Universitário UNIVEL são referentes ao recebimento das
mensalidades dos acadêmicos de cursos de graduação e pós graduação, que estão sendo
sempre inovados para que haja ampliação dos mesmos, fazendo contrapartida a todas as
despesas e investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional. Ademais,
há também outras receitas advindas de cursos oferecidos in company com empresas que
possuem convênio com a instituição, na qual são ministrados pelo corpo docente da IES
nas dependências das empresas conveniadas. Tais recursos geram ativos que asseguram
a

sua

sustentabilidade

durante

o

desenvolvimento

das

atividades

acadêmicas,

possibilitando à IES honrar todos os seus compromissos legais e contratuais, junto aos
seus parceiros, ao poder público e à sociedade cascavelense.
Visando monitorar e acompanhar a distribuição de créditos desta instituição, são
realizados estudos periódicos por diversos segmentos institucionais, dentre eles a diretoria
financeira, o setor contábil, a pró reitoria administrativa bem como a Comissão Própria de
avaliação (CPA) que apresenta relatórios semestrais com previsão de onde há
necessidades de investimento para a IES.
Neste cenário, a Política Financeira da IES abrange todo um sistema que contempla
políticas de captação e alocação de recursos financeiros internos e externos, além de
investimentos em ativos de liquidez imediata, e ou bens de capital, tudo isso alicerçado em
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parâmetros responsáveis e seguros, consoante as pertinentes demonstrações financeiras e
contábeis da IES.
Além disso, a IES investe na aquisição e manutenção de modernos equipamentos
laboratoriais e atualização constante do acervo bibliográfico físico e virtual.
Em que pese à responsabilidade social ser um aspecto presente na Política
Financeira desta IES, notório se faz compreender que as instituições particulares de ensino
necessitam de um bom gerenciamento financeiro e econômico como forma de se manter
no mercado competitivo.
Com efeito e visando a otimizar a sua atuação na seara financeira, a IES, através da
sua Diretoria Financeira, procura traçar estratégias para manter os investimentos
educacionais, possibilitando também a exploração de oportunidades mercadológicas;
nesse sentido, a IES, direta ou indiretamente, incentiva e investe na qualificação dos
profissionais do corpo docente e administrativo, tanto especificamente, quanto pela
aplicação na íntegra do Plano de Cargos e Salários, devidamente homologado pelos
órgãos competentes e na capacitação como forma de manter a eficácia na redução dos
custos operacionais e alcance dos objetivos institucionais e da excelência acadêmica.
O planejamento financeiro da IES também utiliza-se de ferramentas de gestão
bastante inovadoras e diferenciadas, tais como o Balanced Scorecard (BSC). Essa
ferramenta se utiliza de um sistema de indicadores de desempenho institucionalizados
pensado para controlar e acompanhar a aplicação da estratégia, levando em conta a
perspectiva financeira, dos clientes, dos processos internos e de aprendizado e
crescimento. Assim, o BSC é utilizado para alinhar as unidades de negócio, as unidades de
serviço compartilhado, as equipes e os indivíduos em torno das metas organizacionais
objetivas e mensuráveis alinhadas à estratégia da empresa.
O BSC é gerenciado primordialemnte pela pró reitoria administrativa da IES que, a
depender da demanda, compartilha dos planejamentos e metas com as instâncias gestoras
e acadêmicas responsáveis pelos resultados, visando assim institucionalizar os indicadores
de desempenho esperados. Este orienta a mantenedora nas tomadas de decisões internas
com acompanhamento e avaliação através da CPA a respeito de suas operações, de seus
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objetivos, produtos e clientes, ou seja, visando atingir do Planejamento Estratégico da
organização. O referido encontra-se à disposição junto ao setor contábil da Instituição.

6.4 Previsão orçamentária, balanço, demonstrativo de resultados do exercício e
cronograma de execução

A previsão orçamentária para os próximos cinco anos foi projetada com base na
receita principal, constituída pelas mensalidades dos cursos de graduação e pósgraduação.
Nesta previsão orçamentária foram contemplados os percentuais de despesas com
investimentos em infra-estrutura física, biblioteca, laboratórios e equipamentos, pessoal
docente e técnico-administrativo entre outros.
A previsão orçamentária para a vigência do PDI 2016-2020 foi projetada com base
na receita principal, constituída pelas mensalidades dos cursos de graduação e pósgraduação Lato Sensu e cursos in company. Nesta previsão orçamentária foram
contemplados os percentuais de despesas com investimentos em infraestrutura física,
biblioteca, laboratórios e equipamentos, pessoais docentes e técnicos administrativos entre
outros.
A seguir, apresentamos um cronograma para os próximos cinco anos, o qual
contempla as ações definidas e os recursos necessários para a execução das mesmas:
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7. INFRAESTRUTURA

7.1 Instalações administrativas

A infraestrutura em qualquer projeto educacional é ponto de referência para
implementação das práticas acadêmicas, conforme o projeto institucional específico. No
que concerne ao projeto da IES, a infraestrutura transpassa a sala de aula, abrangendo
múltiplos espaços de aprendizagem, que dão novos contornos ao processo de
produção/construção do conhecimento.
As salas de aula, laboratórios, biblioteca, cantinas e outras dependências são de
uso privativo do corpo docente, discente e técnico-administrativo, permitindo o acesso
de pessoas estranhas quando da realização de eventos culturais, seminários ou em
casos de expressa autorização da direção geral.
A IES no sentido de buscar a melhoria e qualificação de toda a sua infraestrutura
estabelece as seguintes diretrizes para as instalações gerais:


adequar a infra estrutura física de modo a responder adequadamente às
prioridades definidas para os projetos acadêmicos existentes, bem como para os
novos programas;



melhorar as condições de infra-estrutura e apoio para o cumprimento das funções
acadêmicas;



adequar as instalações prediais existentes para o atendimento às pessoas com
necessidades especiais, planejando as novas edificações de forma a garantir
pleno acesso desse público;



garantir a evolução do acervo bibliográfico, de redes de computadores, da
tecnologia da informação e de recursos tecnológicos em geral;



criar novos mecanismos de comunicação e de conexão interna/ externa.



Criar e assegurar as condições de infraestrutura física, de equipamentos,
laboratórios, biblioteca especializada, serviços informacionais que assegurem e
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garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos
programas de pós-graduação;


Dimensionar o espaço físico adequadamente considerando-se o número de
usuários e o tipo de atividade desenvolvida;



Implementar melhorias nas condições de luminosidade e ventilação adequadas
às necessidades climáticas locais;



Adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica para proporcionar
condições ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários;



Manter todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades garantindo
para isso pessoal habilitado;



Consolidar o programa de coleta e armazenamento seletivo de lixo;



Assegurar uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade
contando com pessoal habilitado;



Manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às
necessidades; e



Garantir a manutenção permanente das instalações físicas e dos equipamentos.
A Infraestrutura física da Instituição apresenta condições de acesso para

portadores de necessidades especiais, tais como: elevadores, rampas, portas alargadas,
banheiros adaptados em todo setores da IES. As Condições de acesso para pessoas
com deficiência e/ou mobilidade reduzida, seguiu as normas do Dec. N° 5.296/2004.
Os setores administrativos tem todo seu mobiliário controlado pelo gerenciamento
da manutenção patrimonial da IES, sendo que possuem salas climatizadas; todas com
equipamentos de informática, internet, boa iluminação, limpeza, espaço, acústica, e
demais equipamentos, estão apropriadas para atender de forma satisfatória às
atividades desempenhadas, sendo que periodicamente são avaliados pela CPA para
melhoria sistemática dos espaços e atendimento.
É importante esclarecer que toda a documentação acadêmica fica arquivada nos
diversos setores administrativos relacionados com toda segurança e adequação para tal.
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Vale ressaltar que a IES investe sempre em recursos tecnológicos diferenciados
para atendimento dos setores administrativos para toda a comunidade acadêmica, tal
como agendamento online para atendimento da secretaria, pedidos online via protocolo
para facilitar a necessidade dos acadêmicos, arquivamento digital dos documentos
institucionais e acadêmicos, uso do Skype para reuniões nos diversos setores
administrativos, entre outros que é possível de se verificar nos locais.

7.2 Salas de aula

As salas de aula da UNIVEL são utilizadas pelos acadêmicos dos Cursos de
graduação presencial e a distância e tem tamanho médio de 70 m², equipada com
Multimídia, computador, quadro branco, cadeira estofadas, cortinas, ventilação natural e
climatizada, acústica, iluminação, Wi-Fi de rede aberta disponíveis gratuitamente aos
alunos, acessibilidade plena para realização de atividades presenciais e /ou
eventualmente

quando

o

aluno

necessita

sua

utilização

(há

cadeiras

para

obesos/gestantes em diversas salas, bem como para destros e canhotos). A instituição
conta com outras 94 (noventa e quatro) salas neste mesmo padrão de qualidade, e o
uso das mesmas estão regulamentadas com normas consolidadas e institucionalizadas.
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Pode-se afirmar também que as salas são amplamente adequadas para as
atividades institucionais e são semestralmente avaliadas em diversos quesitos na
Comissão Própria de Avaliação, sendo que os materiais constantes em cada sala são
controlados através de gerenciamento patrimonial da IES.
Todas as salas de aula da UNIVEL detém recursos tecnológicos instalados de
maneira fixa nas mesmas, sendo eles projetor multimídia com acesso a internet,
chamadas realizadas de maneira online na sala através do sistema acadêmico da
instituição, ar condicionado, entre outros sistemas que são instalados a pedido dos
professores quando solicitado.
Ademais, visando otimizar ainda mais o uso dos recursos tecnológicos em sala de
aula, a instituição conta também com salas de metodologias ativas, conforme descrita
abaixo:

Salas de Metodologias Ativas

A Instituição também conta com salas de metodologias ativas, com 112 m²,
equipadas com 8 (oito) mesas de trabalho em cada uma delas com suas respectivas
cadeiras, projetor e quadro branco em todas as paredes, televisores com suporte móvel
e tomadas elétricas para notebooks em todas as mesas, além da disposição
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diferenciada dos móveis visando a aplicabilidade de técnicas de metodologia ativa para
os acadêmicos dos cursos de graduação presencial e a distância. Isso tem se
demonstrado uma evidência inovadora para ambos os cursos de graduação, tendo em
vista que os alunos ratificam tal modalidade de ensino aprendizagem de forma muito
exitosa.

7.3 Auditório

O auditório possui 1.274,72 m² equipado com poltronas estofadas com 528
lugares, acessibilidade plena, acústica, multimídia, computador, ambiente climatizado,
segurança, limpeza, iluminação, equipamentos para Vídeo Conferência e conexão
Internet a disposição de todos. Vale ressaltar que todo o ambiente é acessível é há
também alguns poltronas destinadas a obesos/gestantes.
A primeira foto acima mostra o momento de uma palestra sendo transmitida
simultaneamente para todos os alunos matriculados na modalidade a distância, sendo
que inclusive alguns participavam presencialmente na ocorrência da mesma, enquanto
outros participavam de maneira virtual. A segunda foto acima demonstra uma formatura
dos alunos dos cursos do Centro Universitário UNIVEL.
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Possui ainda,

um outro mini auditório com área de 130 m², com 100 (cem)

cadeiras estofadas, computador, multimídia,. 01 (um)

balcão, ar condicionado e

acessibilidade.
7.4 Sala Coletiva de Professores

A sala disponível para os professores atende de maneira excelente as
necessidades institucionais, com dimensão de 120 m² de área, com acessibilidade,
amplitude, iluminação e conforto adequados, ar condicionado bem como equipamentos
de informática disponíveis e escaninhos individuais aos professores,

sofás, mesas,

poltronas

são

e

um

espaço

para

coffea

break

que

diariamente

servidos

lanches/refrigerantes/café/doces. Há também teclado em braile para garantir a
acessibilidade dos mesmos, caso seja necessário.
A mesma detém normas consolidadas e institucionalizadas de uso e é avaliada
periodicamente pela CPA, sendo que os móveis lá destinados estão sob controle do
gerenciamento patrimonial da IES.
Visando disponibilizar aos professores recursos tecnológicos diferenciados, há no
recinto computadores instalados com Skype (com microfone/câmera) que viabilizam que
os docentes realizem reuniões online, bem como assistam cursos ou eventos que são
de interesse e possam participar ativamente dos mesmos de forma online.
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7.5 Espaço para atendimento aos discentes
Os discentes do Centro Universitário UNIVEL são atendidos em diversos setores
dentro da instituição e variadas formas de atendimento, tais como: secretaria acadêmica,
setores financeiros, Núcleo de Prática jurídica, nas salas de aula e espaços de
convivência e alimentação, espaço de trabalho para docentes de tempo integral e
espaço de trabalho do coordenador do curso, dotados de acessibilidade, avaliação
periódica realizada pela CPA, com gerenciamento da manutenção patrimonial, e normas
consolidadas e institucionalizadas de uso.

7.5.1 Espaço de Trabalho para Docentes em tempo integral e atendimento discente

A IES conta com 32 gabinetes individuais de trabalho aos professores integrais,
com dimensão de 10 m² cada um, contendo mesa, cadeiras, computadores, armários,
impressora compartilhada, ar condicionado e equipamentos e materiais a disposição dos
docentes.
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7.5.2 Espaço de Trabalho para o Coordenador e atendimento discente

O coordenador do curso pode utilizar-se de dois espaços diferentes para realizar
o atendimentos aos acadêmicos. No primeiro espaço individualizado, de 9 m², há
computador, cadeiras, ar condicionado, armários e gaveteiro com chave e demais
materiais de expediente.
No segundo espaço, que fica localizado próximo ao primeiro no mesmo setor, há
outra sala para atendimentos de grupos, que contém televisor, computador, armários,
mesa grande, 8 cadeiras e toda aparelhagem necessária para videoconferências e
ligações por Skype, caracterizando um ambiente com excelente infraestrutura e
inovação,

7.6 Espaço de Convivência e de alimentação/cantinas
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A instituição dispõem de 02 ambientes, sendo o mais antigo com uma área de
1.490,75 900 m² equipada para a convivência dos alunos de graduação presencial e a
distância. O segundo ambiente conta com uma área de 1.721,50 m², amplas cantinas e
também um setor para copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o aluno possa
usufruir de sua estrutura adequadamente. Há também espalhados em toda a IES
árvores e banquetas para convivência e integração dos acadêmicos e docentes.
Ambos os espaços detém acessibilidade e são avaliados periodicamente pela
CPA, oferecendo serviços variados e adequados a toda comunidade acadêmica.

7.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física

O Centro Universitário tem diversos laboratórios, ambientes e cenários que visam
atender a realização de práticas didáticas de forma adequada e com acessibilidade, os
quais são avaliados periodicamente pela CPA e regulamentados com normas de
segurança e uso consolidadas e institucionalizadas, os quais são controlados através do
gerenciamento da manutenção patrimonial da IES, além de diversos recursos
diferenciados de tecnologia que facilitam e amplificam a aprendizagem dos alunos. Os
mesmos seguem descritos minuciosamente com seus recursos e componentes.
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LABORATÓRIOS NO CENTRO TECNOLÓGICO – CT
O Centro Tecnológico da Univel tem aproximadamente 5 mil metros quadrados e
foi construído com princípios sustentáveis. O CT conta com 07 salas de aula, 21
laboratórios, 01 almoxarifado, 01 sala de estoque e 01 sala técnica.
Os laboratórios disponíveis no CT atendem os cursos de Agronomia, Arquitetura e
Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção,
Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.

LABORATÓRIO MULTIUSO 1 - CT 101
O Laboratório Multiuso1 possui uma área total de 80 m2, sala possui 01 lousa
branca, 02 bancadas laterais em granito com cubas inox, 1 torneiras, gavetas e
prateleiras em madeira. Centralmente estão dispostas 06 bancadas em granito, pontos
de água, gás e energia. Esta sala possui ainda, chuveiro de emergência, lava-olhos,
extintores de incêndio,1 multimídia com controle, 1computador e 1 ar condicionado com
controle.
Este laboratório atende as disciplinas de Química e Bioquímica dos cursos de
Agronomia, Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia
Mecânica, Fisioterapia, Medicina Veterinária e Nutrição.
O laboratório Multiuso 1 encontra-se assim equipado:

QTDE
02
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
03

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Balança Analítica
Banho maria em aço inox
Barrilete de 20L
Bloco digestor capacidade 40 provas digital temperatura 50 a 450c
Bomba de vácuo e pressão isenta de óleo
Dessecadores
Destilador de Nitrogênio
Estufa
Extrator de gordura
Incubadora Shaker
Lavador de pipetas em PVC
Manta aquecedora (grande)
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02
01
01
01
01
01
05

Manta aquecedora (pequena)
Micro-ondas
Mufla
Refrigerador
Rotaevaporador
Suporte para pipetas
Suporte Universal

LABORATÓRIO MULTIUSO 2 - CT 102
O Laboratório Multiuso 2 de química e bioquímica possui uma área total de 80 m 2,
sala possui 01 lousa branca, 02 bancadas laterais em granito com cubas inox, 1
torneiras, gavetas e armários em madeira. Centralmente estão dispostas 06 bancadas
em granito, pontos de água, gás e energia. Esta sala possui ainda, chuveiro de
emergência, lava-olhos, extintores de incêndio, 1 multimídia com controle, 1computador
e 1 ar condicionado com controle.
Este laboratório atende as disciplinas de Química e Bioquímica dos cursos de
Agronomia, Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia
Mecânica, Fisioterapia, Medicina Veterinária e Nutrição.
O laboratório Multiuso 2 encontra-se assim equipado:
QTDE
06
01
01
01
01
01
02
02
08
07
02
05
05
02

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Agitador magnético com aquecimento
Balança analítica
Banho maria
Cuba de ultrassom ultrassônica
Deionizador de água
Extrator de gordura
Manta aquecedora (grande)
Manta aquecedora (pequena)
Pipeta graduada de 10ml
Pipeta graduada de 1ml
Pipeta graduada de 20ml
Pipeta graduada de 2ml
Pipeta graduada de 5ml
Pipeta volumétrica de 100ml
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03
02
04
02
01
03

Pipeta volumétrica de 20ml
Pipeta volumétrica de 25ml
Pipetas volumétrica de10ml
Pipetas volumétricas de 5ml
Suporte para pipetas
Suporte universal

LABORATÓRIO TERMICA E FLUIDOS CT 103
O laboratório de fenômenos de transporte possui uma área 125m², 1 lousa
branca,1computador, 1 multimídia, 1 ar condicionado,1 armário em madeira.
Este laboratório atendem as disciplinas de Térmica e Fluidos para os Cursos
de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Processos.
O laboratório de fenômenos de transporte encontra-se assim equipado:
QTDE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Associação de bombas
Associação de bombas centrifugas (com analisador de energia)
Bancada de leito fixo e leito fluidizado
Bancada de Transferência de Calor por Convecção
Bancada de Trocador de calor casco e tubo MODELO BTCT-01
Bancada Medidores de Fluxo
Bancada para experimento de jatos livres
Bancada para experimentos de perda de carga em
tubulações+associação de bombas+ experimento de Reynolds.
Bancada secagem de sólidos com aquisição de dados
Impressora 3D
Módulo pressão hidrostática
Sistema de treinamento em trocadores de calor-unidade
suprimento- (sem sistema de aquecimento de dados.)
Trocador de calor concêntrico (sem sistema de aquisição de
dados.)
Trocador de calor de placas (sem sistema de aquisição de dados.)

LABORATÓRIO DE ESTRUTURA E PROPRIEDADE DOS MATERIAIS E DE
METROLOGIA - CT 105
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O laboratório de estrutura e propriedade dos materiais possui uma área de
92m², com 1 lousa branca,1 computador, 1 multimídia, 1 ar condicionado, 6
bancadas em granito e 2 armários em madeira.
Este laboratório atende as disciplinas de Estrutura e Propriedades dos
materiais e a disciplina de Metrologia do Curso de Engenharia Mecânica.
O laboratório de estrutura e propriedade dos materiais e de Metrologia
encontra-se assim equipado:
QTDE
01
01
01
02
01
01
02
01
01
02
01
02
01
01
03
03
02
06
03
01
01
01
01
01
01
07

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Braço de medição articulado Romer modelo SIGMA 20
Centro ótico de medição portátil, curso 200x100mm
Comparador de diâmetro interno 18-35mm
Comparador de diâmetro interno 35-50mm
Conjunto de micrometros INT. c/3 pontas de contato
Jogo de bloco padrão com 38 peças classe 2, composição 1 pe
Maleta metrologia dimensional
Micrometro de medição externa
Micrometro externo analógico 25-50 mm/0,01 mm
Micrometro externo, capacidade 0-25mm, leitura 0,001mm
Micrometro externo, capacidade 25-50, leitura 0,01mm
Micrometro externo, capacidade 75-100mm, leitura 0,01mm
Micrometro interno com 3 pontos, capacidade 25-30mm
Motor Automotivo Demonstrativo (Com parafusadeira)
Motores Automotivos
Paquímetro convencional, capacidade 0-1150mm/0-6, leitura
Paquímetro digital com capacidade 0-150mm leitura 0.01mm
Paquímetro Universal com Guias de Titânio
Paquímetro universal, modelo quadrimensional, capacidade 0-1
Relógio apalpador curso 0.8mm, leitura 0.01mm com diâmetro D
Relógio comparador 0-100-0 / graduação 0,001 mm
Relógio comparador capacidade 0-10mm, leitura 0,01mm
Rugosímetro portátil com 20 parâmetros e sonda externa
Suporte contra pontas 300x125mm
Termômetro digital infravermelho -50+850ºc
Transmissões Automotivas
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LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA CIVIL CT - 108, 109 e 110
O laboratório de Engenharia civil possui uma área total de 100m² e conta com 03
salas para realização de aulas práticas, contando com 1 lousa branca, 1 computador, 1
multimídia, 1 ar condicionado.
Este laboratório atende as disciplinas de Estruturas de Concreto e Tecnologia,
Materiais de construção, solos e pavimentação dos cursos de Engenharia Civil e de
Arquitetura e Urbanismo.
Os laboratórios encontram-se assim equipado:
QTDE
01
01
01
01
12
01
01
08
02
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
08
02
08
01
08
01
02
03
11

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Agitador de peneira
Aparelho de cisalhamento direto do solo eletrônico adensamento
Balança digital Toledo Prix cap. 15 kg, resolução 5 G
Balança UR cap. 60 kg, resolução 20 g marca Urano
Baliza BG-22B XPEX
Betoneira
Bomba de Amostragem de Gases
Bússola de Brunton MOD DQY-1
Carinho de mão
Cortador de Vergalhão
Estação meteorológica Vantage VUE
Estufa de esterilização e secagem
Furadeira de bancada
Furadeira de impacto profissional GSB 550 RE com 14 brocas
GPS Montana 680
Jogo de chave fixa de 8 peças
Lixadeira
Máquina universal de ensaio Servo controlada 100 KN
Mesa flow
Mira de alumínio 4M XPEX
Moto esmeril
Nível ótico AT-32
Registrador de dados para VP usb única
Teodolito eletrônico DE-2 A XPEX
Termômetro de Globo
Trado manual
Trado manual comprimento 18-3 / 4
Trena de fibra de vidro 30m CST
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08
01

Tripé de alumínio PQ SJA10F XPEX X823 NIVEL
Vibrador de concreto (Falta Agulha)

LABORATÓRIO MULTIUSO 05 - CT 203
O laboratório Multiuso 05 do CT possui uma área total de m 2, sala possui 01
lousa branca, 02 bancadas laterais em granito com cubas inox, 1 torneiras, gavetas e
prateleiras em madeira. centralmente 06 bancadas em granito, pontos de água, gás e
energia. Esta sala possui ainda, chuveiro de emergência, lava-olhos, extintores de
incêndio,1 multimídia com controle, 1computador e 1 ar condicionado com controle.
Este laboratório atende as disciplinas de Química dos solos e Fertilidade dos
Solos para o curso de Agronomia e atende as disciplinas de química, bioquímica e
bromatologia dos cursos de Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia de Produção,
Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Medicina Veterinária e Nutrição.
O laboratório Multiuso 5 encontra-se assim equipado:
QTDE
01
01
01
04
02

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Extrator de gordura
Dispersor de solo
Condutivímetro portátil
Agitador magnético com aquecimento
Chapa de aquecimento

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA 1 CT 210
O laboratório de microscopia possui uma área total de 80 m 2, sala possui 01 lousa
branca, 02 bancadas laterais em granito com cubas inox, 02 torneiras, gavetas e
armários em madeira. Centralmente estão dispostas 08 bancadas em granito, pontos de
gás e energia. Esta sala possui ainda, chuveiro de emergência, lava-olhos, extintores de
incêndio, 01 multimídia com controle, 01computador e 01 ar condicionado com controle.
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Este laboratório atende as disciplinas de Biologia Celular e de Microbiologia dos
cursos de Agronomia, Biomedicina, Fisioterapia, Odontologia, Medicina Veterinária e
Nutrição.
O laboratório de microscopia 1 encontra-se assim equipado:

QTDE
01
02
02
16
01
02
03
01
01
01
01
01
17
03
01
05

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Autoclave
Balança eletrônica
Banho maria
Bico de bolsem
Chuveiro de emergência
Contador de colônia manual
Cronômetro
Deionizador de água
Estufas
Incubadora microbiológica
Lavador de pipetas em PVC
Micro hematócrito digital
Microscópios Olympus CX23
Refratômetro
Refrigerador
Timer

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA 2 CT 211
O laboratório de microscopia possui uma área total de 80 m 2, sala possui 01 lousa
branca, 02 bancadas laterais em granito com cubas inox, 02 torneiras, gavetas e
prateleiras em madeira. Centralmente 15 bancadas em granito, pontos de água, gás e
energia. Esta sala possui ainda, chuveiro de emergência, lava-olhos, extintores de
incêndio, 01 multimídia com controle, 01computador e 01 ar condicionado com controle.
Este laboratório atende as disciplinas de Biologia Celular dos cursos de Agronomia,
Biomedicina, Fisioterapia, Odontologia, Medicina Veterinária e Nutrição.
O laboratório de microscopia 2 encontra-se assim equipado:
QTDE
01
15

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS
Banho maria
Bico de Bunsen
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01
02
01
01
01
19
02

Centrífuga
Chapa de aquecimento
Chuveiro de emergência
Homogeneizador de sangue
Lavador de pipetas em PVC
Microscópio Olympus CX23
Suporte de pipeta azul
LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA 3 - CT 212
O laboratório de Microscopia 3 do CT possui uma área total de 80 m 2 e conta com

01 lousa branca, 02 bancadas laterais em granito com cubas inox, 02 torneiras, gavetas
e armários em madeira. Centralmente estão dispostas 08 bancadas em granito, pontos
de gás e energia. Esta sala possui ainda, chuveiro de emergência, lava-olhos, extintores
de incêndio, 01 multimídia com controle, 01computador e 01 ar condicionado com
controle.
Este laboratório atende as disciplinas de Biologia Celular e Zoologia dos cursos
de Agronomia.
O laboratório de Microscopia 3 do CT encontra-se assim equipado:
QTDE
02
06
01
03
13
03
01
15
14
01
06
04
01
25
15
13
02
200

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS
Balão volumétrico de 50ml
Becker de 100ml de vidro
Becker de 150ml de vidro
Becker de 250ml plástico
Becker de 50ml de vidro
Becker de 600ml plástico
Chuveiro de emergência
Espátula de plástico
Estante para tubo de ensaio
Estufa de secagem e esterilização com controle digital de temperatura
Funil de plástico
Gral com pistilo de plástico
Lavador de pipetas em PVC
Lupas
Pinça dente de rato
Placa de vidro para cromatografia
Suporte para toalha de papel
Tubo de ensaio de vidro
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LABORATÓRIO DE CINESIOTERAPIA – CT 1º. Pavimento – Sala 207
O laboratório de Cinesiologia e Recursos Manuais possui uma área de 80m² e
conta com 1 computador e 1 multimidia. Este laboratório atende as disciplinas de
Cinesioterapia do curso de Fisioterapia.
O laboratório de Cinesioterapia encontra-se assim equipado:

Qtde
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

Descrição dos equipamentos e demais materiais
Acctrend cholesterol c/25 tiras
Accu-chek safe-T-PRO c/200 I 4
Accutrend plus monitor I 4
Accutrend triglycerides c/25 tiras I 12
Anéis de Pilates
Aparelho de tração cervical Saunders
Aparelho de tração lombar Saunders
App pulso digital automático G-tech master prata BP3AFI I 4
Balanços proprioceptivos em aço inox
Barras paralelas
Bicicleta ergométrica magnética perform H3
Bola Bosu com alça
Bola de borracha (nº 10)
Bola feijão 55 cm
Bola feijão 70 cm
Bola feijão 85 cm
Bola suíça 120cm
Bola suíça 45cm
Bola suíça 55 cm
Bola suíça 65cm
Bola suíça 75cm
Bola suíça 85cm
Bola suíça 95cm
Bolas de borracha (nº 8)
Cama elástica
Disco proprioceptivo
Escada de canto com rampa
Escada digita
Espaldar fixo
Esteira eletrônica R5i 110v moviment
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2
1
1
1
1
2
1
4
2
2
2
4
1
1
2
1
200
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
50
3
3
3

Exercitador de braços e pernas
Exercitador de dedos (extensão)
Exercitador de dedos (flexão)
Exercitador de dedos grande – intensidade forte (amarelo)
Exercitador de dedos grande - intensidade fraco (vermelho)
Exercitador de mão
Exercitador de mãos para flexão e extensão elástica dos dedos –
expansão
Halteres 2kg
Halteres 3kg
Halteres 500g
Halteres 5kg
Halteres de 1 kg
Jogo de bastões
Kit Cones
Kit de faixa elástica (Theraband)
Kit Theratub/ Kit Extensor
Lancetas descartáveis
Massa terapêutica (amarelo, azul, verde, vermelho)
Medidor de glicose no sangue
Mini bike compact - ACTE
Piso para barras paralelas
Prancha ortostática
Skate
Steps
Suporte para halteres
Suporte para halteres
Tábua proprioceptiva antero-posterior
Tiras reagentes para medição de glicose no sangue
Tornozeleiras de 1kg
Tornozeleiras de 3kg
Tornozeleiras de 500g
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LABORATÓRIO CONFORTO, MAQUETARIA, MODELOS TRIDIMENSIONAIS
SALA 312 O laboratório de Conforto, Maquetaria e Modelos Tridimensionais possui uma
área de 200 m2, com 1 computador, 1 equipamento multimidia e bancadas centrais,
sendo 02 bancadas de granito medidas 2,0 x 1,0 metro e 04 bancas em madeira
medidas: 100,5 cm c 80 cm, com rodízios.
O laboratório de Conforto, Maquetaria e Modelos Tridimensionais encontra-se assim
equipado:
QTDE
01
01
01
02
01
04
23
02
02
03
02
03
06
02

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Heliodon com iluminador de fonte de alimentação
Caixa de ferramentas
Furadeira de bancada
Compressores
Lixadeira
Arcos de Serra
Chaves Philips
Ferros de solda
Martelos
Alicates
Alicates de bico reto
Pistola de cola quente, de ar e de tinta
Jogos de chave
Paquímetros

LABORATÓRIO NO BLOCO D
No Bloco D estão alocados os laboratórios de Cinesiologia e Recursos Manuais
(sala 01), laboratório de química (sala 02), laboratório de Eletrotermofototerapia (sala
03), laboratório de física (sala 04), laboratório de Biologia celular e Fisiologia Vegetal
(sala 05) e 01 sala técnica.
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LABORATÓRIO DE CINESIOLOGIA E RECURSOS MANUAIS - BLOCO D
SALA 01
O laboratório de Cinesiologia e Recursos Manuais possui uma área de 56m². e
conta com 02 computadores, 01 equipamento multimidia e 01 aparelho de ar
condicionado. Este laboratório atende as disciplinas de Cinesiologia e Recursos Manuais
do curso de Fisioterapia.

O laboratório de Cinesiologia e Recursos Manuais encontra-se assim equipado:

QTDE
01
06
06
02
01
01
05
16
01
13
06
10
25
01
10
02
04
01
01
01
01
05
02
01
01
01
05

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Baropodômetro EPS R1
Bracelete smart
Cronômetro digital
Dinamômetro Bulbo Squeeze
Dinamômetro dorsal analógico
Dinamômetro escapular analógico
Esfigmomanômetro
Esfigmomanômetro com estetoscópio
Esteira eletrônica R5i 110v moviment
Estetoscópio
Estetoscópio
Garrote azul com autotrava elástico adulto
Goniômetro em acrílico tamanho G. e P.
Infravermelho com pedestal com lâmpada
Mobil.maca/divã tubular 00617c, azul escuro arktus
Neuromuscular stimulator
Oxímetro de pulso portátil de dedo 2
Paquímetro antropométrico 130mm – sanny
Paquímetro antropométrico 130mm-sanny
Podoscópio em acrílico iluminação a led- podo tech
Refratômetro soro e urina 1000- 1050 global
Réguas antopomérica
Respiron exercitador classsic NCS
Ressuscitador manual em silicone adulto (balão, máscara, reservatório
de oxigênio e conexões.
Sensor inercial G-WALK
Simetrógrafo portátil postural Sanny
Suporte branco concha estofado
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LABORATÓRIO DE RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS
Qtde
15
5
15
10
5
15
5
5
15

Descrição dos equipamentos e demais materiais
Bolas cravo
Cunha de posicionamento
Escadas auxiliares
Macas
Massageador
Mocho giratórias
Rolo de massagem
Rolo de posicionamento
Travesseiros

LABORATÓRIO DE QUÍMICA BLOCO D SALA 02
O laboratório de química possui uma área total de 100 m 2, sala possui 01 lousa
branca, 02 bancadas laterais em granito com cubas inox, 2 torneiras, gavetas e
prateleiras em madeira. Centralmente 3 bancadas em granito, pontos de água, gás e
energia. Esta sala possui ainda capelas de exaustão, chuveiro, lava-olhos, extintores de
incêndio,1 multimídia, 1 computador e 1 ar condicionado.
Este laboratório atende as disciplinas de Química dos cursos de Engenharia Civil,
Engenharia Civil com ênfase em Construção Civil, Agronomia.
O laboratório de Química encontra-se assim equipado:
QT
DE
01
05
01
01
01
02
01
01
08
03
01

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Agitador magnético
Agitador magnético com aquecimento GT- AMB2L 110V global
Balança analítica
Balança comum
Balança Semi Analítica cap. 300g precisão 0,001
Barrilete de pvc
Centrifuga 80-2B
Centrifuga macro
Chapa de aquecimento
Condensador de Granham
Condutivímetro
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01
01
02
02
01
01
01
03
01
01
01
01

Contador Geiguer Miller
Deionizador de água
Dessecador de vidro com tampa e luva 55/38 e placa de porcelana
Destilador de água
Estufa de secagem
Evaporador rotativo a vácuo condensador horizontal
Evaporador rotativo microprocessado - 220
Extrator de gordura (método tradicional soxhlet) 250ml
Fotômetro
Fotômetro analisador semi – automático BIO-2000
Kit para avaliação da qualidade da água
Kits moleculares ATOMLIG 77 EDUCAÇÃO E ATOMLIG 107
EDUCAÇÃO
Liquidificador
Manta aquecedora em cerâmica infra vermelho 500ml
Manta de aquecimento
Decibelímetro
pH-metro portátil
pH-metro de bancada PG 1800 eletrodo de vidro
Ponto de fusão PF 1500 FARMA
Turbidímetro portátil

01
04
02
01
01
02
01
01

LABORATÓRIO DE ELETROTERMOFOTOTERAPIA BLOCO D SALA 03
O Laboratório de Eletrotermofototerapia conta com uma área de 56 m 2 onde estão
dispostos os seguintes equipamentos e materiais. O laboratório atende a disciplina de
eletrotermofotorepia do curso de Fisioterapia.
O laboratório de Eletrotermofototerapia encontra-se assim equipado:

Qtde
5
2
2
2
1
1
1
1

Descrição dos equipamentos e demais materiais
Biombo triplo com rodízio
Bolsa de gelo
Bolsa térmica gela-quente grande (gel)
Caneta 660nm Ibramed - Laser Vermelho para Laserpulse
Caneta 830nm Ibramed - Laser Infravermelho para Laserpulse
Caneta Laser - 904 nm - Ibramed
Cinta para bolsa de gelo
Cluster Laser 904nm + LED para Endophoton - Kld
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3
1
4
5
1
5
8
3
1
1

Endophasys Multicorrentes - Kld
Endophoton KLD - Fototerapia e Laserterapia
Laserpulse Ibramed
Mesa auxiliar tubular 2 gabinetes
Microondas
Neurodyn Multicorrentes Ruby Line - Ibramed
Óculos para laserterapia
Sonopulse II Ibramed - Ultrassom de 1 e 3 MHz
Turbilhão para membros inferiores
Turbilhão para membros superiores

LABORATÓRIO DE FÍSICA BLOCO D SALA 04
O laboratório de Física possui uma área 82m² conta com 01 lousa branca,1
computador,1 multimidia,1 ar condicionado, 6 mesas de granito, com balcão nas laterais
em mármore e 2 pias em inox.
Estes laboratórios atendem as disciplinas de Física dos cursos de Engenharia
Civil, Engenharia Mecânica e Agronomia.
O laboratório de Física encontra-se assim equipado:

QTDE
10
01
01
02
01
01
19
05
05
16
01
01
03
03
01
01
01

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Alicate
Balança Eletrônica, cap. 5,2 kg
Banco ótico alfa serie 32950
Capacímetro
Capacitor de placas paralelas cambiáveis
Carga indutiva dupla 0,2 H2 A
Chave de Fenda vários tamanhos
Chave Fenda toco ponta chata 5x38mm
Chave Fenda toco ponta cruzada 5x38m
Chave Philips vários tamanho
CMD 3000 RCK
Conjunto completo para estudo da radiação térmica 110v serie 32214
Conjunto de Bobinas Circulares Projetável
Conjunto de Calorimetria e Termômetro kit
Conjunto de diafragmas fendas. Orifícios e mosaicos RV – S/S
Conjunto Lançador
Conjunto Motor Aberto
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05
01
02
01
05
04
03
04
03
03
01
06
01
02
01
04
01
06

03
03
03
01
04
06
01
01
03
03
03
04
03
01
15
02
01
01
01
01
01

Conjunto Optico Compacto
Conjunto para lei de Lenz-Faraday e correntes de Foucault
Conjunto Trilho de Ar
Dilatômetro linear serie 32068 FCI
Dinamômetro de 10N
Dinamômetro de 2.5N
Dinamômetro de 2N
Dinamômetro de 5N
Disco de Harlt
Equipamento rotacional projetável BX-040
Equivalente mecânico do calor com multímetro serie 32209
Fonte de Alimentação
Fonte laser portátil de um feixe 5mw-650mm c/ fonte serie 32087
Gerador de Van Der Graaf
Gerador de vapor 500W 110v serie 30424
HK P 200 PROTOBOARD
Inversor de frequência
Kit de Componentes Elétricos, Associação e Relação entre Grandezas
Elétricas: Contendo 02 Multimeter digital vc 9804ª+, Resistores,
Condutores de diversos materiais e tamanhos, Capacitores, Pilhas,
Potenciômetros, LDR’S, LEDs, Cabos de Conexão, Base de Montagem e
01 Conversor AC/DC.
Lei de Hooke
Mesa de Espectro Magnético e Acessório
Mesa Projetável para Bobinas Paralelas
Microscópio metalográfico
Motor Trifásico 1 CV
Multímetro Digital Portátil
Osciloscópio Minipa mod. MO-1225-20MHZ
Painel para associações eletroeletrônicas
Painel para hidrostática
Pêndulo Simples Kit
Plano Inclinado
Queda Livre
Réguas de 300 mm
SOFT 3000 RACK
Suporte Universal
Topógrafo
Termômetro digital MRT 300
Termômetro digital tipo espeto -50c a+ 300c 9791
Transformador Desmontável
Transformador desmontável serie 32495
Tripé
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LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR E FISIOLOGIA VEGETAL BLOCO D SALA
05
O laboratório de Biologia possui uma área total de 56 m 2, 01 lousa branca, 02
bancadas laterais em granito, com cubas 2 torneiras, gavetas e armários em madeira. O
laboratório conta com 02 bancadas centralmente em granito, pontos de água, gás e
energia. Este laboratório possui também capelas de exaustão, extintores de incêndio, 1
multimídia,1 computador, 1 ar condicionado.
Este laboratório atende as disciplinas de Biologia, Microbiologia e do curso de
Fisioterapia, Nutrição e Ciências Biológicas e a disciplina de Bases Biológicas na
atividade Física do curso de Educação Física.
O laboratório de Biologia encontra-se assim equipado:
QTDE
01
01
01
01
05
20
17
01
01
01
06
01
04cx
01
25
21
01
40
10
01
15
QTDE
10
10

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Autoclave vertical
Barrilete de 20 Litros
Banho Maria digital com circulação
Cabine de fluxo unidirecional
Cabo para bisturi N3
Cabo para bisturi N4
Caixa porta lâminas capacidade de 50 unidade
Chapa aquecedora digital
Conjunto com 100 lâminas preparadas botânica
Contador de Colonia
Estoujo com pinça
Estufa de esterilização e secagem
Lâminas para bisturi N4
Mesa agitadora com movimento orbital
Microscópio biológico trilocular Edutec 1600x
Microscópio Olympus mod. CX 22
Pasta com exemplares
Placa de petri 60x15 plástico lisa cral
Placa de petri 90x15 plástico lisa cral
Politriz lixadeira metalográfica PLO1
Termômetro
DESCRIÇÃO DE VIDRARIAS E OUTROS MATERIAIS
Cuba coloração para 30 lâminas em vidro
Lava olho de emergência 500 ml
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01
02

Perola de vidro 4mm 1kg
Tubo capilar sem heparina c/ 500 und

LABORATÓRIOS NO BLOCO B
No Bloco B estão alocados os seguintes laboratórios: 01 laboratório de anatomia
veterinária,02 laboratórios de anatomia humana e 01 sala técnica, 01 laboratório de
fisiologia do exercício, lutas, dança e ginástica, 01 laboratório de histologia (sala 113),
brinquedoteca, 02 laboratórios de gastronomia, sala de eventos e panificação, 02
laboratório de artes, 01 laboratório de fotografia e de revelação de fotos e salas de
aulas.

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA BLOCO B SALA 113

O laboratório de Biologia possui uma área de 62m²,1 lousa branca, 1 computador,
1 multimídia, 1 ar condicionado, 2 cubas em inox, 1 balcão em madeira, 1 prateleira em
madeira e 5 bancadas em granito.
Este laboratório atende as disciplinas de Biologia Celular, Histologia e
Parasitologia para os cursos de Agronomia, Biomedicina, Fisioterapia, Medicina
Veterinária e Nutrição.
O laboratório de Biologia Celular, Histologia e Parasitologia se encontra assim
equipado:
QTDE
01
50
20
01
100 cx
05
37
13 cx
20
01
01

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Adaptador para vídeo câmera
Caixa porta lâmina capacidade 50 lâminas
Câmara fuchs-rosental Neubauer
Câmera digital colorida CMOS C serie 65000730
k-cell para contagem de sedimentos urinários CRAL
Laminário de Patologia
Laminários de Histologia
Lâminários de Histologia e Fisiologia
Microscópio binocular Olympus serie: 7L880
Microscópio biológico trilocular Olympus serie:7B860
Objetiva plana acromática PLCN
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LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA BLOCO B – Salas 101 e 103
O laboratório de Anatomia possui uma área total de 100 m 2, 5 mesas anatômicas
em inox, cuba em aço inox com 2 torneiras, 1 lousa branca, 1computador ,1 multimidia,
1 ar –condicionado, contendo armários e prateleiras em madeira em toda parede lateral.
Este laboratório atende as disciplinas de Anatomia Humana dos cursos de
Biomedicina, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia.
O laboratório de Anatomia encontra-se assim equipado:
QTDE
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
06
03
01
01
03
01
02
02

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Articulação de cotovelo em 8 partes
A883-3B
Articulação do ombro com mangas de rotores A880-3B
Articulação do quadril 7 peças
A881-3B
Baço em formol
Braço luxo com musculatura 8 peças
M11-3B
Cérebro com artérias 8 partes
C25-3B
Cérebro em formol
Cérebro, 8 partes
Coluna de luxo flexível com cabeça de fêmur A580-3B
Coluna vertebral bonelike
A794-3B
Coração em Formol
Coração Sintético
Corte de pele em bloco
Crânio com terminações nervosas da mandíbula
Dentição adulta VE 281
Dentição de leite VE 282
Esqueleto humano desarticulado
Esqueleto humano padrão 170cm com suporte e rodas
Figura muscular 170cm com órgãos internos 29 partes
geladeira
Membros inferiores lado direito
Metade anatômico de cabeça com musculatura
C14-3B
Modelo anatômico de esqueleto da mão com ligamentos M33-3B
Modelo anatômico de esqueleto do Pé com ligamentos M34-3B
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01
01
01
01
02
03
01
100
01
01
01
02
01
02
01

Modelo anatômico de Laringe traqueia e arvore brônquica
Modelo anatômico de Medula espinhal ampliada em 6x
3B
Modelo anatômico de Olho em orbital 10 partes
Modelo anatômico de Ouvido ampliado em 06 partes
Modelo anatômico estrutural da mão em 3 partes
M18-3B
Nati morto 25semanas em formol
Órgão de Corti (E14)
Ossadas completas (12 Preparadas)
Pelve feminina com gravidez 4 partes
Pelve masculina com ligamentos 7 partes
H21-3-3B SC
Pélvis feminina com ligamentos 6 partes
H20/4-3B SC
Perna em 9 partes com músculos destacáveis M20-3B
Pulmão em 7 partes
3B
Pulmão em Formol
Rim néfron e glomérulos em prancha

02
01
01
01
01
01

Rins em formol
Sistema circulatório em relevo
Sistema circulatório sanguíneo
Sistema digestório 3 partes
Sistema digestório em formol
Sistema nervoso central e periférico

01
02

Sistema respiratório com coração em formol
Sistema urinário em 6 partes com sexo DUAL.K32-3B

W42505-

G30-3B

LABORATÓRIOS DE ARTES BLOCO B SUB SOLO
Os laboratórios de artes possuem uma área total de 200 m 2. O laboratório 1
conta com uma área de 109m² e o laboratório 2 conta com uma área de 92m². Os
laboratórios possuem uma 1 lousa branca, 1 computador, 1 multimidia, 1 ar
condicionado, bancadas centrais e mesas de madeira, 4 cubas em aço inox e bancadas
laterais.
Os laboratórios de artes encontram-se assim equipados:
QTDE
02
01

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 1ª
Abafadores de ruídos tipo fone
Alicate pequeno de bico
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01
01
01
10
29
01
01
03
01
01
01
01
01
01

Alicate pequeno de corte
Bancada com esmeril
Bancada para entintagem
Banquetas estofadas de madeira
Banquetas estofadas pretas de metal
Caixa abra mirka lixa circular
Caixa de ferramentas Vonder 50x20x21
Caixas plásticas brancas
Chave de fenda 16x6
Chave de fenda 4x8
Compressor de ar direto – defeito na válvula de vasão
Compressor de ar pequeno
Conjunto de brocas 8 peças
Forno jung1000 graus

BRINQUEDOTECA BLOCO B 108
A brinquedoteca possui uma área de 62m² e conta com 1 computador, 1
multimídia, ar condicionado e um palco. Este laboratório atende as disciplinas de artes e
pedagogia.
A brinquedoteca se encontra assim equipada:
QTDE
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Armário para livros
Boneca Baby Jr Fofinho
Boneca Baby Peniquinho
Boneca Coleção Frutinhas
Boneca Nenequinha
Brinquedo Agromak Trator
Brinquedo Baby Truck basculante
Brinquedo Caminhão Beach Truck
Brinquedo Enxutinho da Princesa
Brinquedo Ferro de Passar
Brinquedo Kit Ferramentas completo
Brinquedo Kit Porta Mantimentos
Brinquedo Mamy Cook Kit
Brinquedo Mini Fogão
Brinquedo pedagógico - Alfabeto Móvel Degrau MDF
Brinquedo pedagógico - Alfabeto Silábico
Brinquedo pedagógico - Alfanumérico Recortado MDF
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
7

Brinquedo pedagógico - Alinhavos Sortidos
Brinquedo pedagógico - Barras e Medidas
Brinquedo pedagógico - Blocos Lógicos 48 peças
Brinquedo pedagógico - Círculo de Frações
Brinquedo pedagógico - Dominó Divisão Silábica
Brinquedo pedagógico - Lego Monte Fácil 1000 peças
Brinquedo pedagógico - Memória Alfabetização MDF 40 peças
Brinquedo pedagógico - Mosaico Fantástico
Brinquedo pedagógico - Numerais e Quantidades na Base MDF
Brinquedo pedagógico - Passa Formas Geométricas
Brinquedo pedagógico - Pequena Cidade MDF 100 peças
Brinquedo pedagógico - Pesque e Brinque MDF 20 peças
Brinquedo pedagógico - Prancha de Seleção pequena MDF 16
peças
Brinquedo pedagógico - Quebra Cabeça Gigante c/ 10 MDF
Brinquedo pedagógico - Seriação de Animais MDF 54 peças
Brinquedo pedagógico - Troque e Encaixe as Cores Casa MDF 20
peças
Brinquedo Trem Kid
Bule inox
Cabide Cristal
Caçarola
Cadeira de Balanço
Carro Super Spot
Coleção Cook Batedeira
Coleção Cook Liquidificador
Conjunto de condimentos
Conjunto de panelinhas
Espelho
Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com a natureza
Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com as cores
Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com os animais
Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com os números
Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com os opostos
Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com os transportes
Exemplares de Literatura infantil Meu Primeiro Relógio
Exemplares de Literatura infantil Olho Mágico
Exemplares Minha Primeira Enciclopédia
Fantasia infantil
Fantoches de mão animais sortidos
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2
1
1
1
1
4
1
1
8
4
1
1
2
2
1
4
18
14
26
2

Frigideira para ovo
Fruteira
Jogo de argolas
Maleta com 1000 letras EVA
Material dourado 611 peças de madeira
Mesas de tamanho infantil contendo 5 mini cadeiras cada
Mini jogo de cozinha planejado
Palco
Prato sobremesa
Puffs
Tabua de Carne
Tabuinha de passar
Tapete de EVA
Tapete EVA
Teatro de Fantoches
Tigela
Títulos diversos de Literatura Contos Infantis
Títulos diversos de Literatura Infanto Juvenil
Títulos diversos de Literatura Nacional
Triciclo para boneca

LABORATÓRIOS DE GASTRONOMIA BLOCO B
Os laboratórios de gastronomia possuem uma área total de 310 m 2. A cozinha 1
dispõe de uma área de 54 m², a cozinha conta com uma área de 54 m² que possui 12
fogões industriais no centro, com duas coifas em aço inox, bancadas em todas laterais
em aço inox e com 10 pias em inox, Conta também com uma sala de apoio com uma
área de19 m² com balcões em toda lateral em granito e com 1 cuba em aço em inox, 1
minirestaurante com uma área de 25 m² com 5 mesas, 2 prateleiras em madeira e 1 ar
condicionado,1 salão de eventos com uma área de 94 m² com 1 ar comdicionado,1
multimídia,1 computador,7 mesa com cadeira,1 panificadora e confeitaria com uma área
de 90m² com bancadas laterais em aço inox com 5 cubas em aço inox, 4 fogões
industriais e 5 bancadas em granito. Um estoque com uma área de 29 m², com 3
freezers horizontais, 1 câmera fria de 4 portas, bancadas laterais em granito com duas
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cubas em aço inox, 1 armário em madeira, 6 prateleiras metálicas,1 computador, 1
impressora e 2 ventiladores.
Estes laboratórios atendem as disciplinas de gastronomia dos cursos de
Gastronomia e de Nutrição.
Os laboratórios de gastronomia encontram-se assim equipados:
QTDE
06
02
01
01
02
01
03
01
01
01
02
03
01

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Balança digital cap. até 5k
Cilindro elétrico industrial
Fermentadora
Forno
Forno combinado com coifa
Forno turbo
Geladeira
Kooler
Máquina a vácuo
Máquina de gelo
Masseira industrial
Micro-ondas
Salamandra

LABORATÓRIO DE ANATOMIA VETERINÁRIA BLOCO B 107
O laboratório de anatomia veterinária possui uma área de 62m² e conta com 1
lousa branca, 1 computador, 1 multimídia, 1 ar condicionado, 2 cubas em aço inox,
balcões laterais em madeira, 02 freezers horizontais e 6 bancadas móveis em aço inox.
Este laboratório atende a disciplina de Anatomia Veterinária para o curso de
Medicina Veterinária.
O laboratório de Anatomia Veterinária encontra-se assim equipado:
QTDE
08
05
08
05
03
03
01
02

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Atlas
Axis
Cachorro no formol
Caixa Multiuso em PP, cap.30L
Caixa Multiuso em PP, cap.40L
Caixa Multiuso em PP, cap.90L
Cavalo em esqueleto completo
Congelador de duas tampas
298

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

07
29
02
01
01
04
04
01
01
01
04
05
10
05
01
05
01
04
05
04
05
04
03
04
01
05
01
02
04
02
07
15
19
03

Coração
Costela
Coxal
Crânio Ovino
Crânio suíno
Crânio/ bovino
Escapula
Esqueleto completo de felino
Esqueleto de equino
Esqueleto de ovino completo
Estômago
Faca de corte, grande
Faca de corte, pequena
Fêmur
Feto de felino
Mandíbula
Máscara M3
Metacarpo / bovino
Patela
Pés bovinos no formol
Pulmão
Rádio e una
Reprodutor feminino, sendo 01 un de bovino, 01 de suíno e 01 de canino
Sacro
Suíno em esqueleto completo
Suporte para soro
Tanque cisterna d´água de 1,750 litros tampa de rosca central
Tanque em inox para formol
Tíbia
Úmero
Vértebras (C3, C4, C5 e C6)
Vértebras lombares
Vértebras torácicas
Vísceras de cachorro (coração pulmão intestino) no formol
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LABORATÓRIO MULTIUSO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO, GINÁSTICA, LUTAS
E DANÇA - BLOCO B SALA 105

O laboratório multiuso de Fisiologia do Exercício, Ginástica, Lutas e dança possui
uma área de 56m² e conta com 01 computador, 01 equipamento multimídia, ar
condicionado e 02 armários de madeira.
Este laboratório atende as disciplinas de ginástica, lutas, dança e fisiologia do
exercício dos cursos de Educação Física e Fisioterapia.
O laboratório multiuso disponível na sala 105 do Bloco B encontra-se assim
equipado:
QTDE
10
35
01
02
05
05
39
40
26
17
20
05
18
20
20
10
01
01
01
01
108

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Aparador de chute tamanho M 20x45x10
Arco de ginastica rítmica
Balança 200Kg R-I-W 200
Banco de Wells instant flex 30,5x30,5x50,6cm (1 no Estádio)
Bola anti burst 55cm
Bola anti burst 65cm
Bola de borracha amarela, azul, verde e vermelha
Cabo de vassoura
Colchonetes
Cone de agilidade (Estádio)
Corda de pular em PVC
Corda naval
Exercitador elástico
Luva de boxe
Luva de soco
Raquete de chute
Saco de pancada, med. 100 cm
Saco de pancada, med. 70 cm
Suporte para saco de parede
Suporte para saco de teto
Tatame em EVA 40mm 1x1 bicolar vermelho x azul

LABORATÓRIO DE PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS / PRÉ-CLÍNICA
O laboratório de Práticas Odontológicas, também chamado de Pré-Clínica possui
uma área total de 100m2, composta por bancadas, pias, mesas para docentes,
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computadores, multimídia, ar condicionados, armários, câmera para 01 computador, 01
multimídia,

01 ar condicionado,

01

armário,

câmera

para demonstração de

procedimentos e lousa branca.

Qtde
30 um
24 um
01 um
30 um
01 um
02 um
30 um
02 um
30 um
30 um
02 um

Descrição
Bancadas com seringa tríplice e mangueiras para alta e baixa rotação
Delineadores B2 Paralelômetro – Bioart
Estante de proteção P Motor Polim – Protecni
Mochos
Motor de polimento 1 velocidade – Protecni
Plastificadoras pneumática- Essence VH
Ponteiras para sugadores
Recortadores de gesso
Simuladores de Paciente completo
Suportes para manequim odontológico com simulador de paciente
Vibradores de gesso

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
A Clínica Odontológica conta com os seguintes equipamentos e materiais:
Qtde

Descrição

02 um
02 um
02 um
17 um
17 um
01 um
01 um
06 um
02 um
02 um
02 um
17 um
01 um
01 um
01 um
17 um

Amalgamadores
Aparelhos de raio – x
Aventais de chumbo
Equipamentos odontológicos com cadeira
Equipos com três saídas para acoplamento das pontas de trabalho.
Expurgo
Externa
Fotopolimerizadores
Nichos com proteção radiológica com cadeira
Portas com vidro plumbífero e disparador externo em cada nicho.
Protetores de tireóide.
Refletores
Sala de recebimento de materiais esterilizados
Sala escura com tanque de revelação e fixação
Sala vestiário
Unidades auxiliares
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7.7.1 Infraestrutura Fisica da IES – Metragens

BLOCO B
TÉRREO
Qtde

Instalações

2

Laboratório

1º PISO
N°

m² por

sala

sala

Qtde Instalações

101

3

1

Laboratório de
informática
Laboratório de
informática

93 m²

3

94 m²

2

104

123 m²

2

103
102
112
114

1

Sala de aula

105

95 m²

3

1

Sala de aula

106

61 m²

6

Sala de
aula
Sala de
aula
Sala de
aula
Sala de
aula

N° sala

2º PISO
m² por
sala

Qtde Instalações

206/224/228

33 m²

1

204/240

37 m²

4

216/222

40 m²

1

218/236/238

42 m²

1

44 m²

3

Sala de

214/220/226/

aula

230/232/234

Sala de
aula

N° sala

308

Sala de

302/ 318/ 324/

aula

320

Sala de
aula
Sala de
aula
Sala de
aula

m² por
sala
33 m²

44 m²

322

47 m²

316

51 m²

304/ 312/ 314

54 m²
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1

Brinquedo teca

107

71 m²

2

1

Sala de aula

108

63 m²

1

1

Sala de aula

110

94 m²

7

111

64 m²

1

1

Laboratório
fotografia

1

Sala de aula

113

64 m²

2

4

Banheiros

-

30 m²

3

-

192 m²

4

-

221 m²

1

1

Cozinha
gastronômica
Cozinha
gastronômica
TOTAL

1636
m²

Sala de

212/216

50 m²

2

208

61 m²

3

209/211/213/215/217/218

62 m²

1

210

66 m²

1

201/205

93 m²

5

202/203/204

94 m²

4

-

30 m²

4

aula
Sala de
aula
Sala de
aula
Sala de
aula
Sala de
aula
Sala de
aula
Banheiros

TOTAL

1765
m²

Sala de

306/ 330

60 m²

328/ 334/ 336

62 m²

310

66 m²

326

80 m²

aula
Sala de
aula
Sala de
aula
Sala de
aula
Sala de

301/ 303/ 313/

aula

315/ 332

Sala de

305/ 307/ 309/

aula

311

Banheiro

-

TOTAL

93 m²

94 m²

30 m²

1882
m²
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BLOCO C
TÉRREO

Qtd

1

Instalações

Sala de aula

1º PISO

N° sala

106

m² por
sala

99 m²

m²
Qtd

Instalações

N° sala

por

Qtd

Instalações

3

Sala de aula

sala
3

Sala de aula

205/ 208/
212

68 m²

201/ 202/
2

Sala de aula

101/102

103 m²

6

Sala de aula

203/ 204/ 70 m²

6

Sala de aula

Sala de aula

103/104

104 m²

2

Sala de aula

207/ 209

92 m²

2

Sala de aula

1

Sala de aula

108

108 m²

2

Banheiro

-

35 m²

2

Banheiro

2

Sala de aula

105 / 107

138 m²

1

Sala de aula

106

99 m²

2

Banheiro

-

35 m²

m²

TOTAL

208/ 212

sala

67 m²

203/204/ 70 m²
210

2

1066

205/

m² por

201/202/

210

TOTAL

N° sala

1000
m²

207/ 209 92 m²
-

35 m²

TOTAL 997 m²
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PÓS GRADUAÇÃO
Sala
divulgadores
Instalações

32 m²

Secretaria

45 m²

Sala coordenador

10 m²

Quantidade

Instalações

Quantidade

Instalações

Quantidade

Armários

1

Armários

3

Cadeiras

3

Cadeiras

8

Cadeiras

13

Mesas

1

Mesas

4

Mesas

6

Computadores

1

Computadores

4

Computadores

4

Ar condicionado

1

Ar condicionado

1

Ar condicionado

1

Impressoras

1

Sofá

1

Impressoras

4

Frigobar

1
TOTAL

20

TOTAL

31

TOTAL

7
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SALAS DE METODOLOGIA ATIVA:
Coordenadores
2 Salas
divulgadores

112 m²

e Docentes em
Tempo Integral

10 m²

Sala dos
Professores

100 m²

Auditório

Qtde

Instalações

1.050 m² Mini Auditório 130 m²

(TI):
Instalações

Qtde

Mesa redonda

8

Mesa para reunião

Instalações

Qtde

1

Mesa grande

1

Computador

1

Computador

1

Mesa circular

2

Mini cantina

1

Multimídia

1

Multimídia

1

Cadeira

90

Cadeira

10

Som

1

Som

1

Puff

1

2

Mesa

1

Balcões

3

Quadro branco

3

Balcão

1

Ar condicionado

6

Ar condicionado

3

Sofá

1

Sofá

6

1

Computador

4

multimídia fixo
Televisores

2

Quadro de avisos

1

TOTAL

110

com

gavetas

TOTAL

32

TOTAL

27

TOTAL

538

Cadeiras

Qtde

Poltronas

Armário

528

Instalações

1

com

32

Instalações
Mesa redonda

Computador

Salas

Qtde

200

TOTAL

209
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NEAD
INSTALAÇÃO

QUANTIDADE

ESTRUTURA

METRAGEM

Balcão de atendimento
06 Cadeiras para espera
Espaço para cadeira de rodas
Recepção

01

Bebedouro
Lixeiras

15,68 m2

02 computadores de mesa
01 aparelho telefônico
Condicionador de ar
Mesa de reuniões
Sala de reuniões e
de formação docente

10 cadeiras
01

Televisão 49”

18,91 m2

Quadro branco
Projetor
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Armário
11 carteiras estofadas
01 espaço para cadeirante

Sala de estudos e de
01
provas

Balcão
computadores de mesa, sendo 01 adaptado com leitor de tela (NDV),

30,03 m2

Dosvx e teclado em braile e com sinalizador colorido
Condicionador de ar
12 balcões de atendimento Equipados com computador de mesa
24 cadeiras

Sala de tutoria

01

01 impressora

70,83 m2

02 armários
Condicionador de ar
02 ilhas de trabalho com 04 repartições cada, equipadas com
Sala de produção

01

computadores de mesa
01 balcão

40,99 m2

01 quadro para gestão a vista
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01 armário
Condicionador de ar
01 mesa
03 cadeiras
Sala da coordenação

01

01 balcão
01 gaveteiro
Condicionador de ar
202 B - 82 carteiras, 01 quadro branco, 01 projetor, 01 condicionador de

Salas de aula

03 (exclusivas

ar.

para o Nead)

207 B - 80 carteiras, 01 quadro branco, 01 projetor, 01 condicionador de

90 (instituição)

ar.
312 C - 51 carteiras, 01 quadro branco, 01 projetor, 01 condicionador de
ar.

Sala de
metodologias ativas

67,62 m2
94,4 m2
94,4 m2

com 08 mesas redondas, 01 mesas de reunião, 02 mesas circulares, 90

02

cadeiras, 01 puff, 01 sofá, 03 quadros brancos, 01 ar condicionado, 01

112 m²

computador desktop com multimídia fixo, 2 televisores, 1 quadro de aviso
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NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING E GESTÃO DO VESTIBULAR

Sala da Gestão
do Vestibular
Instalações

Sala do Núcleo de
36,65 m²

Sala de Provas

27,84 m²

Comunicação e

36,65 m²

Depósito

25 m²

Qtde

Instalações

Qtde

Marketing
Qtde

Instalações

Qtde

Instalações

Cadeiras

21

Cadeiras

18

Cadeiras

16

Computador

2

Computador

2

Computador

12

Telefones

2

Mesa

1

Telefones

11

Impressora

2

Ar condicionado

1

Impressora

2

Armário

3

Balcões

11

Mesa

2

Mesa de reunião

1

Ar condicionado

1

Televisão 50”

1

Quadro branco

1

Câmera

2

Ar condicionado

1

TOTAL

33

TOTAL

22

TOTAL

58

Sala

1

TOTAL

1
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7.7.1.1 Cronograma de expansão da infraestrutura durante vigência PDI

Quantitativo
DESCRIÇÃO

em

%

Quantitativo
em 2020

2016

%

Salas de aula

87

45

120

66

Laboratórios Específicos

24

13

36

16

Laboratórios de Informática

10

5

14

6

7.7.1.2

Cronograma

de

expansão

infraestrutura

equipamentos

de

Informática/Recursos Audiovisuais
ANO
Laboratórios
Específicos
Departamento
Administrativo
Salas de aula

Quantitativo em 2016

Quantitativo em 2020

Equip/Unid.

Equip/Unidade

450

600

180

250

90

120
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7.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA
O Centro Universitário possui espaço para realizar as reuniões de forma
reservada, local amplo, iluminado, conservado, limpo e arejado, segurança,
multimídia e acessibilidade. Possui mesa e computador com acesso à internet wi fi.
Conta ainda com mais 02 (duas) salas destinada aos trabalhos administrativos,
equipada com computadores, internet, mesas, arquivos e acessibilidade plena, bem
com atendimentos aos acadêmicos.
Todos os recursos necessários para as condições físicas e de tecnologia da
informação para a coleta e análise de dados são destinados a CPA de forma
adequada, sendo que os alunos podem se utilizar de recursos tecnológicos e
metodológicos inovadores para realização da autoavaliação, haja vista que é feita
online no momento e local que o acadêmico entender mais adequado, com
campanhas grandiosas na IES e com resultados que tem sido atingidos de altíssima
participação docente e discente, demonstrando que o mesmo atende a recursos e
processos comprovadamente inovadores.

7.9 Biblioteca
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A biblioteca da instituição destinada ao atendimento dos acadêmicos dos
cursos de graduação e pós-graduação presencial e a distância contém recursos
tecnológicos e infraestrutura adequada para atender todos os seus usuários, com
uma área de 1.010 m² localizada no Bloco D.
Toda a bibliografia básica e complementar indicada nas disciplinas dos cursos
no PPC estão também atendidas pela assinatura da biblioteca virtual PEARSON,
biblioteca virtual GRUPO A e biblioteca virtual SARAIVA, e contrato assinado com
acesso ininterrupto pelos acadêmicos. Ademais, há exemplares de periódicos
especializados disponíveis a todos os acadêmicos dos cursos, tanto assinados
quanto gratuitos e com as seguintes acomodações aos seus usuários:


6 Salas para estudo em grupo 44 Mesas (04 lugares em cada mesa;



12 Cabines para estudo individual,



40 Cabines equipadas com computadores conectadas a internet,



4 Cabines equipadas com computadores com teclado BRAILE e
programa de leitura de texto,



140 Guarda-volumes



05 Terminais para consulta ao acervo.

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços especializados
como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos diversificados, sala de
processamento técnico e sala do bibliotecário.
A Sala de Recepção com área de 36 m², a Sala de Atendimento com área de
32,9 m², a Sala de Processamento Técnico com 21 m² e a Sala da Bibliotecária com
área de 14 m², de forma bastante ampla, com estrutura de puffs e poltronas para
descanso e leitura que comprovam algumas das inovações e recursos diferenciados
para a biblioteca da IES.
A biblioteca atende de forma adequada as necessidades da instituição com
acessibilidade e diversos recursos tecnológicos, além de teclado em braile e
programas específicos para indivíduos com necessidades especiais promovendo
assim um atendimento educacional especializado.
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7.9.1 Espaço Físico da biblioteca

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura adequada
para atender aos seus usuários. A Biblioteca localiza-se no Bloco D, com 1.010 m2
de área total, com as seguintes acomodações aos seus usuários:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Sala para estudo em grupo

06

Mesas (04 lugares em cada mesa)

44

Cabines para estudo individual

12

Cabines equipadas com computadores conectadas a
internet
Cabines equipadas com computadores com teclado
BRAILE e programa de leitura de texto (Dosvox)

40

4

Guarda-volumes

140

Terminais para consulta ao acervo

05

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços especializados
como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos diversificados, sala de
processamento técnico e sala do bibliotecário.

Sala de

Sala de

Recepção

Atendimento

36 m²

32,9 m²

Sala de
Processamento
Técnico
21 m²

Sala da
Bibliotecária
14 m²

Catálogo. Existência de catálogo informatizado disponível para o público em
geral via internet. O catálogo pode ser consultado na biblioteca através de 05
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terminais de consulta. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de
lombada e disponíveis para empréstimo, segundo a política da IES.
Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das
estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura.
Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários
individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, exceto
os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção contra insetos
e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e bebidas.

7.9.2 Acervo

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários um acervo privilegiado com mais
de 50.000 (cinqüenta mil) exemplares entre livros, periódicos, monografias, CDs e
DVDs. Os usuários também possuem o acesso a mais de 6.00 títulos virtuais. A
Biblioteca Virtual da Pearson disponibiliza 5.200 títulos em diversas áreas do
conhecimento e a Biblioteca Virtual da Saraiva são 1.600 títulos na área de Direito.
O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, podendo
ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de consulta existentes na
biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de
acordo com a tabela CDD, em ordem alfanumérica crescente.
A Biblioteca da Univel é constantemente atualizada por meio de novas
aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades dos
cursos.
A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários o seguinte acervo por Área do
Conhecimento:
Área

Títulos

Exemplares

Ciências Agrárias

95

274

Ciências Biológicas

53

398

Ciências da Saúde

45

115

Ciências Exatas e da Terra

982

4394
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Ciências Humanas

1306

4608

Ciências Sociais Aplicadas

8098

37574

Engenharias

136

1148

Linguística, Letras e Artes

842

3560

Total

11557

52071

A Biblioteca oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre
acesso, dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes,
tendo contato direto com o livro.
Os usuários da biblioteca dispõem de dois tipos de empréstimos: empréstimo
de referência, que compreende a retirada de material bibliográfico para uso exclusivo
no recinto da Biblioteca e empréstimo de circulação, à disposição para empréstimo
domiciliar, permitido a alunos, professores e funcionários da IES. O limite de
volumes emprestados e prazo de devolução variam de acordo com a categoria do
usuário, conforme consta no regulamento da Biblioteca.
A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o
acesso para consulta ao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca também
está interligada à rede de informação COMUT (Programa de Comutação
Bibliográfica na Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos publicados em
periódico técnico-científico a ser disponibilizado ao usuário.
O acervo encontra-se catalogado e organizado no sistema RM Biblios da
TOTVS, podendo ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de
consulta existentes na biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por área de
conhecimento de acordo com a tabela CDD (Classificação Decimal de Dewey), em
ordem alfanumérica crescente.
A biblioteca disponibiliza aos usuários o acesso à Biblioteca Digital da Saraiva
e Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Digital os usuários deverão
utilizar o usuário e senha cadastrados no sistema RM (Sistema TOTVS).
A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários:


Atendimento ao usuário;



Consulta ao acervo;
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Empréstimo domiciliar;



Renovação e reserva de materiais;



Catálogo online;



Comutação bibliográfica – COMUT;



Orientação individualizada ao usuário na busca de informações;



Auxílio na normalização de documentos;



Catalogação na fonte (ficha catalográfica);



Acesso à internet.

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, das
07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. No período
de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu horário alterado.
Outras

informações

relacionadas

ao

funcionamento

estão

disponíveis

no

regulamento próprio da Biblioteca.

7.9.3 Plano de Atualização do Acervo da Biblioteca

O plano de atualização do acervo da Biblioteca Univel tem por finalidade a
definição de critérios para a atualização do acervo, bem como a necessidade da
aplicação correta dos recursos orçamentários disponibilizados pela Instituição.
Para que os objetivos sejam alcançados, é fundamental que não só o
profissional da informação esteja envolvido no processo decisório, mas também
professores e coordenadores, que contribuirão sobremaneira na tomada de decisão,
através de seus conhecimentos.
A Biblioteca da Univel é constantemente atualizada por meio de novas
aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades dos
cursos.
A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários o seguinte acervo por Área do
Conhecimento:
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2018

2019

2020

Área

Títulos

Exemplares

Títulos

Exemplares

Títulos

Exemplares

Ciências

95

274

100

355

110

400

53

398

55

435

60

500

45

115

170

973

200

1100

982

4394

786

3853

900

4000

1306

4608

1223

4426

1300

4600

8098

37574

7720

38657

8000

40000

Engenharias

136

1148

147

1276

180

1436

Linguística,

842

3560

815

3498

900

3583

11557

52071

1377

53473

11650

55619

Agrárias
Ciências
Biológicas
Ciências da
Saúde
Ciências
Exatas e da
Terra
Ciências
Humanas
Ciências
Sociais
Aplicadas

Letras e Artes
Total

Número de Títulos da Biblioteca Virtual
Biblioteca

Títulos

Saraiva

1600

Pearson

5200

Grupo A

1600

TOTAL

8400

Observação: O Centro Universitário investe anualmente 2,5% (dois vilrgula cinco) do Resultado da Empresa, para a atuliazação do
Acervo bibliográfico da biblioteca.
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Os objetivos deste plano de atualização do acervo são apresentar as
diretrizes para aquisição, expansão, atualização e manutenção do acervo da
Biblioteca do Centro Universitário Univel e estabelecer critérios para a seleção e
aquisição

de

materiais

bibliográficos;

atender

às

bibliografias

básicas

e

complementares dos cursos, observando o cumprimento das normas vigentes no
que se refere aos processos de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento dos cursos oferecidos na instituição; Manter o acervo atualizado e
condizente com as necessidades dos cursos; Contemplar as demandas dos
usuários; Contribuir para o uso racional dos recursos financeiros; Definir critérios
para o descarte, desbastamento e reposição de material.
A formação do acervo deverá ser constituída considerando os recursos
orçamentários designados para cada curso e contemplar os diversos tipos de
materiais bibliográficos nos diferentes suportes.
Todo o acervo encontra-se disponível para consulta e reserva on-line através
do Sistema TOTVS e está organizado nas estantes através da Classificação Decimal
de Dewey (CDD).
A seleção dos materiais que irão compor o acervo é realizada através de
critérios estabelecidos pela Instituição. A definição e seleção das bibliografias
básicas e complementares são de responsabilidade dos Docentes, Coordenação de
Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE).
Os critérios para seleção estão relacionados aos seguintes:


Relevância - Estar incluído na bibliografia básica e/ou complementar dos
cursos oferecidos no Centro Universitário Univel;



Qualidade do conteúdo - Averiguar se a abordagem do assunto é realizada de
modo detalhado ou superficial e se atende ao ensino, pesquisa e extensão;



Autoridade do autor e/ou editor - Relevância dos autores e/ou editores para a
comunidade científica;



Atualidade da obra - Em algumas áreas ocorrem modificações constantes e
bastante significativas, sendo essencial a observação do ano de publicação
mais atualizado.
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Idioma acessível - A aquisição de livros em outro idioma será efetuada
quando não existir material adequado com tradução em português ou em
caso de clássicos exigidos no plano de ensino que sejam imprescindíveis;



Quantidade de usuários potenciais- Analisar se a obra possui embasamento
relevante para o ensino/aprendizado do usuário do curso solicitante;



Custo adequado – Verificar se é justificável o custo do material em relação ao
número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;



Condições físicas do material- Utilidade do formato do material bibliográfico
no que se refere aos multimeios - os materiais (DVD'S, CD'S, etc.) serão
adquiridos quando comprovada a necessidade de tais recursos de acordo
com o plano de ensino, bem como, a análise da utilidade da característica
física do material.
A aquisição é embasada na bibliografia que compõe o PPC - Projeto

Pedagógico do Curso e a quantidade de exemplares variam de acordo com o
número de vagas anuais oferecidas por curso.
No início de cada semestre, os professores deverão repassar aos
coordenadores de cursos o material que deverá ser adquirido, especificando se o
material consta na bibliografia básica ou complementar da disciplina e indicando a
quantidade necessária do material.
No caso de edições esgotadas os Coordenadores serão informados e
deverão indicar outra publicação de conteúdo semelhante para substituição.
Visando realizar ações corretivas associadas ao acompanhamento do acervo
da biblioteca, é garantido que quando a demanda acadêmica for maior que a oferta,
a biblioteca realizará a solicitação de aquisição junto à Direção de novos
exemplares. Tal análise é verificada em conjunto com o coordenador do curso e
aprovado pelo NDE, sendo o pedido deferido pela IES e a compra realizada pela
própria bibliotecária. Para efetivação da compra, são obedecidos critérios de
necessidade de acordo com o tipo de material.
Antes de iniciar a compra dos livros impressos, é preciso que seja realizada
uma consulta no acervo da biblioteca para confirmar a existência ou não dos livros
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solicitados e o número de exemplares existentes de cada título, evitando, assim,
duplicações desnecessárias.
A bibliografia básica deve contar com no mínimo três títulos por unidade
curricular e estar disponível na quantidade suficiente para atender a demanda de
cada uma das unidades curriculares que utilizam o acervo ou possuir o título com
acesso virtual.
A bibliografia complementar deve possuir, pelo menos, cinco títulos por
unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.
Os elementos indispensáveis para a correta localização da obra são:
indicação do nome completo do autor, sem abreviaturas, título completo da obra,
local, editora e data (solicitar sempre o ano mais atualizado). Quando as
informações são abreviadas ou equivocadas, ocorre uma dificuldade de identificação
na hora da aquisição, trazendo com isso a possibilidade de erro.
Os livros com acesso virtual deverão estar disponíveis nas plataformas que
são assinadas pela Instituição.
A assinatura de periódicos será realizada de acordo com a indicação dos
Coordenadores de Curso. A Biblioteca entrará em contato com o editor do periódico
solicitando uma proposta que será encaminhada para a Coordenação do Curso e
Direção para aprovação da assinatura.
Cabe a biblioteca manter um controle do vencimento da assinatura para
realizar sua renovação.
O processo de Descarte de obras é

o processo em que o material

bibliográfico é retirado da coleção, seja para ser doado a outras instituições ou
eliminado definitivamente, possibilitando a economia de espaço. O descarte do
material de informação deverá ser feito após uma avaliação criteriosa das coleções,
levando-se em consideração:
- inadequação do conteúdo;
- obras em línguas inacessíveis;
- obras desatualizadas;
- obras em condições físicas irrecuperáveis;
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- obras em duplicidade, com elevada quantidade de títulos e/ou exemplares e cuja
demanda não é expressiva.
- o material descartado poderá ser doado, permutado ou eliminado.
Para que seja realizada a avaliação do acervo pela comunidade acadêmica,
que é feita semestralmente, a CPA elenca diversos indicadores na avaliação
semestral que é realizada com todo o corpo docente e discente da IES. Vários
aspectos são analisados neste questionário, tais como adequação do número de
obras do acervo, limpeza e acessibilidade da biblioteca, atualização das obras,
espaço para estudos da biblioteca, atendimento dos colaboradores, entre outros que
visam garantir o bom acolhimento ao usuário da biblioteca da IES.
A cada ano letivo, o Plano de Atualização do Acervo deverá ser analisado em
seu conjunto, com a finalidade de garantir a sua adequação aos interesses da
comunidade universitária.
Além do atendimento diferenciado a toda comunidade acadêmica, a biblioteca
do Centro Universitário UNIVEL está sempre buscando atualizações e inovações
para seus usuários. Por isso, é oferecido a possibilidade de renovação e reserva
online para todos os acadêmicos, bem como há diversos componentes na biblioteca
que proporcionam acessibilidade aos mais variados públicos.

Ademais, há no

espaço da biblioteca salas para estudo individual e grupal, além de um espaço
confortável que proporciona descanso e lazer no qual diversas atividades
acadêmicas acompanhadas de docentes e discentes são realizadas, visando
integrar o aluno a este ambiente de forma diferenciada.
Vale esclarecer que há um documento específico que contém todas as
diretrizes detalhadas acerca do plano de atualização do acervo da biblioteca, sendo
que este é disseminado em toda a comunidade acadêmica.
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7.10 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente
O Centro Universitário dispõe de 603 computadores distribuídos em 11 laboratórios de informática com acesso a internet e
atualizados, com acessibilidade plena e recursos tecnológicos transformadores para os usuário que atende perfeitamente as
necessidades institucionais e que obedecem a normas de segurança adequadas.
O Centro Universitário destina anualmente uma verba para aquisição, atualização e expansão de materiais, equipamentos e
softwares. Planeja-se a substituição dos equipamentos por outros mais modernos, à medida que surgem inovações tecnológicas
ou quando ocorre deterioração dos mesmos. Os materiais de uso contínuo são solicitados pelos professores ou técnicos de
laboratório ao coordenador do curso ou ao Pró-Reitor Administrativo da IES. Os setores de administração e manutenção verificam
a necessidade de manutenção e conservação das instalações físicas e equipamentos e comunicam a coordenação e Pró-Reitora
Acadêmica. Os equipamentos passam por aferição, calibração e manutenção periódica, ou quando houver necessidade.
A atualização dos softwares atende a solicitação do docente considerando a necessidade de cada disciplina.
Estão estruturados da seguinte forma:

LABORATÓRIOS DE INFORMATICA
LABORATÓRIO DE INFORMATICA 01, 02,

LABORATÓRIO DE

LABORATÓRIO DE

LABORATÓRIO DE

03, 04, 06, 08 e 10

INFORMATICA 05 E 07

INFORMATICA 09

INFORMATICA 11

INSTALAÇÕES

Qtde

INSTALAÇÕES

Qtd
e

INSTALAÇÕES

Qtd
e

INSTALAÇÕES

Qtd
e

Lousa branca

1

Lousa branca

1

Lousa branca

1

Lousa branca

1

Mesas

6

Mesas

8

Mesas

12

Mesas

4
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Cadeiras

60

Cadeiras

40

Cadeiras

64

Cadeiras

35

Multi mídia

1

Multi mídia

1

Multi mídia

1

Multi mídia

1

Computadores Core I3 4Gb de
memória, SSD 120GB e monitor

Computadores
60

LCD 18

Core

Computadores Core 2

I5

4Gb de memória, SSD

40

120GB e monitor LED 19

Ar condicionado

2
TOTAL

1
TOTAL

HD 500GB e monitor

64

LCD 15”

Ar condicionado

130

Duo 1Gb de memória,

Computadores Core 2

51

Estes laboratórios possuem 113 m² e são

Estes laboratórios possuem 68

utilizados pelos cursos de Jornalismo,

m² e são utilizados pelos cursos

Publicidade e Propaganda, Design Gráfico,

de TADS, Jornalismo,

Fotografia, TADS, Engenharia Mecânica,

Publicidade e Propaganda,

Engenharia Civil e Cursos EAD.

Design Gráfico e Fotografia.

Duo 1Gb de memória,
HD 500GB e monitor

35

LCD 15”

Ar condicionado

2
TOTAL 144

Este laboratório possui 135
m² e é utilizado pelos cursos
de Ciências Contábeis e
Administração.

Ar condicionado
TOTAL

1
77

Este laboratório possui 40 m²
e é utilizado pelos cursos de
Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Design Gráfico
e Fotografia.

O Centro Universitário contam com uma estrutura própria de acesso à Internet, para uso acadêmico, que opera com
velocidade máxima de 500 MB por banda larga, disponível através de computadores ligados a rede cabeada e mais de 80 pontos
de transmissão de rede sem fio, cobrindo todo perímetro da instituição. Há laboratórios com teclado braile disponível e softwares
específicos para acessibilidade dos alunos que necessitam. Há também, laboratórios com recursos de Skype devidamente
instalados para viabilizar conferencias e reuniões online.
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7.10.1 Políticas para os laboratórios de informática

O Centro Universitário estabelece em sua pedagogia, a indissociabilidade entre
teoria e prática, destacando também a totalidade do processo educativo, afirmando o
papel ativo do aluno no processo de aprendizagem. Sob o amparo deste paradigma
epistemológico, a IES vislumbra seus laboratórios como espaços privilegiados de
construção coletiva do conhecimento.
Nesta concepção, os laboratórios da IES inserem-se no conjunto de seus
equipamentos como o lugar de capacitação para as práticas inerentes à realidade do
mercado de trabalho, de simulação de atividades concretas, e da produção do
conhecimento, onde o aluno desempenha um papel ativo. Este exercício profissional da
inter e da transdisciplinaridade, tão necessário ao processo produtivo e à gestão da
sociedade, constrói-se cotidianamente nos laboratórios da IES, como elementos
essenciais da formação acadêmica.
Deste modo, nos laboratórios da IES, encontra-se delineada e aplicada, a
dinâmica das interações grupais voltadas para o exercício da confrontação entre as
elaborações teóricas e as ações práticas, em uma relação dialética que favorece
efetivamente o processo de ensino-aprendizagem.
É notória a exigência do mercado de trabalho por profissionais que saibam
transitar crítica e criativamente pelo seu campo de conhecimento específico, e ao
mesmo tempo, interagir dialogicamente com outros profissionais de diferentes campos
e áreas do conhecimento.
Atualmente os laboratórios têm como objetivo não somente desenvolver
atividades de ensino, mas também visam à fomentação das atividades de iniciação
científica, que beneficiam à comunidade acadêmica e à sociedade cascavelense. Desta
forma, a IES dedica especial atenção e constantes investimentos em seus laboratórios,
a partir de uma concepção que privilegia a relação teoria e prática, delegando ao aluno
o papel de co-construtor do seu conhecimento.
Para o funcionamento dos seus laboratórios, traçou as seguintes diretrizes:
• ampliar, sempre que necessário, a quantidade de laboratórios, de modo a atender as
necessidades dos programas de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão;
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• assegurar a manutenção dos equipamentos e fornecimento regular do material de
consumo específico, imprescindíveis à continuidade dos trabalhos nos laboratórios;
• capacitar os estudantes no processo de assimilação de técnicas, contemplando todos
os

procedimentos

incluídos

no

desenvolvimento

das

disciplinas

básicas

e

profissionalizantes;
• desenvolver o trabalho cooperativo favorecendo atividades em grupo para possibilitar
a discussão, o debate e a crítica que levem ao desenvolvimento intelectual e social dos
estudantes;
• exercer papel estratégico, como elemento de suporte ao desenvolvimento do ensino
de graduação e de pós-graduação, da pesquisa, da iniciação científica e da extensão;
• facilitar a discussão e busca de soluções para problemas, contribuindo para a
aprendizagem da “postura acadêmica”;
• favorecer o desenvolvimento da capacidade cognitiva, científica e moral dos
estudantes, para que se tornem cidadãos capazes de participar ativamente nas
decisões de uma sociedade tecnologicamente avançada;
• estimular o surgimento de futuros cientistas e não apenas limitar os estudantes a
meros retentores de conteúdos, transpondo-se a barreira entre teoria e prática;
• incentivar o estudante a aprender a observar cientificamente, interpretar e analisar
experimentos por meio da objetividade, precisão, confiança, perseverança, satisfação e
responsabilidade;
• capacitar o estudante a conhecer, entender e aprender a exercer a teoria na prática,
dominando ferramentas e técnicas que poderão ser utilizadas, inclusive, em pesquisa
científica;
• propiciar, aos alunos, uma vivência e manuseio de instrumentais, que lhes permitam
conhecer diversos tipos de atividades, podendo estimular-lhes a curiosidade e a
vontade em aprender a vivenciar ciência;

7.10.2 Normas de segurança dos laboratórios
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O objetivo das normas de utilização dos laboratórios é o de potencializar a utilização
dos equipamentos e também ampliar a segurança nos ambientes dos laboratórios. Como
se trata de um espaço compartilhado por muitos, a colaboração de cada um é fundamental.
Os

Laboratórios

de

Informática

são

espaços

com

estrutura

tecnológica

(computadores em rede, softwares e acesso à internet, entre outros) dedicados para o
processo de ensino-aprendizagem, prioritariamente destinados às aulas, visando atender
as demandas dos diversos cursos do Centro Universitário. Quando as aulas não
ocorrerem, visando o aproveitamento dos recursos disponíveis, o Centro Universitário
concede sem ônus a comunidade acadêmica o uso para pesquisa e desenvolvimento de
outras atividades acadêmicas.
São usuários dos laboratórios de informática o corpo discente, docente e
funcionários técnico-administrativos vinculados ao Centro Universitário.
O horário de funcionamento dos Laboratórios de Informática é de segunda a sextafeira, das 08h às 22:30h, e aos sábados, das 08h às 18.
Os docentes podem utilizar os Laboratórios de Informática de acordo com os
horários pré-agendados pelo Núcleo de Informática, seguindo a política de horário
estabelecida, não ultrapassando as 23h;
Caso o docente possua as quatro aulas no laboratório, ficará a cargo deste informar
ao técnico de informática quando ocorrerá o intervalo para que os procedimentos de
fechamento e abertura possam ser executados;
É proibido o consumo de alimentos ou bebidas nas dependências dos Laboratórios
de Informática, seja no momento da aula ou no período livre;
Quaisquer violações das normas ora estabelecidas serão consideradas falta
disciplinar, sendo o objetivo de apuração e solução mediante a aplicação dos
ordenamentos institucionais.
Será

considerado

“falta

grave”

o

desrespeito

aos

docentes,

técnico-

administrativos e demais usuários dentro dos Laboratórios de Informática, seja por
ameaça, agressão verbal ou física.
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Casos omissos na aplicação destas normas serão resolvidos pela Direção
Acadêmica.

7.11 Instalações sanitárias
O Centro Universitário possui instalações sanitárias

que atendem as

necessidades instituicionais para masculinos, femininos, distribuídos adequadamente
em todos os blocos e pisos, além de ambientes preparados para portadores de
Necessidades Especiais, todos adaptados no térreo, 1º piso e no 2º piso, em perfeitas
conservação, segurança, ventilação, limpeza e identificação Braile na entrada.
As Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida, seguiu as normas do Dec. N° 5.296/2004. Na sala dos professores possui
acesso para os banheiros masculino e feminino.
Também há existência de banheiros familiares e fraldários (tanto no banheiro
masculino quanto feminino), e todos os banheiros da IES obedecem a controle de
gerenciamento

da

manutenção

patrimonial

e

tem

normas

consolidadas

e

institucionalizadas, sendo também avaliados periodicamente pela CPA.

7.12 Infraestrutura tecnológica
Ressalta-se, que no Centro Universitário Univel a tecnologia é constantemente
utilizada nos processos de ensino e de aprendizagem, bem como nos processos
administrativos da instituição. No entanto, vários imprevistos podem acontecer. Por
conta disto, a IES conta com um plano de contingência de TI estruturado que visa
atender a todos os setores da instituição na redução de danos e recuperação de dados.
A Instituição dispõe de uma sala de servidores dotada de sistema de nobreaks e
geradores capazes de manter o normal funcionamento do Centro universitário por 24
horas por dia, 7 dias por semana.
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Em sua rede lógica estruturada segue normas padronizadas de organização de
cabeamento estruturado e dispõe de conjuntos de Switches modernos capazes de
dividir e gerenciar subredes e fibras óticas de altíssima velocidade que interligam o
bloco administrativo aos blocos acadêmicos.
Com servidores locais de última geração, dedicados de alta performance com
um sistema de firewall com restrições de acesso a portas específicas, conteúdos e
tráfego de dados garantindo assim total estabilidade e segurança das informações
passadas pela rede.
São realizados 02 backups diários de formatos variados para atender as
necessidades do Centro e ainda o espelhamento dos dados que são armazenados em
um sistema de nuvem.
Há na equipe de TI da instituição e do Nead, juntamente com a equipe diretiva,
uma equipe responsável por resolver os problemas e realizar as ações que necessitam
ser feitas, independentemente das consequências. É essa equipe que irá mensurar o
que foi perdido e como reavê-lo.
Também, é ainda mais interessante fazer testes entre os grupos a fim de
determinar qual foi a melhor solução encontrada e, dessa forma, definir quem serão os
responsáveis pelo plano de contingência. Nesse sentido, além dos conhecimentos
pessoais, a precisão e profissionalismo devem ser levados em consideração de modo
frequente.
São ainda realizados vários testes e análise de riscos mantendo-se na linha de
medidas preditivas para se estimar as prioridades e as melhores ações em caso de
necessidade, bem como estabelecer as estratégias de recuperação.
Visando descrever a base tecnológica da IES neste PDI, segue brevemente a
descrição dos recursos disponíveis nos 11 laboratórios da IES:
Com relação aos laboratórios de informática, a IES é dotada de 11 laboratórios
dessa área, e os mesmos estão descritos a seguir:

334

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

a) LABORATÓRIO 01
Com 113M², 6 mesas, 60 cadeiras, 02 aparelhos de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.
Com 60 computadores Core I3 4Gb de memória, SSD 120GB e monitor LCD 18”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 64 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Microsoft Office 2010, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign,
Adobe Premiere, Adobe Lightroom.

b) LABORATÓRIO 02
Com 113M², 6 mesas, 60 cadeiras, 02 aparelhos de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.
Com 40 computadores Core 2 Duo 2Gb de memória, SSD 120GB e monitor LED
18,5”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 32 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Sql Server, Eclipse IDE, Netbeans, Filezilla, Microsoft Office, Astah Community,
Virtual Box e Android Studio.

c) LABORATÓRIO 03
Com 113M², 6 mesas, 60 cadeiras, 02 aparelhos de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.
Com 60 computadores Core I3 4Gb de memória, SSD 120GB monitor e LED 18,5”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 32 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Sql Server, Eclipse IDE, Netbeans, Filezilla, Microsoft Office, Astah Community,
Virtual Box e Android Studio.

d) LABORATÓRIO 04
Com 113M², 6 mesas, 60 cadeiras, 02 aparelhos de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.

335

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

Com 60 computadores Core 2 Duo 2Gb de memória, HD 500GB e monitor LED
18,5”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 32 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Sql Server, Eclipse IDE, Netbeans, Filezilla, Microsoft Office, Astah Community,
Virtual Box e Android Studio.

e) LABORATÓRIO 05
Com 68M², 8 mesas, 40 cadeiras, 01 aparelho de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.
Com 40 computadores Core I5 8Gb de memória, SSD 120GB e monitor LED 18,5”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 32 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Sql Server, Eclipse IDE, Netbeans, Filezilla, Microsoft Office, Astah Community,
Virtual Box e Android Studio.

f) LABORATÓRIO 06
Com 113M², 6 mesas, 60 cadeiras, 02 aparelhos de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.
Com 60 computadores Core I3 4Gb de memória, SSD 120GB e monitor LED 18,5”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 64 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Microsoft Office 2010, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign,
Adobe Premiere, Adobe Lightroom.

g) LABORATÓRIO 07
Com 68M², 8 mesas, 40 cadeiras, 01 aparelho de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.
Com 60 computadores Core I5 4Gb de memória, SSD 120GB e monitor LED 19”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 64 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Microsoft Office 2010, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign,
Adobe Premiere, Adobe Lightroom.
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h) LABORATÓRIO 08
Com 113M², 6 mesas, 60 cadeiras, 02 aparelhos de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.
Com 60 computadores Core I5 16Gb de memória, SSD 120GB monitor e LED 19”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 64 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Sql Server, Eclipse IDE, Netbeans, Filezilla, Microsoft Office, Astah Community,
Virtual Box e Android Studio.

i) LABORATÓRIO 09
Com 135M², 12 mesas, 64 cadeiras, 02 aparelhos de ar condicionado, quadro
branco, projetor multimídia. Com 64 computadores Core I3 8GB de memória, SSD 120GB e
monitor LCD 15”. Tem como Sistema Operacional Windows 10 64 bits, tem os seguintes
softwares instalados: Microsoft Office, Adobe Reader e Cordilheira Acadêmico.

j) LABORATÓRIO 10
Com 113M², 6 mesas, 60 cadeiras, 02 aparelhos de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.
Com 60 computadores Core I5 16Gb de memória, SSD 120GB monitor LCD 18”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 64 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Microsoft Office 2010, Matlab, Solidworks, AutoCad.

k) LABORATÓRIO 11
Com 40M², 4 mesas, 35 cadeiras, 01 aparelho de ar condicionado, quadro branco,
projetor multimídia.
Com 35 computadores Core I5 4Gb de memória, SSD 120GB e monitor LED 19”.
Tem como Sistema Operacional Windows 7 64 bits, tem os seguintes softwares
instalados: Microsoft Office 2010, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign,
Adobe Premiere, Adobe Lightroom.
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Os acervos de recursos audiovisuais estão resumidos no quadro a seguir:

Recursos Audiovisuais

Quantidade

Projetores Multimídias
Computadores

completos

96
para

96

Multimídia
TVs 42 polegadas

5

Registra-se ainda que a IES possui um Centro Audiovisual com 3 estúdios e
capacidade de funcionamento simultâneo, ilhas de edição, um estação/estúdio de rádio
completo para fins pedagógicos e criação de materiais e recursos acadêmicos necessários.

Capacidade e estabilidade de energia elétrica
A instituição se preocupa com a capacidade e a disponibilidade/estabilidade da
energia elétrica para nutrir toda a parte de recursos tecnológicos institucionais. Por isso, a
Instituição dispõe de uma sala de servidores dotada de sistema de nobreaks e geradores
capazes de manter o normal funcionamento do Centro Universitário por 24 horas por dia, 7
dias por semana.
A instituição possui hoje 3 links de internet dedica, somando um total de 500 Mbps
que chega via fibra ótica e passam por servidores de balanceamento de carga, garantindo
assim funcionamento em tempo integral sem interrupções.
Rede Lógica
Visando garantir a proteção dos dados e que estes estejam isolados para o correto
funcionamento dos diversos serviços internos, a UNIVEL preocupa-se para que a rede
lógica esteja estruturada e siga normas padronizadas de organização de cabeamento
estruturado. Por isso, dispõe de conjuntos de Switches modernos capazes de dividir e
gerenciar sub-redes e fibras óticas de altíssima velocidade que interligam o bloco
administrativo aos blocos acadêmicos.
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Com servidores locais de última geração, dedicados de alta performance com um
sistema de firewall com restrições de acesso a portas específicas, conteúdos e tráfego de
dados garantindo assim total estabilidade e segurança das informações passadas pelas
redes cabeada e sem fio.
Para garantir o funcionamento e segurança do trafego das informações, a rede
lógica do Centro Universitário Univel dispõe de um moderno esquema de distribuição de
rede TCP/IP Ethernet, conforme explicitado na figura a seguir:







Acordo do nível de serviço
Buscando que os usuários dos recursos tecnológicos institucionais estejam munidos
de informações acerca do uso adequado dos mesmos, a IES dispõe de normas que
possibilitam o adequado andamento das atividades diárias nos Laboratórios e Salas de
aula,

permitindo assim um maior índice de qualidade e disponibilidade dos recursos

internos.
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Tais normativas e regulamentações estão descritas minuciosamente em um
documento a parte intitulado de “ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇO DOS RECURSOS
INSTITUCIONAIS”, os quais são divulgados para toda a comunidade acadêmica
regularmente.

Segurança da informação
Visando assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade
das informações que circulam nas redes do Centro Universitário UNIVEL, além de sua
moderna rede lógica, a instituição dispõe de servidores de Proxy, e-mails, e um sistema de
antivírus.
Todos os usuários do administrativo e acadêmicos possuem acesso via usuário se
senha de uso pessoal e intransferível.
Plano de contingência, Redundância e Expansão
Buscando que os usuários dos recursos tecnológicos institucionais estejam munidos
de informações acerca do uso adequado dos mesmos, a IES dispõe de normas que
possibilitam o adequado andamento das atividades diárias nos Laboratórios e Salas de
aula, permitindo assim um maior índice de qualidade e disponibilidade dos recursos
internos.
Tais normativas e regulamentações estão descritas minuciosamente em um
documento a parte intitulado de “PLANO DE CONTINGÊNCIA, REDUNDÂNCIA E
EXPANSÃO – DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA”, os quais são divulgados para
toda a comunidade acadêmica regularmente.
Condições de funcionamento
Em virtude de toda a estrutura acima apresentada, é possível afirmar que as
condições de do Centro Universitário UNIVEL são de funcionamento de 24 horas por dia, 7
dias por semana.
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7.13 Infraestrutura de execução e suporte
O Centro Universitário UNIVEL conta com aproximadamente 10 (dez) técnicos
especializados e treinados responsáveis por manter a infraestrutura de Tecnologia da
Informação em condições perfeitas de funcionamento, uso e disponibilidade, oferecendo
serviços de suporte com atendimento, manutenção preventiva e manutenção corretiva.
As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências identificadas na
manutenção preventiva, sendo que também podem ser solicitadas pelos usuários
diretamente ao técnico responsável.
O suporte e manutenção dos equipamentos obedecem ao seguinte Programa de
Manutenção, que serão explicados mais detalhadamente no subitem relacionado ao “Plano
de Expansão e atualização de equipamentos”.


Manutenção Permanente: Realizada pelo técnico responsável. Consiste na verificação
diária do funcionamento normal de todos os computadores, antes do início de utilização
do Laboratório de Informática;



Manutenção Preventiva: Realizada diariamente no Laboratório de Informática pelo
técnico responsável, onde é realizada a verificação das conexões e estado geral dos
equipamentos;



Manutenção Corretiva (interna): Realizada pelo técnico responsável. Consiste na
solução dos problemas detectados na manutenção permanente e preventiva.
Horário de atendimento da equipe de suporte:
O atendimento de atendimento e suporte de tecnologia da informação do Centro

Universitário UNIVEL está disponível durante todo o horário de expediente da instituição
em sua totalidade, de forma presencial com os colaboradores do setor das 07:30h às
22:45h.
Meios para oferta dos serviços
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As solicitações de atendimento e serviço de tecnologia da informação do Centro
Universitário UNIVEL está disponível presencialmente em tempo integral no horário de
expediente da instituição, sendo que é possível solicitar também a oferta de serviços de
suporte via solicitação pelo site da Instituição, por e-mail e ainda por telefone.

Plano de contingência, redundância e expansão
Sempre buscando garantir o correto funcionamento dos serviços de execução e
suporte da instituição o Centro Universitário UNIVEL dispõe de um documento intitulado
“Plano de contingência, redundância e expansão – da infraestrutura tecnollógica”, no qual
tais normativas e regulamentações estão descritas minuciosamente em um documento a
parte.

7.14 Plano de expansão e atualização de equipamentos
O Centro Universitário UNIVEL dispõe atualmente de infraestrutura de Tecnologia
da Informação com rede de computadores que interliga 750 equipamentos entre
microcomputadores, impressoras entre outros.
A IES conta com uma estrutura própria de acesso à Internet, para uso acadêmico,
que opera com velocidade de 500 MB por banda larga, disponível através de computadores
ligados a rede cabeada e mais de 80 pontos de transmissão de rede sem fio, cobrindo todo
perímetro da instituição.
Este recurso está disponível internamente aos alunos, tanto para as atividades de
aula presenciais como para aula na Modalidade a Distância, bem como as atividades extra
aula, oferecendo possibilidades de pesquisa e desenvolvimento de trabalhos.
Para manter esta infraestrutura, o Centro Universitário conta com aproximadamente
10 (dez) técnicos especializados, responsáveis pela manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos.
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A política de expansão, atualização e manutenção de equipamentos visa garantir
aos acadêmicos do Centro Universitário a infraestrutura de tecnologia adequada para seu
melhor funcionamento.
O programa de atualização oferece acesso à tecnologia de hardwares e softwares
disponíveis no mercado de última geração, possibilitando dessa forma as melhores
condições possíveis para o ensino-aprendizado dentro e fora da IES.

ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
Anualmente são revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do
parque de equipamentos e softwares disponíveis do Centro Universitário. Estas revisões
são baseadas no orçamento para investimentos, que vão de encontro ao estabelecido pela
própria instituição e também ao que é solicitado pela equipe técnica da área para
aprovação da Pró Reitoria, que usualmente costuma atender aos pedidos realizados . As
revisões de grande porte acontecem nos meses de Janeiro e Julho anualmente,
acompanhando o início dos períodos letivos semestrais.
Para fazer frente aos desafios da prestação de serviços de Tecnologia da
Informação, o Centro Universitário têm atendido às políticas previstas para os laboratórios
descritos no Plano de Desenvolvimento Institucional PDI/2016-2020
Com seu parque tecnológico atual, atende satisfatoriamente aos aproximadamente
6.000 alunos dos cursos presencias, na Modalidade a Distância e os curso de Pós
Graduação Lato Sensu.
O Plano proposto da Tecnologia da Informação tem como objetivo fornecer diretrizes
para a organização, alinhando tecnologia e planejamento e alocando de maneira
estruturada os recursos orçamentários de infraestrutura tecnológica.
Este plano abrange os seguintes componentes de Tecnologia da Informação:
•

Infraestrutura

•

Hardware

•

Softwares acadêmicos

•

Equipamentos de rede

343

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

•

Sistemas Operacionais

•

Comunicações

•

Pessoas (responsáveis pelos serviços)

•

Processos

O Centro Universitário mantido pelo União Educacional de Cascavel UNIVEL Ltda.
dispõem de 750 microcomputadores distribuídos entre o laboratório de informática,
departamentos acadêmicos e departamentos administrativos do Centro Universitário e 130
projetores multimídias alocados nas salas de aula e laboratórios que atentem aulas e
atividades práticas nos cursos de graduação presenciais, a distância, pós graduação e
extensão.
Periodicamente, são realizadas atividades de manutenção e no caso de defeito em
equipamentos, a substituição deste é realizada com prontidão.
Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos são analisados em duas
dimensões: critérios estratégicos para os serviços educacionais da Instituição (passíveis de
deferimento pelo Departamento de Compras) e critérios técnicos. Tais critérios técnicos
são identificados pelo tempo de uso do equipamento, porcentagem de uso de recursos de
processamento, capacidade de armazenamento, acesso à rede e demanda de
manutenções corretivas.
PLANO DE AMPLIAÇÃO DA INTERNET
O Centro Universitário UNIVEL conta com internet banda larga de dois links de 500
MB distribuída em toda a instituição através de rede cabeada e rede sem fio (Wi-Fi).
Ressalta-se que na medida que a Instituição implanta novos cursos e consequentemente
novos alunos, há a necessidade de ampliação de novos links de internet, que é feito
reiteradamente para atender sempre as novas demandas.
EXPANSÃO DE HARDWARE E SOFTWARE
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A expansão da infraestrutura de tecnologia deverá ser aprovado pelo Pró-Reitor
Administrativo do Centro Universitário. Posteriormente, serão definidas as configurações de
hardwares e softwares necessárias, bem como o projeto de implantação dos mesmos.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
O Centro Universitário mantido pela União Educacional de Cascavel UNIVEL Ltda.
contam com aproximadamente 10 técnicos especializados responsáveis por manter a
infraestrutura de Tecnologia da Informação em condições perfeitas de uso, oferecendo
serviços de suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Esse profissional
segue um cronograma anual de manutenção preventiva em todos os equipamentos de
Tecnologia da Informação da Instituição, sendo que uma série de manutenções são
realizadas com periodicidades diárias nos equipamentos.
As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências identificadas na
manutenção preventiva. E também podem ser solicitadas pelos usuários diretamente ao
técnico responsável.
O suporte e manutenção dos equipamentos obedecem ao seguinte Programa de
Manutenção:


Manutenção Permanente: Realizada pelo técnico responsável. Consiste na verificação
diária do funcionamento normal de todos os computadores, antes do início de utilização
do Laboratório de Informática;



Manutenção Preventiva: Realizada diariamente no Laboratório de Informática pelo
técnico responsável, onde é realizada a verificação das conexões e estado geral dos
equipamentos;



Manutenção Corretiva (interna): Realizada pelo técnico responsável. Consiste na
solução dos problemas detectados na manutenção permanente e preventiva;
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7.14.1 Acompanhamento de metas e ações
Esse plano de metas e ações prevê medidas que irão orientar a gestão e o
acompanhamento do plano de expansão e atualização de equipamentos de tecnologia da
informação do Centro Universitário Univel. Tais metas objetivas e mensuráveis foram
realizadas a partir da demanda encontrada na IES e em conjunto também com o
levantamento das necessidades identificadas pela CPA (Comissão Própria de Avaliação)
que são a cada campanha repassadas ao setor. Seguem abaixo 6 (seis) destas metas
propostas para ocorrência até o ano 2020:
Metas e Ações para acompanhamento do plano de expansão e atualização de equipamentos

META 1 – Atualizar e ampliar a estrutura de TI
Essa meta prevê que será realizada a atualização tecnológica, uso racional de
energia, aumento da confiabilidade, redução de custos operacionais e ampliação da
infraestrutura de processamento de dados do Centro Universitário Univel. O Datacenter da
instituição mantém a instalação dos servidores e seus serviços acadêmicos, gestão e
segurança de rede, que requer garantia de disponibilidade dos serviços em regime de
24x7x365, energia elétrica, controle de temperatura e umidade, segurança e restauração,
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conforme normas técnicas existentes no Plano de Contingência de Tecnologia da
Informação.
PRAZO DE REALIZAÇÃO: O Datacenter será atualizado com novos equipamentos
que forem necessários anualmente.
INDICADOR DE DESEMPENHO: Não apresentar falhas e instabilidades ou
interrupções na análise mensal dos servidores; ou diminuí-las anualmente em índices de
5% ao ano. Ampliar o número de máquinas proporcionalmente ao número de novos alunos.

META 2 - Atualizar e ampliar o parque de estações de trabalho: dispositivos móveis,
com seus equipamentos, software e serviços
Para garantir o perfeito funcionamento dos computadores com alto desempenho e
disponibilidade, essa meta prevê atualização periódica do parque de máquinas de uso
acadêmico como também a ampliação da oferta de laboratórios de informática no Centro
Universitário Univel. Se busca também a aquisição de dispositivos portáteis como
notebooks para implantação de laboratórios móveis em todo o campus.
PRAZO DE REALIZAÇÃO: O parque de estações de trabalho será atualizado
anualmente com relação aos equipamentos defasados ou com defeito.
INDICADOR DE DESEMPENHO: Não apresentar falhas e instabilidades ou
interrupções em análise de atendimentos diários presenciais às estações de trabalho, ou
diminuí-las anualmente em índices de 7% ao ano. Além disso, propõe-se a adquirir em
torno de 100 dispositivos portáteis a cada ano a partir de 2019, sendo que nos próximos
anos 5 (cinco) anos pretende-se substituir todos os laboratórios físicos por laboratórios
móveis.

META 3: Atualizar e ampliar a infraestrutura da rede cabeada
Por meio de investimentos em equipamentos, software e serviços, como a
manutenção e expansão do cabeamento de fibra óptica, instalação de novos ativos de
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rede, contratação de novos links de internet e melhoria da estrutura de gestão da rede, esta
meta prevê a ampliação da infraestrutura da rede lógica do Centro Universitário Univel.
PRAZO DE REALIZAÇÃO: A infraestrutura de rede cabeada será ampliada e
atualizada anualmente, caso necessário.
INDICADOR DE DESEMPENHO: Não apresentar falhas e instabilidades ou
interrupções em análise de tráfego de pacotes de dados na rede cabeada. Ademais, buscase ampliar em pelo menos 3% ao ano a infraestrutura da rede cabeada da IES.

META 4: Atualizar, ampliar a cobertura e manter a rede sem fio
De modo a assegurar o efetivo acesso à rede mundial em todos os prédios do
campus do Centro Universitário Univel essa meta visa a ampliação do alcance e da
qualidade das conexões com internet sem fio, com isso busca-se inibir a proliferação de
equipamentos de acesso à rede sem fio sem concordância e acompanhamento, que
dificulta as atividades relacionadas à gerência da rede. Outro benefício associado a essa
meta é a redução da demanda por recursos dos laboratórios acadêmicos de TI, uma vez
que há um grande número de alunos que podem se conectar à esta rede através de seus
próprios equipamentos de TI.
PRAZO DE REALIZAÇÃO: A infraestrutura de rede sem fio será ampliada e
atualizada anualmente, caso necessário.
INDICADOR DE DESEMPENHO: Não apresentar falhas e instabilidades ou
interrupções em análise de trafego de dados em toda a rede sem fio do Centro
Universitário ou diminuir tais falhas em 5% ao ano. Ademais, busca-se ampliar a cobertura
da rede sem fio em percentuais de 8% ao ano na IES.

META 5: Aquisições de softwares
Os vários levantamentos da CPA (Comissão Própria de Avaliação) demonstram
necessidades de recursos de TI constataram significativa demanda por aquisições de
software. É prioritária também a definição de uma política que oriente como deverá ser
348

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

efetuada a adoção e a aquisição de software pela instituição, como também o
encaminhamento de ações para suprir as demandas de aplicativos específicos para o
ensino e a pesquisa nos laboratórios institucionais.
PRAZO DE REALIZAÇÃO: A aquisição de softwares será realizada anualmente ou
conforme demanda apresentada por meio da CPA.
INDICADOR DE DESEMPENHO: Diminuir as falhas e instabilidades/interrupções no
funcionamento de softwares usados pelo a administrativo, docentes e discentes da
instituição em 10% ao ano. Ademais, deve ser adquirido pela IES ao menos um novo
software por ano, visando a inovação e criatividade das possibilidades de trabalho com os
dados da instituição.

META 6 - Adotar padrões IPV6 em redes
Para uma maior disponibilidade e segurança na infraestrutura de rede do Centro
Universitário Univel, essa meta prevê a adoção e implementação de padrões tecnológicos
e especificações técnicas definidos em IPv6. Com a crescente demanda por conectividade
de dispositivos, a questão do esgotamento de endereços IPv4 dificulta e limita,
tecnicamente e economicamente, a expansão de redes de computadores. Diante deste
cenário a adoção do protocolo IPv6 é cada dia mais necessária.
PRAZO DE REALIZAÇÃO: A adoção do padrão IPV6 será realizado no prazo de até
dezembro/2020.
INDICADOR DE DESEMPENHO: Apresentar toda a rede IPV6 implantada no Centro
Universitário UNIVEL.

7.14.2 Ações associadas a correção do plano
Visando corrigir eventualmente distorções ou atrasos no presente plano de
expansão e atualização, seguem descritas algumas ações que serão realizadas pelo
responsável do setor de TI para que todas as medidas aqui descritas sejam efetivamente
implantadas no prazo descrito:
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- Ação 1: Avaliação semestral do andamento das metas descritas no Plano de Expansão
de Equipamentos.

- Ação 2: Aviso formal para a Direção Administrativa da IES, caso necessário ou o atraso
das metas seja superior a seis meses.

- Ação 3: Reavaliar o plano e fazer os ajustes de prazos necessário de acordo com a
Direção Administrativa da IES.

- Ação 4: Verificar junto a Direção Financeira a possibilidade do ajuste do plano e a sua
viabilidade em caso de necessidade orçamentária.
7.15 Recursos de tecnologias de informação e comunicação
As tecnologias de informação e comunicação imprimem à educação uma nova
realidade. No Centro Universitário Univel são vários os recursos tecnológicos utilizados na
aplicação dos processos de ensino e de aprendizagem na modalidade a distância do
Centro Universitário Univel, apresentando aos alunos inúmeras possibilidades de interação
e aos professores e tutores de mediação.
Nesse processo de educação mediado pelas tecnologias, a internet tem papel
fundamental, pois para que o aluno tem acesso aos vários recursos tecnológicos e de
comunicação oferecidos pela Univel, faz-se necessário a utilização do site da instituição e
ou do seu aplicativo. Tanto um quanto o outro estão aptos a ser utilizados em aparelhos de
tecnologia de comunicação e informação móveis. Os mesmos são responsivos, adaptamse a telas de vários tamanhos. O aplicativo da Univel roda nos sistemas operacionais
android e IOS, é pode ser considerado uma solução tecnológica inovadora haja vista a
facilidade de acessar informações do acadêmico e professor de qualquer lugar e momento
através de um aparelho celular.
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Tanto no site quanto no aplicativo da Univel são oferecidos os recursos de apoio
didático-pedagógico e também administrativo. São eles: portal do aluno, ambiente virtual de
aprendizagem e biblioteca virtual.
O portal do aluno é o meio pelo qual o aluno tem acesso aos serviços de secretaria e
protocolo, tais como: notas, frequência, histórico, disciplinas em que está matriculado.
Nesse espaço também pode realizar solicitações de segunda chamada, declarações,
histórico, impressão de boletos entre outras. O sistema acadêmico da UNIVEL na qual é
utilizado por todos os setores institucionais, pelo aluno e pelo docente, e ele é interligado e
multifacetado, munindo a todos de diversas informações pessoais e acadêmicas e
possibilitando acessibilidade comunicacional e interatividade entre os membros.
A biblioteca virtual oferece ao aluno da instituição um acervo digitalizado, completo e
atualizado para dar suporte teórico à sua formação, com possibilidade de renovação e
empréstimo online pelos usuários.
No Centro Universitário Univel, a relação entre tecnologias de informação e
comunicação com os processos de ensino e de aprendizagem ocorre no Ambiente Virtual
de Aprendizagem – AVA. Nele é possível associar inúmeros recursos que propiciam
discussões mediadas, tais como fóruns, vídeoaulas, atividades síncronas e assíncronas
que permitem ao aluno o contato com uma atividade mais significativa, pois perpassa uma
aprendizagem centrada no aluno, colaborativa e corresponsável.
Além desses recursos a IES faz uso das mídias sociais para dar suporte ao
processo de comunicação, visto que as mesmas possibilitam um maior dinamismo. Desse
modo, são utilizados grupos de comunicação no redes sociais, como exemplo, o Facebook
para, além da informação, criar interação entre os sujeitos do processo de ensino e
aprendizagem.

7.16 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA
Quando referimos ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA estamos tratando de
uma ferramenta educacional pautada em uma metodologia colaborativa que permite que o
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conhecimento seja construído por 02 ou mais indivíduos por meio de discussões e
reflexões mediadas.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA do Centro Universitário Univel foi
desenvolvido na plataforma moodle na versão 2.8. Foi personalizado de modo a despertar
o interesse do aluno e também a facilitar a navegação. O AVA está disponível para acesso
do corpo docente e discente, no qual se dá a interação virtual das diversas disciplinas e
cursos disponibilizados pela instituição.
No AVA é possível o armazenamento de textos, referências, filmes e demais
conteúdos multimídia. Além de sua capacidade como repositório de conteúdos, possui
vários dispositivos que permitem a criação de tarefas para posterior análise e atribuição de
pontos e frequência válidos para aprovação no curso. Possui também uma área de geração
de relatórios de acompanhamento da utilização dos recursos por parte dos alunos, além de
ser um ambiente colaborativo, que permite o compartilhamento de conteúdos através de
múltiplas funcionalidades.
O AVA, por meio das suas atividades pedagógicas tem como objetivos:
• Propiciar ao aluno um espaço para complementação teórica e prática das disciplinas,
promovendo e impulsionando a competência informacional para as novas tecnologias
da informação e comunicação;
• Promover o conhecimento e exercício de atividades em ambiente virtual, bem como a
produção e publicação de conteúdos que utilizam novas mídias;
• Estimular a interação, colaboração e troca de experiências por meio de ferramentas
de comunicação síncronas ou assíncronas disponíveis;
• Permitir a construção de habilidades e competências tecnológicas valorizadas no
mercado de trabalho dos egressos.
O acesso ao AVA se dá por meio de login e senha individual e intransferível,
fornecida pelo Sistema acadêmico (RM) da UNIVEL. Foi possível compreender que o aluno
necessita de orientações claras quanto ao entendimento e possibilidades da educação à
distância, do funcionamento do curso, dos mecanismos de interações e comunicação
disponíveis para uma aprendizagem colaborativa. Para introduzir o aluno ao universo da
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EaD, produz-se diversos vídeos, normas e calendários acompanhados de manuais e guias
digitalizados no AVA que:


Abordam a plataforma utilizada (AVA).



Apresentam as abas e ferramentas disponíveis.



Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem

(tecnológicos de comunicação).


Disponibilizam o calendário acadêmico.



Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem como as

atividades e exercícios propostos.
Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas inaugurais e
instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as particularidades do seu curso,
interagem com o coordenador e com os docentes de apoio. Nessas aulas, realizadas com
a presença do aluno no polo de apoio presencial, os coordenadores:


Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no

bimestre.


Apresentam as disciplinas.



Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo pedagógico.



Informam como interagir com a equipe multidisciplinar.



Transmitem

informações

sobre

o

calendário,

atividades,

critérios

e

mecanismos de avaliação.


Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos no polo, a

equipe presencial, tutoria à distância, docentes e coordenadores.
Alinhada à sua missão e vocação, o Centro Universitário UNIVEL Interativo contribui
para a inclusão digital do aluno, inserindo-o no contexto educacional, social e cultural do
Ensino Superior do país. O esforço de inclusão norteia a equipe da EaD no
desenvolvimento e planejamento das ações pedagógicas utilizadas ao longo do processo
de ensino aprendizagem.
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Da mesma forma, o desenvolvimento do material didático busca ultrapassar
barreiras geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva interacionista é vista como
essencial para a modalidade de educação a distância.
A equipe de docentes desenvolve os materiais didáticos do AVA, atendendo às
necessidades específicas de cada disciplina e respeitando os referenciais de qualidade
propostos para a educação de Ensino Superior à Distância.
O AVA do Centro Universitário UNIVEL está integrado com o sistema acadêmico da
instituição e garante de forma plena a interatividade entre todos os integrantes do processo
de ensno-aprendizagem, além de que recursos inovadores estão constantemente sendo
adotados para se uso.
A título de exemplificação de tais inovações, pode-se citar a customização da página
do AVA realizada pelo NEAD da instituição buscando facilitar a interatividade dos usuários,
o PLD (Personalized Learning Designer), que é um dispositivo de acompanhamento
personalizado que dentre as funcionalidades dispara mensagens automática aos alunos
quando não realizada as atividades ou não alcançados os objetivos propostos na trilha de
aprendizagem. Ademais, há também o “Colaborate”, que é um software que permite
webconferências e que os usuários que estejam assistindo a distância podem responder ao
vivo as questões e interagir com perguntas e respostas, indicando de maneira
automatizada o percentual de usuários que alcançaram as respostas corretas, entre outras
inovações do Ambiente Virtual do Centro Universitário UNIVEL.

7.17 Infraestrutura de Segurança da IES

A sede é monitorada por sistema de câmeras de segurança, porteiros, seguranças,
inspetores de alunos e membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
treinados para situações de incêndio e acidentes de trabalho. Além disso, há funcionários
para a manutenção e conservação e ajudantes de serviços gerais. Outros trabalhos
técnicos específicos como eletricistas, marceneiro, mecânico de refrigeração, técnicos em
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eletrônica, técnicos em microscopia são chamados em caráter eventual de acordo com a
necessidade.
Todos os andares dos prédios da IES possuem extintores de incêndio e os
funcionários foram treinados a manipulá-los. Todos os equipamentos elétricos são
desligados da tomada após seu uso e as chaves de força são desligadas no final do
expediente.
Os laboratórios possuem alguns equipamentos de segurança como lavatório de
olhos, chuveiros, capela de fluxo laminar. Todos os alunos são orientados no inicio de cada
período letivo para permanecer nos laboratórios de traje branco, calças compridas e seguir
os procedimentos de precaução padrão.

7.17.1 Infraestrutura - Segurança (Resgate pessoas com deficiência - PCD)
A IES (em processo de transformação para Centro Universitário) possui
infraestrutura preparada para atender professores, funcionários e acadêmicos que
apresentem necessidades especiais, como elevadores, rampas de acesso, sanitários
masculino e feminino adaptados, local reservado no Teatro e equipamentos especiais
conforme exigências da Portaria Ministerial.
Em caso de emergência, é destinado um espaço específico para o resgate das
pessoas com deficiência, devidamente identicado e, com designação de pessoal da CIPA
especialmente para atendimento a este público.

7.18 Plano de acessibilidade nas comunicações, pedagógica e atitudinal em
atendimento a pessoas com deficiência (PCDs)

No âmbito educacional da IES, a acessibilidade não se traduz somente na
eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a promoção plena de condições para o acesso

355

Univel Centro Universitário
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz
85806-080 – Cascavel – PR
Fone: (45) 3036-3636
http://www.univel.br

e permanência na educação superior, bem como, o atendimento pleno das necessidades
educacionais especiais.
A inclusão na educação constitui uma proposta que representa valores simbólicos
importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente educacional favorável.
Implica a inserção de todos, sem distinção de condições linguísticas, sensoriais, cognitivas,
físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas. Além disso, requer sistemas educacionais
planejados e organizados que deem conta da diversidade dos alunos e ofereçam respostas
adequadas às suas características e necessidades. As diferenças são vistas não como
obstáculos para o cumprimento da ação educativa, mas como fatores de enriquecimento.
Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o desenvolvimento de
ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, educacionais e arquitetônicas),
para que a aprendizagem pretendida seja alcançada.
Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática inclusiva existe uma
série de ações que precisam ser desenvolvidas ou continuadas. Ressaltamos a
necessidade de uma formação inicial e continuada para os professores e todos os
envolvidos no processo, realizada através do PQD – Plano de Qualificação Docente que
dedica um módulo de formação voltado à temática da Inclusão, acessibilidade e
Tecnologias Assistivas.
A constituição de uma política para alunos com deficiências especiais representa
para a IES, o cumprimento dos próprios princípios e valores presentes em sua identidade
estratégica e de seu compromisso social.
O apoio acadêmico as pessoas de necessidades especiais ou com mobilidade
reduzida é constituído por uma conjunto de ações que abrangem diferentes naturezas de
atendimento. Na IES, eles tem uma atenção personalizada através de projetos que visam
não apenas cumprir as exigências legais, mas sobretudo, permitir que tenham uma vida
universitária plena.
Os responsáveis pelo Programa de Apoio Psicopedagógico, desde o momento da
matrícula faz as entrevistas e identifica as necessidades dos alunos para tomar
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providências como, por exemplo: carteiras especiais ou intérprete da Língua Brasileira de
Sinais entre outras providências.

7.18.1 Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário e diferenciado para
utilização de espaços, mobiliários e edificações
Conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na
Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na
Portaria nº 3.284/2003, para os alunos portadores de deficiência física, a IES apresenta
condições de acessibilidade desejáveis.
Em atendimento ao Decreto 5.296/2004 que estabelece os requisitos de
acessibilidade na IES toma como referência a Norma Brasileira ABNT NBR 9050:2004, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas que trata da Acessibilidade de Pessoas com
Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.
Visando priorizar a viabilização deste decreto, a IES realiza:


criação de vagas de estacionamento de uso exclusivo das pessoas com deficiência física,
devidamente sinalizadas e indicadas segundo norma ABNT 9050; assim, o estacionamento
de veículos conta com áreas reservadas para este grupo de alunos ou visitantes e o
pessoal responsável pela vigilância e segurança está treinado para oferecer assistência;
havendo necessidade, os vigilantes ajudam estes a retirarem cadeira de rodas ou muletas
dos veículos, acomodando-os e, sendo solicitado, conduzindo-os até o local desejado. Este
atendimento é feito continuamente;



adequação da altura de equipamentos destinados a estudantes e funcionários portadores
de necessidades especiais, como telefones públicos, balcão de atendimento, estantes de
livros, bebedouros e interruptores de luz;



utilização de programação visual adequada, indicando de maneira clara os pontos
adequados ao uso das pessoas com necessidades especiais;
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rampas de inclinação suave e com corrimãos de altura adequada às pessoas de
necessidades especiais; as calçadas possuem rampas de acesso nos padrões
estabelecidos, permitindo que alunos ou visitantes com necessidades especiais se
locomovam;



garantia de espaçamentos adequados (mínimo de 1,50m) em corredores e ambientes de
uso coletivo;



manutenção dos corredores e acessos, livres de obstáculos (cestos de lixo, painéis de
propaganda e bancadas) que possam impedir ou prejudicar a circulação de pessoas;



portas com larguras superiores a 80cm; portas e banheiros com espaço suficiente para
permitir o acesso de cadeira de rodas;



existência de barras de apoio nas paredes dos banheiros;



instalação de elevadores com dimensões adequadas às pessoas com necessidades
especiais;



contratação ou qualificação de docentes e funcionários para o atendimento as pessoas de
deficiência físico-motora, em iguais condições de tratamento dispensado aos estudantes
não deficientes;



computador adaptado para consulta ao acervo: na sala de consulta e pesquisa de acervo
da biblioteca, com bancada adaptada para altura de 90cm, permitindo sua utilização tanto
para cadeirantes quanto para crianças e adolescentes; a adaptação é sinalizada por placa
padrão acima do computador;



Piso táctil e placas de identificação dos espaços em Braille.

7.18.2 Sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da
língua brasileira de sinais
Para os estudantes com deficiência auditiva, compromete-se formalmente, no caso
de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso proporcionar:
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intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e
revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este,
não tenha expressado o real conhecimento do estudante;


flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;



aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para o uso de
vocabulário pertinente às disciplinas do curso em que o estudante estiver matriculado;



acesso aos professores de literatura e materiais de informações sobre a especificidade
linguística do deficiente auditiva;



A Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, em cumprimento à legislação especifica é
oferecida como Componente Curricular Optativo em todos os cursos de Bacharelado e
Tecnologia e como Componente Curricular Obrigatório nos cursos de Licenciatura, sendo
também de livre acesso aos docentes e colaboradores ao longo do ano.

7.18.3 Sistemas e meios de comunicação e informação prestados às pessoas com
deficiência visual
Para estudantes com deficiência visual, compromete-se formalmente, no caso de vir
a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, proporcionar desde o acesso até a
conclusão do curso, sala de apoio contendo:


máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de
síntese de voz;



gravador e fotocopiadora que amplie textos;



software de ampliação de tela;



equipamento para ampliação de textos para atendimento a estudante com visão
subnormal;



lupas, réguas de leitura;



scanner acoplado a computador;



de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras, para uso
didático;
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laboratórios disponíveis para uso de programas de computador como Winvox, Papovox
entre outros, que permite que um livro seja escaneado, transformando-o em arquivo
audível e transferências para endereços eletrônicos;



Permite-se o uso de gravadores convencionais existentes no setor de audiovisual, com
auxílio dos funcionários responsáveis pelo suporte de atendimento.
7.18.4 Acessibilidade e à Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista
O atendimento das pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) são
contempladas em todo território nacional pelas políticas de educação inclusiva, numa
perspectiva de superação às perspectivas de exclusão, segregação e integração
historicamente aplicadas.
No entanto, a Educação Inclusiva busca a centralidade da organização sócio-política
na busca pela preservação dos direitos individuais do cidadão e seu atendimento de acordo
com sua especificidade.
Para tanto, o Transtorno Especto Autista (TEA), abordado pela Lei N° 12.764 institui
a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de 27 de
dezembro de 2012, o art. 3º da referida Lei, define os direitos da pessoa com transtorno do
espectro autista:
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a
segurança e o lazer;
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas
necessidades de saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
b) o atendimento multiprofissional;
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;
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d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
IV - o acesso:
a) à educação e ao ensino profissionalizante;
b) à moradia, inclusive à residência protegida;
c) ao mercado de trabalho;
d) à previdência social e à assistência.
Neste contexto, a IES, assume o compromisso de atender as regulamentações
legais, a todos os acadêmicos autistas (TEA), bem como desenvolver, junto à comunidade
acadêmica, atividades e ações educativas e preventivas.
Desta forma, a IES subsidiará o atendimento por meio do Núcleo de Apoio
Psicológico e Psicopedagógico que promoverá a formação continuada de professores
baseada na compreensão das diferenças de cada aluno, com foco na integração e
acessibilidade, estímulo ao convívio social e valorização de diferentes formas de pensar.
Concomitante, os currículos assumem a flexibilidade, as atividades acadêmicas e/ou
avaliativas terão uma estrutura e tempo diferenciado, as diferentes metodologias de
trabalho no alcance das necessidades, adaptação de conteúdos e formas de avaliação,
preferencialmente práticos e focados em esquemas visuais.
Quanto ao atendimento pedagógico dos acadêmicos com TEA, a IES comprometese formalmente, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, a realizar
as seguintes ações:


Formação continuada para o corpo docente, no intuito, de subsidiar nas intervenções
pedagógicas e metodológicas do aluno com TEA;



Adaptação curricular quando necessário;
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Atendimento do NAPP (Núcleo de Apoio Psicológico/ Psicopedagógico) e do NAI (Núcleo
de Acessibilidade e Inclusão) com vista ao acolhimento, atendimento e encaminhamento
das necessidades educativas especiais relacionadas aos processos de aprendizagem;



Encaminhamento para o sistema de saúde, quando se fizer necessário.
O Centro Universitário se compromete em atender as pessoas com necessidades
educativas especiais sempre que se fizer necessário, com reformas, adaptações e
condições de acolhimento, acessibilidade e convivência junto com a comunidade
acadêmica.

7.19 Projeto de acervo acadêmico em meio digital do Centro Universitário Univel

A publicação do Decreto nº 9.235, da Presidência da República, de 15/12/2017,
ocorreu concomitantemente à implantação da Secretaria Digital do Centro Universitário
Univel (SEAD Univel, com logomarca conforme Imagem abaixo). O artigo 21 do decreto,
inciso VIII, determina a elaboração de um “projeto de acervo acadêmico em meio digital,
com a utilização de método que garanta a integridade e a autenticidade de todas as
informações contidas nos documentos originais”.

Logomarca da SEAD Univel.

O Projeto de Secretaria Digital do Centro Universitário Univel foi iniciado em 2017,
com suporte da empresa Consae, atuante no mercado educacional desde 1976 e com
vasto conhecimento técnico e legal em secretarias digitais.
Após elaboração do projeto, foram adquiridos 02 (dois) scanners de alto
desempenho (Fujitsufi-7160) para a digitalização de documentos de matrícula. Essa
primeira etapa encerrou a entrada de cópias físicas da documentação de matrícula e deu
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início à SEAD propriamente dita. Isso ocorreu a partir do Vestibular 2018, em outubro de
2017. Ao realizar a matrícula, os alunos apresentam os documentos originais aos
atendentes, que realizam a conferência e a digitalização; os documentos são devolvidos
na hora aos alunos.
Depois de digitalizados, os documentos são arquivados em formato PDF/A, padrão
de arquivo que assegura a qualidade da imagem e facilita a busca de informações nos
documentos digitais. Após esta etapa, os documentos são indexados (organizados) em
pastas digitais com a utilização do Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) da
Alfresco, cuja configuração foi realizada para atender as necessidades da Instituição, bem
como a legislação vigente. O acesso ao GED é realizado por meio de login, sendo que o
usuário e a senha são individuais e disponibilizados apenas aos colaboradores da
Secretaria Geral. Toda atividade ou modificação realizada é registrada com data, hora e
usuário responsável.
Cada aluno possui uma pasta digital cadastrada com seu nome completo e número
do Registro Acadêmico (RA). As pastas foram criadas para serem exibidas em ordem
alfabética e todos os arquivos salvos recebem o nome de acordo com o documento
digitalizado. Os documentos recebem certificação digital de “Confere com o original”
(Imagem 2), a fim de atestar que os mesmos foram devidamente conferidos antes do aceit

Imagem 2 – Certificação Digital “Confere com o original”.

Além de transpor para o meio eletrônico os documentos recebidos em meio físico, a
SEAD Univel tem por objetivo a redução de emissão de papel e a agilidade na emissão de
documentos, que passam a ser emitidos em meio digital. Com isso, após a solicitação por
meio do Portal do Aluno, os acadêmicos terão acesso a Declarações, Históricos e outros
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documentos com Certificação Digital para download, não sendo necessária a retirada do
documento físico presencialmente na Instituição.
Além dos documentos anteriormente citados, com a publicação da Portaria nº 330,
de 05/04/2018, passa a fazer parte do Projeto de Acervo Acadêmico em Meio Digital do
Centro Universitário Univel, a emissão do Diploma em formato digital.
Nos documentos digitais, caso haja a necessidade de impressão por parte dos
alunos ou a apresentação a terceiros, será disponibilizada ferramenta para consulta de
autenticidade online, conforme orientação expressa no próprio documento, a saber: “Para
verificar a autenticidade deste documento acesse: www.univel.br/certificador e insira o
código verificador “número do código’”. Ao acessar a página acima e digitar o código
verificador, é apresentada uma descrição do documento, a data e a hora da emissão.
Para os Certificados Digitais, a SEAD Univel utiliza a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, da
Presidência da República, de 24/08/2001. De acordo com o Artigo 1º da MP, a ICP- Brasil
foi estabelecida para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de
documentos em forma eletrônica.
É objetivo deste projeto, também, a digitalização do acervo acadêmico inativo, que
engloba a documentação de alunos formados ou desvinculados de anos anteriores.
Estima-se a conclusão deste trabalho até o final do ano de 2019.
Os documentos que compõem o acervo acadêmico são tratados de maneira a
superar todos os prazos de guarda estabelecidos pela Portaria nº 1.224/2013, adaptada
por meio da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos Acadêmicos do
Centro Universitário Univel (Anexo I). A Tabela relaciona os tipos de documentos
acadêmicos existentes, o formato de guarda (mídia digital) e a destinação final, de acordo
com o tipo de documento. É importante mencionar, novamente, que os documentos em
mídia digital recebem Certificação Digital ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica dos mesmos.
Além de manter os dados no servidor local da Instituição, o departamento de TDI
(Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação) realiza backup diário do acervo digital, dos logs
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de movimentações e acessos dos usuários, com a criação de um arquivo compactado.
Esse arquivo é armazenado pela empresa Amazon em nuvem que, de acordo com o site
da empresa (https://aws.amazon.com/pt/what-is-cloud-storage/), “[...] é um modelo de
computação em nuvem que armazena dados na Internet por meio de um provedor de
computação na nuvem, que gerencia e opera o armazenamento físico de dados como
serviço”. O modelo de armazenamento garante segurança ainda maior à guarda do
acervo acadêmico. A Tabela de temporalidade consta em anexo

Sistema de Registro Acadêmico
Sistema de registro acadêmico RM-TOTVS na Secretaria Acadêmica é composto
por três serviços, alinhados entre si e com processos definidos: protocolo e ingresso,
registro acadêmico e registro e expedição de diplomas e certificados, atendendo aos
cursos de Graduação, Tecnológicos, Lato Sensu e Extensão, tanto para a comunidade
externa quanto para a interna.
A Secretaria Acadêmica é dirigida pelo Secretário Acadêmico, designado pela
Reitoria.
Compete ao Secretário Acadêmico:


Responsabilizar-se pela guarda e conservação de documentos, diários de classe e
outros meios de registro e arquivos de dados;



Orientar e acompanhar a execução do atendimento, do protocolo e dos registros
acadêmicos;



Autorizar e controlar o funcionamento de cópias de documentos aos interessados;



Expedir, por autorização do Pró-Reitor Academico, certidões e declarações relativas
à vida acadêmica dos alunos.
O SERCA realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábado,

das 8h às 12h.
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8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

8.1 Avaliação Institucional

A Avaliação Institucional da IES encontra-se sob a égide da lei nº 10.861, de 14 de
abril de 2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES.
A legislação vigente consolidou a avaliação como um dos instrumentos para
sustentação da qualidade do sistema de educação superior. Os processos avaliativos
internos e externos são concebidos como subsídios fundamentais para a formulação de
diretrizes para as políticas públicas de educação superior e, também, para a gestão das
instituições, visando à melhoria da qualidade da formação, da produção de conhecimento e
da extensão, de acordo com as definições normativas de cada tipo de instituição e as
opções de cada estabelecimento de ensino.
A instituição apoiou e aderiu às novas diretrizes e dimensões propostas pelo
Ministério da Educação, pois estas indicam que as IES devem procurar a promoção do
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais, bem como dos valores
democráticos, da afirmação da autonomia e identidade e do respeito à diferença e à
diversidade. Tem sido com base nestes mesmos pressupostos que há quase 20 anos a
IES vem trilhando o caminho em prol da valorização da educação em Cascavel-PR.
A IES entende que a Avaliação Institucional é uma grande oportunidade para
redefinir ou reafirmar seus valores, potencializando as condições necessárias para
consolidar a excelência educacional da IES. Ela deve ser contínua, interativa, pró-ativa e
global. Seus resultados devem fornecer subsídios necessários à reflexão e revisão de
políticas, programas e projetos, e devem orientar a IES nas tomadas de decisão.
Os resultados das avaliações, além de subsidiarem as ações internas e a
reformulação do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), formam a base para a
implementação de todas as políticas educacionais e de ações correspondentes.
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8.2 Metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizados no processo de
autoavaliação

A IES instalou o Processo de Avaliação Institucional Permanente (avaliação interna),
conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Para realização do processo foi
proposto o preenchimento anônimo de questionários onde eram instados a qualificar em
cinco (5) níveis, de péssimo a excelente, desde o desempenho docente até o
comportamento discente, passando pelas condições de infraestrutura.
Para o mensuramento das atividades propostas, são utilizados instrumentos que
proporcionam informações das diversas representações e instâncias institucionais.
É utilizada uma abordagem qualitativa, que se caracteriza pelo levantamento de
dados obtidos em reuniões em grupos focais, com foco específico na investigação, por
meio de discussões. Estes dados são levantados nas atas de reuniões de colegiado, com a
participação do coordenador de curso, corpo docente e representante discente e nas
reuniões com os discentes. Utiliza-se, também, a técnica de abordagem quantitativa,
mediante questionários aplicados ao corpo docente e corpo discente, avaliando os diversos
segmentos que compõem o cenário acadêmico.
Como forma de complementar a avaliação, utilizamos dados secundários,
resultantes das informações obtidas da própria IES e das reuniões entre os membros das
subcomissões, professores e acadêmicos.
A abordagem quantitativa é realizada por meio de questionários aplicados ao corpo
docente, corpo discente e administrativo, avaliando os diversos segmentos que compõem o
cenário acadêmico. Com os dados obtidos na avaliação institucional, conforme os relatórios
a cada ciclo avaliativo, podemos observar que este instrumento de avaliação tem sido
efetivo e aponta dados importantes para o trabalho de reestruturação e amadurecimento no
processo educacional.
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8.3 Formas de participação da comunidade acadêmica

A comunidade acadêmica participa de diversas formas na autoavaliação, quer seja
como membro direto da Comissão Própria de Avaliação - CPA, ou por meio de participação
em reuniões, palestras, painéis de discussão ou preenchimento de questionários
avaliativos. Os instrumentos de avaliação são preenchidos por docentes, técnicos
administrativos, coordenações de cursos, chefias de departamento e acadêmicos.
A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade
acadêmica (docentes, técnicos administrativos, e discentes) e da sociedade externa a IES.
A CPA, além de coordenar e articular o processo de autoavaliação institucional, é
responsável pelas seguintes atribuições:


planejar e organizar as atividades da autoavaliação e sensibilização da comunidade;



estabelecer os objetivos, a metodologia, os procedimentos, as estratégias, os
recursos e o calendário de ações do processo de autoavaliação;



desenvolver estudos e análises, visando ao fornecimento de subsídios para a
fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação Institucional;



propor projetos, programas e ações que possibilitem a melhoria da IES; e



elaborar os relatórios parciais e finais das diversas etapas da avaliação institucional.

8.4 Formas de utilização dos resultados das avaliações

Os dados coletados durante as avaliações são analisados pela Pró-Reitora
Acadêmica e demais reitorias, sendo, posteriormente, divulgados à comunidade
acadêmica. Os resultados de abrangência geral são disponibilizados no site da IES,
ambiente virtual e publicações informativas aos acadêmicos. Já os resultados pertinentes a
cada curso são repassados às coordenações, multiplicando-os aos docentes que integram
os colegiados de Graduação e Pós-Graduação, às equipes técnico-administrativas, bem
como aos demais interessados.
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Ao finalizar o ciclo das avaliações, são mapeadas as potencialidades e fragilidades
apontadas pela comunidade acadêmica. Os resultados desse mapeamento são utilizados
para embasar um planejamento institucional com vistas a atender as demandas apontadas.
No histórico da CPA, diversas melhorias foram promovidas a partir das avaliações
internas e externas como, por exemplo, estacionamento, cantina/restaurante universitário,
instalações da biblioteca, sinalização da sede, atualização e modernização frequente dos
laboratórios de uso específico e comuns aos cursos, e outros investimentos em
infraestrutura.
Cabe à IES transformar seus resultados em ações, valorizando a participação dos
atores-sujeito no processo de avaliação institucional. A finalidade central do processo
avaliativo na IES é promover a realização autônoma do projeto institucional, de modo a
garantir a qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e nas
ações de responsabilidade social. No seu processo de avaliação institucional, a IES se
preocupa em garantir a participação de todos os membros da comunidade educativa –
professores, estudantes, técnico-administrativos, e outros grupos sociais, realizando ações
coletivamente legitimadas. A CPA (Comissão Própria de Avaliação) tem seu próprio
regulamento de funcionamento e um projeto específico de atuação em constante avaliação
a partir dos resultados produzidos.

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/2016-2020 e suas
alterações entram em vigor a partir da aprovação pelo CONSELHO SUPERIOR –
CONSUP.
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9.ANEXOS
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ANEXO I - TABELA DE TEMPORALIDADE E DESTINAÇÃO DE
DOCUMENTOS ACADÊMICOS CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL
TIPO DE DOCUMENTO
Documentos Pessoais
Certidão de Registro Civil

MÍDIA DE GUARDA

DESTINAÇÃO FINAL

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Cédula de Identidade
(RG/RNE/CNH)

Mídia Digital

CPF

Mídia Digital

Título Eleitoral e Quitação

Mídia Digital

Certificado Militar (quitação)

Mídia Digital

Comprovante de Endereço

Mídia Digital

Comprovante do ENEM

Mídia Digital

Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente

Escolaridade
Certificado de Conclusão do
Ensino
Médio
Histórico do Ensino Médio ou
documento equivalente
Diploma de Graduação
Certificado de Conclusão do
Ensino
Superior
Documentos Acadêmicos
Formulário de Matrícula

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Mídia Digital

Guarda
Permanente
Guarda
Permanente

Mídia Digital
Mídia Digital

Guarda
Permanente

Mídia Digital

Guarda

OBSERVAÇÕES
Após digitalizado, eliminar o
papel. *
Após digitalizado, eliminar o
papel. *
Após digitalizado,
papel. *
Após digitalizado,
papel. *
Após digitalizado,
papel. *
Após digitalizado,
papel. *
Após digitalizado,
papel. *

eliminar o
eliminar o
eliminar o
eliminar o
eliminar o

Após digitalizado, eliminar o
papel. *
Após digitalizado, eliminar o
papel. *
Após digitalizado, eliminar o
papel. *
Após digitalizado, eliminar o
papel. *
Após digitalizado, eliminar o
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Histórico Escolar de Ensino
Superior
Sanção Disciplinar

Mídia Digital

Comprovante do ENEM

Mídia Digital

Ofício de Veracidade dos

Mídia Digital

Mídia Digital

Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente

papel.
Após digitalizado,
papel.
Após digitalizado,
papel.
Após digitalizado,
papel.
Após digitalizado,
papel.

Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente

Após digitalizado,
papel.
Após digitalizado,
papel.
Após digitalizado,
papel.
Após digitalizado,
papel.*
Após digitalizado,
papel.*
Após digitalizado,
papel.

Documentos Apresentados
Cartas/Comunicados

Mídia Digital

Termo de Compromisso

Mídia Digital

Requerimentos

Mídia Digital

Certificado de Pós-Graduação

Mídia Digital

Diploma

Mídia Digital

Procuração e Documentos de
pessoas autorizadas

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Contrato de Prestação de
Serviço
Educacional
Termo Aditivo

eliminar o
eliminar o
eliminar o
eliminar o

eliminar o
eliminar o
eliminar o
eliminar o
eliminar o
eliminar o

Após digitalizado, eliminar o
papel.**
Após digitalizado, eliminar o
papel.**
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Processos

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Após digitalizado, eliminar o
papel.****

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Após digitalizado, eliminar o
papel.
Após digitalizado, eliminar o
papel.

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Após digitalizado, eliminar o
papel.

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Documentos Pessoais do
Responsável Financeiro

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Após digitalizado, eliminar o
papel. ***
Após digitalizado, eliminar o
papel.*

Requerimento/Correio FIES/PROUNI/outros

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Mídia Digital

Guarda
Permanente

Mídia Digital

Guarda
Permanente
Guarda
Permanente
Guarda
Permanente

Aproveitamento de Estudos
Histórico Escolar do Ensino
Superior
Plano de Aula / Ensino /
Programa
de Disciplina
Declaração de Vínculo
Documentação Financeira
Termo de Confissão de Dívida

Coordenação de Curso
Trabalho de Conclusão de Curso
TCC
Atividade Complementar
Estágio

Mídia Digital

Certificados Emitidos pelo CPE

Mídia Digital

Após digitalizado, eliminar o
papel.*
Após digitalizado, eliminar o
papel.*
Após digitalizado, eliminar o
papel.*
Após digitalizado, eliminar o
papel.*
Após digitalizado, eliminar o
papel.*
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CPA
Resultado da Avaliação
Institucional
Benefícios, Bolsas, Financiamentos e Outros
Contratos e Documentos
exigidos
Termo de Confissão de Dívida

Mídia
Digital

Guarda
Permanente

Após digitalizado, eliminar o
papel.

Mídia
Guarda
Após digitalizado, eliminar o
Digital
Permanente
papel.* **
Mídia
Guarda
Após digitalizado, eliminar o
Digital
Permanente
papel.**
*Após digitalizado, eliminar o papel quando recolhido o documento em cópia. Para documentos originais, separar e devolver ao
titular.
**O contrato assinado em meio físico deverá ser mantido em meio físico durante o período de vigência do documento. No caso de
contratos inadimplentes,
não eliminar o papel. No caso do término do período de vigência e adimplemento, realizar a guarda em mídia digital e eliminar
o papel.
***A confissão de dívida criada em meio físico deverá ser mantida durante a sua vigência.
****Após digitalizado, eliminar o papel. No caso de documento original, devolver ao departamento financeiro ou jurídico da
IES.
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