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O melhor está por vir

Talentos Desenvolvimento Fique Sabendo

Univel tem crescimento exponencial nos últimos anos

Tem colaborador da Univel 
arrasando nos palcos. 

Saiba mais.

Conheça o setor que está 
de olhos atentos no futuro 

da instituição

Novos colaboradores, redes 
sociais, agenda de eventos 
e muito mais que acontece 

na Univel.
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Com o propósito de expandir e incentivar 

a comunicação entre colaboradores, 

professores e parceiros sobre as novidades 

do Centro Universitário de Cascavel - Univel, 

lançamos a primeira edição da Revista 

Interna. Um projeto de endomarketing, que 

tem como proposta trazer informações com 

uma linguagem simples e acessível, sendo 

uma mídia destinada a divulgar notícias com 

foco nas pessoas que ajudam a construir a 

história da Univel. Boa leitura! 

Lucas Silva
Pró-Reitor Administrativo 
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Rafael Ruzza | Designer
ruzza@univel.br

Larissa Abreu | Designer 
talktome@lari.work

Para baixar sua revista digital acesse: 
www.univel.br/revista

Núcleo de Comunicação e Marketing
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Todos os direitos reservados. A reprodução 
total ou parcial das informações contidas 
nesta publicação é permitida desde que seja 
citada a fonte.

#EDITORIAL 01
#PorDentro
DasMídiasSociais

A Univel está presente nas 
mídias sociais, fique por 
dentro dos acontecimentos! 

Nossa bandeira foi levada ao Rio Grande do Sul, no maior evento da área de comunicação 
do sul do país. Os acadêmicos dos cursos de Comunicação da Univel estiveram 
presentes, acompanhados do coordenador Rodrigo Cardoso e de professores. O XX 
Congresso de Ciências da Comunicação aconteceu do dia 20 a 22 de junho, na UniRitter 
- Centro Universitário Ritter dos Reis.

Os acadêmicos de Gastronomia prepararam comidas diferentes,  temáticas das regiões 
do Brasil na Terceira Mostra de Cozinha Brasileira que despertou a criatividade nos 
alunos de Gastronomia. Eles foram avaliados por profissionais e professores da área, 
sendo uma grande experiência. Confira as fotos no site da Univel. 

A Rádio CBN agora faz parte do grupo Univel, transmitindo diretamente da instituição 
para a região. No evento de inauguração, recebemos a referência no jornalismo, Carlos 
Alberto Sardenberg. O jornalista abordou a atual situação econômica do Brasil e fez 
uma perspectiva entre passado, presente e futuro do país.  Fique ligado nas notícias 
de Cascavel e do mundo sintonizando a frequência FM 93,9. 

A Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário de Cascavel - Univel, Viviane Silva, o 
Coordenador da Pós-Graduação, Lúcio Scheuer, e os professores Fabiano Tykalowitz, 
Osvaldo Mesquita Junior e Jackson Porfírio entram na reta final do doutorado em 
Administração.  Uma forma de buscar novos conhecimentos e qualificação profissional, 
o doutorado significa também a realização de um sonho.

A Semana Pedagógica da Univel abordou propósito, inovação e essência da educação, 
com o objetivo de alinhar valores, esclarecer direcionamentos e incentivar o 
compartilhamento de conhecimento entre os docentes, que  além de receber as boas-
vindas, participaram de atividades de inspiração para a excelência na qualidade de 
ensino da Univel.

Já assistiu o Univel Conversa? Nesta série de episódios especiais, 
Will já está na segunda temporada contando novidades sobre 
tudo o que acontece por aqui. 

Para não perder nenhum episódio, é só acessar o Youtube, seguir 
o perfil da Univel no link www.youtube.com/univeloficial, e ativar 
as notificações. Confira! 

Confira estas e outras notícias 
no site: univel.br/institucional
/imprensa

Univel conversa

/univeloficial
/eadunivel
/posunivel /school/univel

@univeloficial
@eadunivel
@posunivel

/faculdadeunivel



Diretoria de 
Desenvolvimento: 
desafios e o futuro 
da educação 
Em entrevista, Nilton Nicolau Ferreira conta sobre 
como iniciou sua história na Univel e qual é o papel 
da Diretoria de Desenvolvimento 

Ele pratica meditação, pilates, 
natação e hidroginástica. Leva 
uma alimentação saudável e 
equilibrada e os valores em 
que acredita é um dos pilares 
que norteiam sua visão de 
mundo, além de prezar pela 
vida espiritual. “Eu me amo” 
foi a resposta do professor 
Nilton Nicolau Ferreira quando 
perguntei sobre o segredo para 
conquistar uma boa saúde e 
entusiasmo pela vida. Conheça 
a história do professor Nilton 
e como funciona a Diretoria de 
Desenvolvimento 
da Univel. 

Como iniciou sua história na Univel? 
Há quanto tempo você está aqui?
Na década de 90, havia um clamor muito grande da 
sociedade por mais cursos superiores. Esse foi o primeiro 
passo para despertar as pessoas de Cascavel e região 
acerca da necessidade de implantar mais uma instituição 
de ensino superior para que atendesse essa população, 
pois na época existia somente a FECIVEL, uma fundação 
municipal que atendia parcialmente a população devido 
ao fato da elevada demanda que buscava o Ensino Superior 
naquele período. Na esteira deste movimento, em 1993 
surgiu um grupo de empresários da cidade, que, liderados 
pelo Senhor Renato Silva, abraçaram esta bandeira em 
prol do ensino superior em Cascavel, e deram origem a 
criação da Mantenedora: União Educacional de Cascavel – 
UNIVEL – CNPJ/MF n. 80.882.772/0001-33, classificada como 
sociedade civil de caráter educativo. 

Em 1995, foi autorizado o CST - Curso Superior de Tecnologia 
de Processamento de Dados através do Decreto de 
10/02/1995, com 80 vagas anuais, e através deste mesmo 
decreto originou-se o credenciamento da Faculdade de 
Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, sendo que na 
sequência do mesmo ano foram autorizados também os 
cursos de Administração, Direito e Economia, estes com 
80 vagas anuais totalizando  320 vagas.

Em 26/02/1996, a Faculdade efetivamente iniciou seu 
funcionamento com 04 cursos autorizados e com 
320 alunos matriculados no Colégio Nossa Senhora 

Auxiliadora (imóvel alugado), onde desenvolveu suas 
atividades acadêmicas por um ano. Ressalta-se que 
durante este período foi construído o Bloco A da sede 
própria da instituição, no Bairro Santa Cruz, com 2.152,44 
m², culminando com a transferência dos acadêmicos já 
em fevereiro de 1997. Com o credenciamento e início 
letivo da Faculdade, tive a honra de ser o primeiro Diretor 
Geral, no período de 1996 a 2001, onde permaneço até a 
presente data, agora como Diretor de Desenvolvimento.
 
Como funciona o setor de Diretoria de Desenvolvimento?
A estrutura organizacional do Centro Universitário Univel 
é composta por órgãos colegiados deliberativos e órgãos 
executivos, distribuídos em dois níveis hierárquicos: 
administração superior e administração básica.  A Diretoria 
de Desenvolvimento está inserida na administração 
superior e tem por atribuições acompanhar e manter 
atualizados todos os processos  desenvolvidos pelo 
Centro Universitário de acordo com a legislação vigente 
emanadas do Ministério da Educação. Está inserida 
também nesta Diretoria as atribuições do sistema 
eletrônico e-MEC, no qual ocorrem o acompanhamento 
dos processos que regulam a educação superior. Todos 
os pedidos de credenciamento e recredenciamento 
de instituições de educação superior e de autorização, 
renovação e reconhecimento de cursos, além dos 
processos de aditamentos  (modificações e/ou alterações 
de dados dos processos) são protocolados, postados, 
organizados e encaminhados por este setor ao MEC para 
decisão final. Este trabalho é acompanhado também 

#Conhecendo 
osSetores



por um funcionário indicado pela Instituição que no caso do Centro Universitário está 
lotado nesta Diretoria, bem como a organização, atendimento e acompanhamento das 
Comissões de Avaliação in loco designadas pelo INEP.

Qual é o maior desafio de um Diretor de Desenvolvimento?
Manter atualizada toda a documentação institucional com a demanda de publicações 
periódicas emanadas pelo MEC e demais órgãos. Realmente é um fluxo muito grande, e 
assim que se consegue interpretar e entender uma lei, um decreto ou uma portaria, logo 
em seguida estas sofrem alterações e requer estudá-las novamente. Podemos acrescentar 
neste desafio o cumprimento de prazos que o MEC estabelece acerca do calendário anual 
de abertura de protocolos para inserção de processos regulatórios, os quais devem ser 
cumpridos com rigorosidade. Mas, tudo isso é muito gratificante quando sabemos que 
os desafios que nos são colocados servem de combustíveis para nosso cérebro girar de 
forma positiva, enquanto que a rotina traz acomodação e até retração para o cérebro.
 
Do que você mais gosta na sua profissão?
Gosto de ser professor e ensinar, porque essa profissão permite que eu trabalhe 
diariamente com duas das coisas que mais amo: pessoas e ideias. Costumo dizer que ser 
professor faz com que eu rejuvenesça, porque tenho constante contato com a juventude. 
Diversas das novidades do mundo contemporâneo são ensinadas à mim por aqueles a 
quem eu devo ensinar.  Além disso, eles me rejuvenescem porque neles encontro um 
brilho que eu desejo nunca perder. Sou contagiado pelo riso, pela alegria e pela coragem 
daqueles que ainda não esqueceram que a vida é um mar de possibilidades.
 
O que espera do futuro da educação?
O século 21 é considerado a era da tecnologia e o mundo está cada vez mais digital, 
onde há o predomínio da inteligência artificial e da automatização, mas, ainda, a maioria 
das instituições de ensino superior continuam ensinando da mesma forma do passado, 
ainda que precise preparar os trabalhadores que de fato as empresas esperam. No 
mundo todo, há milhões de pessoas sem atividades, sendo que somente no Brasil essa 
população ultrapassa 12 milhões. Entretanto, do outro lado, as empresas disponibilizam 
milhões de oportunidades buscando talentos, mas esta equação não fecha porque faltam 
pessoas efetivamente qualificadas para este novo cenário em que as necessidades são 
outras, diferentes do que atualmente as pessoas têm oferecido no mercado de trabalho. 
As instituições precisam sair do berço esplêndido e aplicar novas metodologias, mudar 
o formato da sala de aula e ensinar habilidades comportamentais de forma holística, 
mostrando ao acadêmico que ele precisa ter além do conteúdo teórico de sala de aula, 
a possibilidade de uma  visão do todo, olhar de um ser humano que com inteligência 
emocional é formado de corpo, mente, ego e sentimentos.

#Conhecendo 
osSetores

Diretoria de
Desenvolvimento

“Gosto de ser 
professor e 
ensinar, porque 
essa profissão 
permite que 
eu trabalhe 
diariamente com 
duas das coisas 
que mais amo: 
pessoas e ideias”

“Sou contagiado 
pelo riso, pela 
alegria e pela 
coragem daqueles 
que ainda não 
esqueceram que a 
vida é um mar de 
possibilidades”

 Marieli Picagevicz, Caroline Buosi Velasco e Nilton Nicolau Ferreira fazem parte 
da Diretoria de Desenvolvimento.

#NovosColaboradores

Conheça os novos colaboradores 
da Univel Todo mês novos colaboradores iniciam 

uma jornada na Univel, fazendo a 
diferença na vida de muitas pessoas e 
realizando sonhos. Mas quem são eles, 

o que gostam de fazer, que sonhos são 
esses? Eles contaram um pouco sobre 
suas vidas. Vamos conhecê-los?  

Thais Maiara 
Toledo 
Gromowiski

Maria Lucia 
Candido da 
Silva Meurer

Andrey 
Marcelo 
Henning

Rafael 
Inacio

Carlos 
Eduardo 
Carniel de 
Oliveira

Renata 
Rodrigues 
Nunes

Felipe 
Domingues 
Dias

Juliana 
Ricken 
da Silva

Lucas 
Castro 
da Silva

Idade: 20 anos.
Setor: Cobrança
“Nos momentos de lazer gosto de ficar 
com a minha família e meus bichinhos 
de estimação. Para o futuro quero muito 
fazer uma faculdade e também ser 
mãe”.

Idade: 45 anos
Setor: Cozinha
“Nos momentos de lazer gosto de ficar 
com a minha família e ouvir músicas. 
Meu sonho é cursar Pedagogia”. 

“Gosto de ficar com a minha família, 
sair, me divertir com os amigos, ler, 
descansar e ir à igreja. No futuro, quero 
ter capacitação profissional, sucesso na 
carreira de psicopedagogo e ser mestre 
na área da educação. Quero também 
que a minha família tenha saúde e eu 
nunca perca a fé e a esperança”. 

Idade: 24 anos
Setor: Secretaria 

Idade: 30 anos
Setor: Laboratório

Idade: 16 anos
Setor: Biblioteca
“Nos momentos de lazer gosto de 
encontrar os amigos e jogar bola. No 
futuro quero ter uma família, minha 
própria casa e meu carro”.

Idade: 27 anos
Setor: Zeladora
“Nos momentos de lazer gosto de curtir 
com a minha família e amo assistir 
filmes. Quero sempre aprender coisas 
novas e a cada escalada da minha vida, 
com humildade e respeito, conquistar 
os meus objetivos”.

Idade: 18 anos
Setor: Laboratório
“Nos momentos de lazer gosto de fazer 
trilha de moto. Para o futuro, quero me 
formar e ser um biomédico capacitado, 
buscando sempre mais conhecimentos”.

Idade: 24 anos
Setor: NPJ/SAJU - Serviço de Assistência 
Judiciária 
“Gosto de ir ao cinema, ler um bom livro 
e aproveitar os momentos em família. 
Meu sonho é concluir minha formação 
acadêmica em Ciências Contábeis”.

“Gosto de apreciar os momentos em 
família, ouvir música, tocar guitarra ou 
contrabaixo, ler, assistir documentários, 
desenhar, aprender novas receitas, 
andar de skate e viajar, sempre que 
possível. Acredito em um futuro em que 
a humanidade seja beneficiada como 
um todo e que a paz, a fraternidade e  
a igualdade sejam constantes e motivo 
de felicidade”. 

Idade: 20 anos
Setor: Laboratório
“Gosto de jogar futebol e correr. Quero 
ser um excelente profissional, viajar pelo 
mundo, conhecer culturas diferentes, 
ser feliz com as coisas simples e quem 
sabe, construir uma família”.



#Talentos
DaUnivel

Qual é o seu 
talento?
Além de fazer parte da equipe Univel, Fabiane e Clarice 
têm um talento diferente: o teatro

Todos nós temos um talento especial e muitas vezes 
só precisamos descobrir e colocar em prática. Fabiane 
Maester trabalha no setor de telefonia da Univel. Há 
quatro anos ela iniciou na copa servindo café e chá, logo 
após foi para o protocolo e atualmente é telefonista. 
Pouca gente sabe mas Fabiane tem um talento especial: 
ela faz teatro na igreja e já atuou em peças como: O Rei 
Leão, Sonho de Natal e Noviça Rebelde. A oportunidade 
de atuar nos palcos surgiu na igreja que frequenta com 
sua família, quando  decidiu-se criar uma nova forma de 
evangelizar, adaptando filmes conhecidos para peças 
teatrais.  

A primeira peça apresentada por Fabiane foi o Rei Leão. 
“É gratificante, pois nós estamos servindo a Deus e 
também temos oportunidade de conhecer outras pessoas 
dentro da igreja, juntos trabalhamos para fazer tudo 
acontecer”, explica. É tudo muito organizado e todos os 
membros participam do processo, desde a criação do 
figurino, cenário, ensaios até chegar no resultado final. 
“Gosto muito de participar, porque somos servos de 
Deus e através do teatro ajudamos outras pessoas. Nós 
mesmos produzimos os figurinos, são muitas pessoas 

envolvidas de diversas profissões: médicos, dentistas, 
pedreiros e pessoas de outras áreas,  temos as ideias e 
criamos juntos. Nós não sabemos quantas coisas somos 
capazes de fazer até o momento de colocar em prática e 
para quem tem vontade de atuar no teatro, digo, que é 
uma experiência incrível”, conta. 

Clarice de Freitas é zeladora na Univel e também atua 
no teatro da igreja junto com Fabiane. Se inspirou em 
participar por causa dos filhos que cantavam no coral 
infantil. Iniciou na dança e a primeira apresentação foi 
na Festa das Nações em Cascavel, onde cada membro 
representava um país. Ela também passou pela experiência 
de tocar instrumento de percussão e na pantomima, uma 
modalidade de teatro com base em gestos que faz o 
menor uso possível de palavras, dando ênfase na mímica 
e expressões faciais. Para Clarice é uma forma diferente 
e criativa de falar sobre Deus para as pessoas. “Eu era 
uma pessoa bem tímida quando comecei e isso foi ótimo 
para meu auto-desenvolvimento. É uma novidade que 
você só vai saber a partir do momento que se permitir 
experimentar. Gosto de me envolver, é algo que nos faz 
se sentir diferente”, conclui.  

“Eu era uma pessoa bem tímida 
quando comecei e isso foi ótimo 
para meu auto-desenvolvimento” 
diz Clarice

“Nós não sabemos quantas 
coisas somos capazes de fazer 
até o momento de colocar em 

prática” diz Fabiane



 O melhor e stá por vir 
Univel tem crescimento           exponencial nos últimos anos

Transformar a vida das pessoas por meio da educação com 
excelência em qualidade de ensino e infraestrutura moderna.

#Capa
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Com a educação 
você se transforma, 
as pessoas se sentem 
mais valorizadas, 
descobrem que 
podem ser melhores, 
se desenvolver e 
crescer, em busca 
do bem estar

Contábeis e Pedagogia. Momento em que a Univel recebeu 
vestibulandos de toda a região, que têm vontade de crescer, 
se diferenciar na vida pela qualidade e pela assertividade 
nas escolhas que faz.

2018
Flexibilidade e praticidade são características do Ensino a 
Distância da Univel, que em 2018 passou a ofertar ensino 
de qualidade em outras seis cidades: Assis Chateaubriand, 
Cafelândia, Laranjeiras do Sul, Medianeira, Marechal Cândido 
Rondon e Palotina. Neste mesmo ano o curso de Logística 
EAD recebeu reconhecimento máximo pelo Ministério da 
Educação, com Conceito 5. 

A Univel também foi destaque no Enade, recebendo 
Conceito 4 para os cursos de Pedagogia, a melhor nota de 
Cascavel e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas - TADS, com a segunda melhor avaliação no Paraná 
entre as IES particulares. “Temos que estar atentos às 
mudanças que hoje são muito rápidas, procurar saber o que 
o mundo está ensinando e o que os povos estão querendo 
aprender. Buscamos sair na frente e oferecer mudanças e 
transformações para melhorar a vida dos seres humanos. 
Então a Univel com certeza vai estar atenta, vigilante e 
acompanhando as novidades em busca de contribuir com 
as pessoas de Cascavel e de todo Brasil”, explica o Reitor da 
Univel, Renato Silva.

2018 foi o ano em que os cursos tiveram momentos especiais, 
como a segunda edição do Univel Play, o início da construção 
do Centro Tecnológico e do Hospital Veterinário, além da 
primeira aula na Fazenda Escola do curso de Agronomia. 

2019
Responsabilidade Social sempre foi um dos pilares da 
Univel, que executa ações que beneficiam a comunidade 
de diferentes formas, seja no atendimento com o SAJU, 
CEJUSC, atendimento com os cursos da saúde e outros. 
Como reconhecimento destas ações, a Univel recebeu o 
Selo de Instituição Socialmente Responsável conferido pela 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
(ABMES).

A Univel foi reconhecida em 2019 com Conceito 5 no MEC 
no curso presencial de Publicidade e Propaganda, e nos 
cursos tecnólogos a distância de Processos Gerenciais e 
Recursos Humanos, reforçando a qualidade ofertada aos 
acadêmicos. O Renato Silva, Reitor da Univel, conta que 
é por meio da educação que mudamos nossa realidade.  
“Através da educação e do conhecimento se transforma 
toda a comunidade, e este fazemos muito bem feito, com 
uma equipe extremamente comprometida, de pessoas 
realmente do bem, para despertar e ensinar nossos alunos 
e professores a ampliarem o conhecimento”, ressalta.
Neste ano também foi inaugurado o Centro Tecnológico, 
estrutura que é utilizada pelos alunos das áreas de 
engenharias e da saúde, com cerca de 5 mil m² construídos 
com princípios sustentáveis e inspirado nas melhores 
universidades do mundo. Ambiente com 40 laboratórios e 
salas de aula, equipamentos de última geração, para garantir 
o que há de mais moderno em tecnologia e aprendizado. 

O     Centro     Universitário 
de Cascavel - Univel 
está em constante crescimento desde sua abertura, em 
fevereiro de 1996, a instituição foi a primeira faculdade 
particular de Cascavel, com um bloco e quatro cursos 
de graduação: Direito, Administração, Processamento de 
Dados e Economia contribuindo com o desenvolvimento 
da cidade e de toda a região.

Hoje possui cinco blocos construídos, ofertando cursos 
presenciais e EAD, além de cursos de Pós-Graduação e 
Cursos Livres. História construída com perseverança e 
dedicação ao propósito de transformar a vida das pessoas 
por meio da educação. A Univel é reconhecida por sua 
qualidade de ensino tendo 92% dos cursos avaliados com 
nota 4 no Enade, em uma escala que vai de 1 a 5, onde 5 é 
excelente, e por nunca ter recebido em sua história notas 
vermelhas na avaliação (leia-se 1 ou 2). Seu corpo docente 
formado 60% por mestres e doutores, atua com seriedade 
e comprometimento com os acadêmicos. 

Ao longo de sua história, construiu parcerias com 
instituições renomadas como a Fundação Getulio Vargas - 
FGV, o Instituto de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos 
- INBRAPE e o convênio com a Escola da Magistratura do 
Paraná, além de apresentar um programa de Mestrado 
e Doutorado em parceria com a Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná - PUCPR. “A Univel é a locomotiva do 
desenvolvimento, com as parcerias que criamos, as ‘boas 
cabeças’ de uma forma geral vêm toda semana para 
Cascavel, isso mexe com as pessoas”, ressalta o Reitor da 
Univel, Renato Silva.

#Capa

O melhor está 
por vir.

Renato Silva

2015
A Univel cresceu e se desenvolveu de forma significativa nos 
últimos anos, alcançando avanços para Cascavel e região. 
Um dos marcos foi a expansão do Ensino a Distância, que 
com cinco novos cursos tecnológicos em Gestão Comercial, 
Gestão Financeira, Logística, Recursos Humanos e Processos 
Gerenciais, proporcionou flexibilidade e praticidade para 
quem deseja cursar uma graduação de qualidade.

2016
No ano seguinte, em 2016, a Univel foi a primeira instituição 
de ensino superior da região a receber o Selo OAB Recomenda, 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Reconhecimento devido 
à sua qualidade de ensino, alto número de aprovados no 
Exame de Ordem e Conceito 4 no Enade no curso de Direito. 
Conquista que é resultado da dedicação, empenho e 
comprometimento de professores, colaboradores e alunos.

Outra conquista neste mesmo ano foi para o curso de Artes, 
que recebeu Conceito 5 no INEP - Instituto Nacional de 
Estudos e Pequisas Educacionais. No ano de 2016 a Univel 
também expandiu sua grade de cursos para a área das 
Engenharias, passando a ofertar os cursos de Engenharia 
Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção.

2017
O ano de 2017 começou com uma grande conquista para a 
Educação a Distância da instituição, que teve o curso de 
Gestão Comercial EAD reconhecido com nota 5 no Ministério 
da Educação - MEC, conceito que analisa indicadores como: 
corpo docente, instalações físicas e projeto pedagógico. A 
nota máxima, em uma escala que vai de 1 a 5, reafirma o 
compromisso da IES com a excelência no ensino superior, 
destacando-a como uma das melhores do País.

No mesmo ano a Instituição passou por grandes 
transformações, como a reforma do Bloco A, mudanças nos 
estacionamentos e uma nova cantina, proporcionando ainda 
mais conforto aos acadêmicos e colaboradores.

Com sua imagem modernizada, refletindo esta nova fase, 
lançou o Univel Play, evento que reúne alunos concluintes 
do ensino médio de toda a região. Indo ao encontro das 
necessidades deste adolescente que está em um período de 
grandes decisões sobre o futuro e a carreira. O Univel Play 
proporciona uma visualização de diferentes profissões, com 
a possibilidade de participar de oficinas sobre os cursos, 
conversar com os professores, alunos e egressos. 

Em 13 de setembro de 2017, 21 anos depois de sua 
inauguração, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 
Cascavel – Univel passou a ser um Centro Universitário, 
conquista que reflete o sucesso dos alunos, a dedicação dos 
professores e funcionários e o compromisso da Univel em 
oferecer excelência em educação.

Após esta conquista, o maior vestibular da história da Univel 
foi marcado pela expansão, com os novos cursos presenciais 
de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, 
Educação Física, Fisioterapia, Medicina Veterinária e 
Nutrição, e na modalidade EAD Administração, Ciências 



#Capa

O melhor está 
por vir.

O que vem pela frente
Para os próximos anos está prevista a inauguração do Hospital Veterinário, 
que está sendo construído em uma área de 2.360 m² e terá em seus 3 
andares, 31 ambientes divididos entre salas de aula, centros cirúrgicos, 
internamento e um miniauditório com capacidade para 200 pessoas.

Também a inauguração do Centro Poliesportivo que vai contemplar 
ambientes como campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de 
vôlei de areia, pista de atletismo de 110 metros ao ar livre, piscina semi-
olímpica, academia completa, estúdio de pilates, sala de dança, sala de 
luta e setor educacional, possibilitando que teoria e prática convivam 
juntas.

A educação a distância também está em crescimento, em 2020 é previsto 
a inauguração de um novo polo EAD nas cidades de Ampére, Toledo e 
Quedas do Iguaçu no Paraná. Além disso, a Univel também abriu o curso 
de Marketing EAD.

“Com a educação você se transforma, as pessoas se sentem mais 
valorizadas, descobrem que podem ser melhores, se desenvolver e crescer 
em busca do bem estar. A Univel prestou, presta e prestará um grande 
serviço à Cascavel e região, e quem sabe também em todo o Brasil. Com 
certeza a transformação aqui acontece, nós somos e fazemos a diferença, 
graças ao bom Deus” - Renato Silva, Reitor da Univel.

“A gente tem que 
estar atento às 
mudanças que hoje 
são muito rápidas, 
procurar saber 
o que o mundo 
está ensinando 
e o que os povos 
estão querendo 
aprender”

Os eventos da Univel 
transmitem ideias e 
conhecimentos novos aos 
participantes, proporcionando 
atualizações sobre as mais 
diversas áreas  para os alunos 
e também colaboradores. 

Confira os próximos eventos:

Outubro
Dia 04
Vestibular 2020 e Univel Play 

Dias 22 e 23
17° Jornada Científica

Outubro Rosa
Mês de prevenção 
ao câncer de mama

Agenda
de
Eventos

Em busca de aprender mais e trazer novas 
tecnologias para a Univel, nosso Pró-Reitor 
Administrativo, Lucas Silva, participou do 
EdtechXEurope, um evento internacional que 
reúne investidores, inovadores e influenciadores 
da indústria e da educação. Vem novidade por aí! 

O Reitor, Renato Silva, e o Pró-Reitor 
Administrativo, Lucas Silva, receberam líderes 
de outras instituições para falar sobre as boas 
práticas no ensino superior. 

Conhecer as temáticas atuais da área é 
importante para todos os cursos e para isto, 
a Coordenadora do curso de Odontologia, 
Dayane Silva, participou do I Encontro de 
Coordenadores de Cursos de Graduação em 
Odontologia do Paraná. 

A Rádio Colméia esteve presente no jantar Amigos 
da Uopeccan. Na foto está Diego Hellstrom, Ódina 
Silva, Renato Silva e Ariane Bianco.

Em evento na Univel, o Coordenador da Pós-
Graduação, Lucio Scheuer e o professor Alex 
Santos, com o palestrante Thiago Concer,  um 
dos maiores especialistas em vendas do Brasil. 
Só feras! 

A Coordenadora de Psicologia da Univel, Caroline 
Buosi Velasco, compartilhou seus conhecimentos 
sobre Acolhimento Familiar e Alienação Parental 
em grandes eventos da área. O III Congresso 
Internacional de Acolhimento Familiar que 
aconteceu em Curitiba e a convite da ACETSP 
(Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros 
do Sudoeste do Paraná) em Foz do Iguaçu ela 
falou sobre Alienação Parental para conselheiros 
tutelares de todo o Estado do Paraná.  

Social Quer compartilhar novidades com a gente? 
Envie sua foto para comunicacao@univel.br



CuRSO SuPERIOR
DE TECNOLOGIA
Análise e Desenvolvimento

de Sistemas - TADS  (noite)

Design Gráfico  (noite)

Fotografia  (noite)

Gastronomia  (manhã/noite)

Gestão Comercial  (noite)

CuRSOS DE GRADuAÇÃO

BACHARELADO
Administração  (manhã/noite)

Agronomia  (manhã/noite)

Arquitetura e Urbanismo  (manhã/noite)

Biomedicina  (manhã/noite)

Ciências Contábeis  (noite)

Direito  (manhã/noite)

Educação Física  (manhã/noite)

Engenharia Civil  (noite)

Engenharia de Produção  (noite)

Engenharia Mecânica  (noite)

Fisioterapia  (manhã/noite)

Jornalismo  (noite)

Medicina Veterinária  (manhã/noite)

Nutrição  (manhã/noite)

Odontologia  (integral/noite)

Psicologia  (manhã/noite)

Publicidade e Propaganda  (noite)

LICENCIATuRA
Pedagogia  (noite) Administração

Ciências Contábeis

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Logística

Marketing

Pedagogia

Processos Gerenciais

CuRSOS EAD

UNIVEL.BR

@UNIVELOFICIAL 45 3036.3664

45 98801.7885

ACESSE E
SAIBA MAIS:

  U M  U N I V E R S O  D E

P O S S I B I L I D A D E S  P A R A

   V O C Ê  E X P L O R A R

NOVO

AGENDE SuA PROvA!


