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1. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS/ 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, nacidade 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, 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 e Extensão: Prof. Lúcio Scheuer 
Diretor da Educação a Distância: Tiago Francisco Buosi 
Secretaria Geral: Aletéia Karina Lopes da Silva Sonda 
 

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. Recredenciamento: Publicado no DOU de 29/04/2015 – 
Seção I – p. 31, através da Portaria/MEC nº 317, de 30/04/2015.  
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

Curso de: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Modalidade: EaD 

Ato de Autorização: Resolução/ CONSU de Autorização nº4, de 29/09/2017 

Integralização: mínimo de 04 anos (oito semestres) e máximo 6 anos (12 
semestres)  

Regime de Oferta: Modular 

Turno: NSA 

Nºde Vagas Autorizadas: 500 (Quinhentas vagas) 

Coordenador do Curso: Nilson dos Santos Dias  
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Titulação e regime de Trabalho 
do Coordenador: 

Mestre – Regime de trabalho Integral 

Condições de ingresso Vestibular tradicional, Processo seletivo agendado, 
Transferências, ENEM e Portador de Diploma. 

1.2 Equipe de Elaboração e/ou Revisão do PPC 

Núcleo Docente Estruturante – NDE 

Colegiado do Curso. 

Coordenação do Curso de Ciências Contábeis 

1.3 Justificativa de implantação do curso 

No Brasil, a educação é fator determinante de acesso a níveis de renda mais 

alto, caracterizada pela busca de um diploma superior nem sempre condizente com 

a vocação profissional, com a realidade regional, com a necessidade social, com o 

mercado de trabalho. O anseio, como tal, por ascender a patamares no sistema 

educacional é visível em nossa sociedade. Essa ampliação de aspirações decorre 

não apenas da urbanização e modernização, consequências de nosso crescimento 

econômico, mas também de crescente valorização da educação como estratégia 

para melhoria da qualidade de vida e da empregabilidade.  

Além disso, a procura por um melhor nível educacional parte também de 

segmentos já inseridos no próprio mercado de trabalho, que desejam uma melhoria 

salarial e social que se centre no desenvolvimento de habilidades e competências 

que permitam, por sua vez, assimilar e utilizar produtivamente recursos tecnológicos, 

novos, e em permanente transformação.  

Dada à situação de desenvolvimento da ciência — incluindo as tendências de 

transformação mais recentes e, sobretudo, a experimentada pelo conhecimento da 

gestão e suas ferramentas, o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, 

especialmente nas condições em que será oferecido pelo Centro Universitário 

Univel, adquire relevância notável.  

O Centro Universitário Univel tem uma forte preocupação de atuar no seu 

entorno, junto às diversas comunidades e organizações nele presentes, de forma a 

cumprir com a sua missão.  Faz também parte da proposta da instituição 

proporcionar aos alunos convivência com os mais elevados padrões éticos de 

comportamento e participação ativa em debates e ações voltadas para o 

entendimento e solução dos problemas socioeconômicos do Brasil. 

O curso de Ciências Contábeis é direcionado para estudantes motivados a se 

envolverem em um projeto diferenciado e demandante. 

A educação a distância caracteriza-se como modalidade educacional na qual 

a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre 

com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
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estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 

tempos diversos.  

Suas bases legais, no Brasil, foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996).  

Em um país como o Brasil, de dimensões continentais, a modalidade de 

ensino a distância possibilita a inserção de programas nas mais diversas 

comunidades, uma vez que se pode garantir, por meio de projetos bem planejados e 

articulados, a contextualização geral do panorama educacional sem perder de vista 

o respeito e o atendimento às especificidades e características regionais, coletivas e 

pessoais de formação profissional.  

O caráter de exacerbada competitividade da economia nos dias atuais afeta 

não apenas as grandes corporações, mas as médias e pequenas empresas, 

qualquer que seja sua natureza, finalidade e inserção social.  

No Brasil, a atividade econômica sofre continuamente o impacto do 

adensamento populacional nos centros urbanos e da interdependência de um 

mundo globalizado, a exigir constante atualização de paradigmas tecnológicos. 

Nesse contexto, o conhecimento é condição indispensável para a atividade 

das empresas e a assimilação de novas formas de produzir.  

O Centro Universitário Univel acredita cumprir um papel social relevante com 

a oferta de seu curso de bacharelado em Ciências Contábeis, ao tornar possível, 

para alunos de diferentes realidades socioeconômicas do país, o acesso a 

conhecimentos de nível superior, contribuindo com os esforços de democratização 

do ensino.  

Acredita, igualmente, cumprir papel relevante ao se unir aos esforços para 

promover uma melhor qualificação profissional no mercado de trabalho, ajudando as 

5.029.1091 milhões de empresas a contar com contadores em harmonia com as 

exigências do tempo presente. 

A aprovação da Lei nº 12.249, de 12 de junho de 2010, que altera artigos do 

Decreto Lei nº 9.295/46, instituiu o exame de suficiência e estabeleceu as 

prerrogativas de promoção da formação continuada e do poder normatizador, que 

aumentam substancialmente a necessidade de preparar contadores brasileiros para 

o mercado de trabalho.  

Nesse sentido, a nova lei, em seu art. 12, estabelece que “os profissionais a 

que se refere este Decreto-Lei somente poderão exercer a profissão após a regular 

conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo 

Ministério da Educação, aprovação em Exame de Suficiência e registro no Conselho 

Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos”. 

                                                
1 De acordo com o Cadastro Central de Empresas (2017), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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O Centro Universitário Univel vem se atualizando para responder a estas 

novas demandas do mercado. E foi dentro desta perspectiva que a IES oferta à 

sociedade o presente Curso Superior em Ciências Contábeis na Modalidade EaD. 

1.4 Legislação pertinentes ao curso 

Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004 

Resolução nº 02, de 18/06/2007; 

Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005 

Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e Res. CNE/CP 01/2004; 

Lei 9.795/1999 e Dec. No 4.281/2002; 

Parecer CNE/CP No 8, de 06/03/2012, Resolução CNE/CP No 1 de 30/05/2012. 

Portaria nº 1.134, de 10/10/2016 

1.5 Breve histórico da IES (trajetória) 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, foi credenciada pelo 

Decreto de10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995. Suas atividades 

acadêmicas tiveram início em 26/02/1996, com o 1ºRegimento 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 06 (seis) 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 (um) em 

Medianeira/Pr, 1 (um) em Cafelândia e 01 (um) em Laranjeiras do Sul onde são 

ofertados 08 (oito) cursos na modalidade a distância sendo 03 (três) Bacharel e 05 
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(cinco) de Tecnologias e 04 (quatro) cursos na Modalidade a Distância de Pós 

Graduação Lato Sensu. 

O Centro Universitário UNIVEL atualmente possui 6.681 alunos matriculados 

na graduação, sendo 4.048 (presencial) e 1.145 (modalidade a distância) e 1.668 

alunos nos cursos de pós-graduação lato sensu, sendo 1.381 (presencial) e 307 (na 

modalidade a distância). O Centro Universitário possui atualmente 156 docentes e 

212 técnico-administrativos.   

A instituição possui atualmente uma área de 97.682,84m² com 22.002,48m² 

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 58.680,36m² de 

terreno para futuras edificações. 

1.6 Áreas de atuação acadêmica 

 

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. 

 

CURSOS (presencial): 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 
ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 

AUTORIZAÇÃO / RENOVAÇAO/ 

MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS RECONHECIMENTO 

Administração 8 12 N 200 
Portaria de  Renovação Reconhecimento  
SERES  nº267,  de 03/04/2017 - D.O.U. 

de 04/04/2017 - pág.81. 

Agronomia 10 15 N 150 
Portaria de Autorização nº 303 de 
07/04/2017- D.O.U de 10/04/2017- pág. 

14 

Arquitetura e 
Urbanismo 

10 15 N 120 
Portaria de Autorização nº685 de 
07/07/2017- D.O.U de 10/07/2017 – 

pág.23 

Artes (Licenciatura) 6 9 N 120 
Portaria de  Renovação Reconhecimento  
SERES nº 276 de 20/04/2018 – D.O.U 

de 23/04/2018 pág. 37 
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Biomedicina 8 12 N 60 
Resolução/CONSU de Autorização n° 

03 de 28/09/2017  

Ciências Contábeis 8 12 N 230 

Portaria de  Renovação Reconhecimento  

SERES  nº267,  de 03/04/2017 - D.O.U. 
de 04/04/2017 - pág.81. 

Direito 10 15 D/N 395 

Portaria de  Renovação Reconhecimento  

SERES  nº267,  de 03/04/2017 - D.O.U. 
de 04/04/2017 - pág.81. 

Educação Física 8 12 N 60 
Resolução de Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Engenharia Civil 10 15 N 180 
Portaria de Autorização nº 134 de 
06/05/2016 – D.O.U de 09/05/2016 
pág.28 

Engenharia de 
Produção 

10 15 N 120 
Portaria de Autorização nº 267 de 
27/03/2015- D.O.U de 30/03/2015 
pág.22 

Engenharia 
Mecânica 

10 15 N 120 
Portaria de Autorização nº 311 de 
15/07/2016- D.O.U de 18/07/2016 
pág.17 

Fisioterapia 8 12 N 120 
Resolução de Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Jornalismo 8 12 N 100 

Portaria de  Renovação Reconhecimento 

nº267,  de 03/04/2017 - D.O.U. de 

04/04/2017 - pág.81. 

Medicina veterinária 10 15 N 120 
Resolução de Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Nutrição 8 12 N 60 
Resolução de Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Pedagogia 8 12 N 120 
Portaria de   Renovação de 
Reconhecimento nº 915, de 27/12/2018 
- D.O.U de 28/12/2018, pág. 156. 

Publicidade e 
Propaganda 

8 12 N 80 
Portaria de Autorização nº 268 de 
27/03/2015 – D.O.U de 30/03/2015 
pág.23 

Psicologia 10 15 N 80 
Portaria de Autorização nº 866 de 
10/12/2018 – D.O.U de 11/12/2018 
pág.73 

Odontologia 8 12 D 80 
Portaria de Autorização nº 866 de 
10/12/2018 – D.O.U de 11/12/2018 
pág.73 

 

CURSOS (na modalidade à distância) - Licenciatura e Bacharel 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 
ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 

AUTORIZAÇÃO / RENOVAÇAO/ 

MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS RECONHECIMENTO 

Administração EAD 8 12 NSA 150 
Portaria  de   Autorização nº 1.041, de 
03/10/2017- D.O.U de 04/10/2017. 

Contábeis EAD 8 12 NSA 500 
Resolução/ CONSU de Autorização 
nº4, de 29/09/2017 

Pedagogia EAD 8 12 NSA 460 
Resolução/ CONSU de Autorização 
nº07, de 19/12/2017 

 

CURSOS TECNOLOGIAS (presenciais) 
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CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 
ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 

AUTORIZAÇÃO / RENOVAÇAO/ 

MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS RECONHECIMENTO 

Análise de 
Desenvolvimento de 

Sistemas 
6 9 N 10 

Portaria  de   Renovação de 
Reconhecimento nº 915, de 27/12/2018 
- D.O.U de 28/12/2018, pág. 156. 

Design gráfico 4 6 N 80 
Portaria  de  Autorização nº 202, de 
02/06/2016 - D.O.U de 06/06/2016, 
pág. 20. 

Fotografia 4 6 N 80 
Portaria  de  Renovação de 
reconhecimento nº 202, de 02/06/2016 
- D.O.U de 06/06/2016, pág. 20. 

Gastronomia 4 6 N 120 
Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 03/04/2017 
- D.O.U de 04/04/2017, pág. 70 

Gestão Comercial 4 6 N 150 

Portaria  de  Renovação de 
reconhecimento  nº 1039, de 
03/10/2017 - D.O.U de 04/10/2017, 
pág. 22 

Gestão de Recursos 
Humanos 

4 6 N 150 
Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 03/04/2017 
- D.O.U de 04/04/2017, pág. 70 

Gestão Financeira 4 6 N 120 
Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 03/04/2017 
- D.O.U de 04/04/2017, pág. 70 

Logística 4 6 N 100 
Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 03/04/2017 
- D.O.U de 04/04/2017, pág. 70 

Processos Gerenciais 4 6 N 100 
Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 03/04/2017 
- D.O.U de 04/04/2017, pág. 70 

 

CURSOS TECNOLOGIAS (na modalidade à distância) 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 
ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 

AUTORIZAÇÃO / RENOVAÇAO/ 

MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS RECONHECIMENTO 

Gestão Comercial EAD 4 6 NSA 195 
Portaria  de Reconhecimento  nº 1039, 
de 03/10/2017 - D.O.U de 04/10/2017, 
pág. 22 

Gestão Financeira EAD 4 6 NSA 195 
Portaria  de Reconhecimento  nº 899, 
de 20/12/2018- D.O.U de 21/12/2018, 
pág. 25 

Gestão de Recursos 
Humanos EAD 

4 6 NSA 195 
Portaria  de  Autorização nº 317, de 
30/04/2015 - D.O.U de 04/05/2015, 
pág. 68. 

Logística EAD 4 6 NSA 195 
Portaria  de Reconhecimento  nº 846, 
de 29/112018 - D.O.U de 30/11/2018, 
pág. 15. 

Processos Gerenciais 
EAD 

4 6 NSA 195 
Portaria  de  Autorização nº 321, de 
30/04/2015 - D.O.U de 04/05/2015, 
pág. 68. 

 
 

Quadro 2. Conceitos Avaliativos Externos da IES 
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Relação de 
Cursos 

Nota ENADE 
Ciclo 2012 

Nota 
ENADE 

Ciclo 2015 

Conceito/MEC 
CPC 

Conceito/MEC 
- CC 

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) 

TADS (4)  (3) (3) 

Artes-licenciatura -  - (5) 

Pedagógia - EaD - - -             (4) 

Gastronomia - 3 3 (4) 

Pedagogia -  - (4) 

Gestão Comercial 
– EaD 

- 
 

- (5) 

Recursos 
Humanos – EaD 

- 
 

- (4) 

Gestão Financeira 
– EaD 

- 
 

- (4) 

Processos 
Gerenciais –EaD 

- 
 

- (4) 

Logística EaD -  - (4) 

Segurança no 
Trabalho EaD 

- 
 

- (4) 

Engenharia Civil - - - (4) 

Engenharia 
Mecânica 

- 
- 

 4 

Fotografia -  - (4) 

Design Gráfico -  - (4) 
 * Selo OAB Recomenda 2016-2018                                                                    Fonte: MEC/INEP 

 
 

Quadro 3. Índice Geral de Curso, Conceito institucional e continuo: 

ANO IGC IGC CONTÍNUO CI 

2017 (P)   4 

2010 (EAD)   4 

2016 3 2,7601 - 

2014 3 2,8627 - 

2013 3 2,8375 - 

2012 3 2,8367 - 

2011 3 2,2787 - 
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2010 3 2,2425 - 
 

1.7 Perfil socioeconômico do Oeste do Paraná 

 

Constituída por 50 municípios, a região Oeste do Paraná possui cerca de 

1.309.564de habitantes, segundo estimativa IBGE/2017 a maior parte em torno de 

1.106.000 de habitantes residem na área 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.  

 

 

Mapa do Estado                                       Mapa da Região Oeste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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agroalimentar; 4 mil pela cadeia produtiva farmacêutica; 3 mil pela cadeia produtiva 

material de transporte; e quase 9 mil pela cadeia produtiva do turismo. 

Os dados sócio demográficos comprovam a pujança da região. 

 

Contexto Socioeconômico 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, com 50 municípios. 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 

 

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 
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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 consequência 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. 

 

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 
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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.   

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 
Fonte Data 

Micro 

Região Estado 

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 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2016 19.887 384.632 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010      - 6,28 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
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Fonte: IPARDES (2018) 

 

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  

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 dematrículas 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  

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 
Total 
Educ. 
Prof. 

 

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

  
Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 13.203 1.856 105 15.164 160 2.526 2.686 17.850 

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 
Total 
Educ. 
Prof. 

 

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

  
Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 19.526 1.922 534 21.982 160 2.588 2.748 24.730 
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Fonte: INEP (2017). 

 

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.  

1.8 Identidade Estratégica da IES 

 

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”. 

 

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. 

 

Valores Institucionais 

Justiça; Ética; Responsabilidade Socioambiental; Transparência; 

Voluntariado; Responsabilidade Social; Espírito de Equipe e Inovação. 

 
 

Perfil Institucional 

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 Grandes Áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, 

Engenharias, Áreas de Saúde e Tecnologias: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.  
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA- PEDAGÓGICA  

2.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

Considerando o Regimento do Centro Universitário - UNIVEL, cabe ao 

Coordenador, ao Colegiado de Curso e ao NDE (Núcleo Docente Estruturante) sua 

gestão, em articulação com as demais instâncias acadêmico-administrativas, 

visando a realização dos objetivos do curso em consonância com a finalidade da 

Instituição. 

 A IES, como um todo, busca, de forma integrada e coerente, a realização 

concreta dos objetivos descritos no Regimento Interno, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, no PPI, que abordam as políticas institucionais, 

destacando-se as políticas de ensino, pesquisa e extensão: 

- Ensino: Centradas na relação ensino – aprendizagem, na articulação entre 

teoria e prática, e em um currículo integrado, as políticas de ensino buscam propiciar 

ao aluno uma formação global que lhe permita construir competências, hábitos, 

habilidades e atitudes de forma crítica e criativa, estimulando-o a resolver 

problemas, estudar casos, intervir em realidades, prever crises, fazer predições 

sempre de forma ágil, versátil e ética, buscando seu auto aprimoramento e auto 

realização como pessoa e como cidadão, qualificando-o profissionalmente, 

tornando-o ciente de suas responsabilidades, usando para isso os recursos do 

conhecimento em seus vários níveis e modalidades, além das vivências e 

intervenções em realidades do seu cotidiano próximo ou remoto. A problematização, 

compreensão e análise do contexto local se fundamentam nas atividades de estágio 

supervisionado e práticas supervisionadas, que articulam teoria e prática e 

contribuem no processo de formação do estudante e fortalecem seu vínculo social e 

a identificação com a profissão. 

- Pesquisa: Desenvolver o gosto pela pesquisa através da iniciação científica, 

a ação criadora, responsável e ética, a partir de uma postura de investigação, 

reflexão, de curiosidade perante o novo e o diferente, buscando novos 

conhecimentos e procedimentos que possam complementar e estimular o ensino-

aprendizagem a alcançar graus mais elevados de excelência e melhorar a qualidade 

de vida da população envolvida, respeitando valores culturais e éticos, 

comprometendo-se com a profissão e sociedade.  
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- Extensão: Integrar de forma efetiva e permanente, as atividades de extensão 

às suas propostas de ensino e de pesquisa para que possam corresponder às 

necessidades e possibilidades da instituição envolvida, na realidade local, regional e 

da sociedade como um todo, unindo por objetivos comuns as suas comunidades 

interna e externa com benefício para ambas.  

O Projeto Pedagógico do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário 

– UNIVEL, mantém articulação com o PDI e PPI atendendo às políticas voltadas 

para a graduação, buscando a qualificação, a dinamização, a diversificação e a 

ampliação de oportunidades que resultem na melhoria da qualidade acadêmica e de 

sua contribuição ao desenvolvimento no contexto social e regional de sua 

abrangência. O Centro Universitário - UNIVEL, para atender de modo cada vez mais 

satisfatório à realidade social e profissional, local e regional, trabalha com currículos 

flexíveis, possibilitando aproveitamento de estudos e de competências, bem como a 

inserção do aluno na vida profissional, enquanto dá continuidade à sua formação 

acadêmica.  

Algumas políticas definidas para a área acadêmica são:  

a) Priorizar a integração do ensino, a iniciação cientifica e da extensão;  

b) Priorizar a formação de profissionais e cidadãos socialmente responsáveis 

e empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, aptos à participação no 

desenvolvimento da sociedade em que interagem;  

c) Estabelecer áreas preferenciais para o desenvolvimento de cursos, 

orientando-os para responder às demandas do mercado de trabalho local, regional e 

nacional;  

d) Aprimorar a qualidade do estudante universitário, na sua formação 

científica, que reflita no preparo profissional, capacitado a enfrentar os desafios da 

sociedade contemporânea. 

e) Desenvolver um comportamento ético, solidário e sensível às diferentes 

realidades de atendimento à saúde, que contribua na melhoria da qualidade de vida 

das pessoas envolvidas.  

f) Integrar a comunidade acadêmica com a realidade local através da 

participação em atividades de extensão voltadas ao atendimento, orientação e 

prevenção da população através de alguns dos projetos já instituídos na IES como: 

Valores Humanos, Dia da Responsabilidade Social, Projeto Geração (atendimento à 

3ª idade). Sendo assim, percebe-se que a UNIVEL oportuniza situações concretas 
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vinculadas à prática profissional dos discentes, visando os desempenhos técnico, 

humano e político. 

g) Contemplar valores propostos dos fundamentos da estética da 

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também os 

princípios específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

Destaca-se que esta Proposta Curricular foi elaborada e é constantemente 

aprimorada a partir do diálogo com as políticas apresentadas no PDI e no PPI da 

IES, no que tange às políticas institucionais e às práticas do curso. O ensino e 

extensão são ações praticadas nas atividades regulares do curso. A ética como 

postura e o compromisso social como atitude, são estimulados pelos docentes 

dentro do cotidiano do processo de ensino aprendizagem.  

As abordagens destes temas na Educação Superior apresentam-se como 

uma necessidade importante na formação dos acadêmicos, tendo em vista sua 

atuação direta e indireta com as pessoas na inserção no mercado de trabalho. As 

decisões e os encaminhamentos do cotidiano da profissão trazem desafios 

relacionados com as relações humanas, que precisam ser trabalhados nas várias 

atividades constituindo o percurso dos acadêmicos no seu curso de graduação. 

 Assim, o Centro Universitário - UNIVEL, no cumprimento dos marcos 

regulatório e no intuito de contribuir para a completude da formação dos egressos 

para uma atuação assertiva em relação às atuais demandas sociais, estabelece os 

seguintes princípios: 

• Aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto histórico das 

áreas de códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências da natureza e 

matemáticas, buscando vigorosa e metodicamente a construção do conhecimento 

por intermédio da livre discussão do ensino, da pesquisa e da extensão, fazendo da 

ação profissional sempre uma ação retomada do passado para o presente e o futuro; 

• Produção e construção do conhecimento de forma sistematizada e 

sistêmica, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e 

interdisciplinar; 
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• Conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão e crítica do que 

nos é oferecido pela observação e pela experiência do mundo físico e social, bem 

como pelas mídias tecnológicas disponíveis; 

• Valores propostos devem contemplar os fundamentos da estética da 

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também os 

princípios específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

Na esteira desses princípios referenciados o Centro Universitário – UNIVEL 

propõe as seguintes diretrizes para o atendimento da legislação pelos cursos:  

 Criar e difundir culturas, conhecimentos, produção artística, científica e 

tecnológica; 

 Desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação continuada, 

 Incentivar o raciocínio crítico;  

 Prover práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas; 

 Formar, nas diversas áreas do conhecimento, profissionais comprometidos 

com o desenvolvimento socioeconômico e político local, regional e nacional; 

 Preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da 

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo; 

 Incentivar a pesquisa científica, com vistas ao desenvolvimento acadêmico, 

tecnológico e social; 

 Socializar conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos; 

 Priorizar o atendimento às carências locais, regionais e nacionais, atendendo 

a comunidade via serviços específicos e estabelecendo relações de parceria; 

 Valorizar e oferecer espaços para consolidação rotineira das atividades de 

extensão; 

 Considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos aspectos, 

como ser social, biológico, psicológico, político e cultural e sujeito histórico. 

O Centro Universitário, em atendimento as legislações, princípios e diretrizes 

estabelecidos, propõe que os PPCs garantam que as referidas temáticas sejam 

contempladas de forma transversal ao longo da integralização do currículo. Tais 

temas não constituirão uma disciplina específica, mas permeará todo o curso através 

de atividades complementares, atividades de pesquisa e extensão e, principalmente, 
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atitudes e valores apresentados pelo corpo docente, discente e colaboradores, numa 

visão interdisciplinar. 

Todas as políticas institucionais que estão inseridas para o âmbito do curso 

de Ciências Contábeis relacionam-se claramente com o desenvolvimento do perfil do 

egresso deste curso, buscando tanto a formação de competências e habilidades de 

formação geral e ética do acadêmico, bem como das competências e habilidades de 

formação técnicas e específicas.  

O tratamento da educação ambiental, direitos humanos e da educação das 

relações étnico-raciais, no âmbito do Curso, vem ocorrendo pela oferta de disciplinas 

e de forma transversal, e sob o entendimento de que uma e outra são práticas 

sociais que interagem e se situam no campo dos direitos humanos e da cidadania, a 

serem trabalhadas em disciplinas específicas do curso. 

O curso de Ciências Contábeis da UNIVEL preza pela qualidade de ensino 

de seus acadêmicos, bem como pela inovação nas metodologias de ensino e nos 

conteúdos curriculares, que estarão demonstrados nas ementas de cada uma das 

unidades curriculares bem como apresenta a estrutura curricular do curso com 

conteúdos diferenciados e inovadores de ensino, pesquisa e extensão.  

 

2.1.1 Política de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

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 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, sim, como fatores de enriquecimento. 
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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. 

Ressaltamos a necessidade de uma formação inicial e continuada para os 

professores e todos os envolvidos no processo, bem como a importância de 

parcerias entre as instituições de ensino, do trabalho e setores empresariais para o 

desenvolvimento dessas políticas. 

A constituição de uma política para alunos com deficiências especiais 

representa para a IES, o cumprimento dos próprios princípios regimentais e de seu 

compromisso social. 

O apoio acadêmico aos acadêmicos com NEE – Necessidades Educativas 

Especiais ou com mobilidade reduzida é constituído por um conjunto de ações que 

abrangem diferentes naturezas de atendimento. No Centro Universitário, eles têm 

uma atenção personalizada através de projetos que visam não apenas cumprir as 

exigências legais, mas, sobretudo, permitir que tenham uma vida universitária plena. 

 

2.1.1.1 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 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.  
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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.   

Segue abaixo uma breve descrição e possíveis encaminhamentos 

pedagógicos de algumas Necessidades Educativas Especiais2:  

 

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: 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, 

                                                
2 CUNHA, Antonio Eugênio. Praticas Pedagogicas para a inclusão e diversidade. 4.ed.-Rio de 
Janeiro: Wak Editora, 2014. 
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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 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 na pessoa se 

ela assim o permitir. Se necessário repita as solicitações e certifique-se que a 

mesma compreendeu as explicações. 
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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 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 
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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;  

 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 
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pessoas para conseguir realizá-las adequadamente (NEE – Necessidades 

Educativas Especiais), a IES quando solicitada, para cada tipo específico de 

necessidade, orienta o uso de TA-Tecnologias 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.  

 

2.1.2 Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI 

A Missão do Centro Universitário Univel – obtém visibilidade no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, no Projeto Pedagógico Institucional – PPI e nos 

Projetos Pedagógicos de cada curso de Graduação – PPC. Todos esses 

documentos expressam concepções de educação e sociedade. Promover a 

formação integral e sua capacitação ao mundo do trabalho exige práticas 

pedagógicas comprometidas com a formação de profissionais reflexivos, críticos, 

criativos, capaz de pensar sobre a ação, durante a própria prática. Isto pressupõe a 

necessidade de uma gestão flexível do currículo que envolva não somente os 

conteúdos disciplinares, como também práticas pedagógicas capazes de ampliar os 

espaços e os tempos de aprender. 
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Considerando que o mundo universitário são espaços complexos nos quais 

culturas, ideologias e visão de mundo estão em conflito, compreendemos que na 

discussão sobre o projeto pedagógico de uma IES e/ou um curso de graduação não 

são apenas as questões relacionadas ao como e por que aprender que devem ser 

discutidas, como também as relacionadas ao ensino. E este processo se constrói 

pela participação de todos os sujeitos sociais, quando da definição do Projeto 

Pedagógico do curso, do Plano de desenvolvimento institucional, pela contínua 

reflexão sobre o perfil socioeconômico e cultural dos alunos; pela definição de quais 

são os projetos capazes de associar conhecimento, participação e transformação 

dos sujeitos envolvidos na formação que tem a Universidade como um desses 

espaços. 

2.2 Objetivos do curso 

O Centro Universitário Univel, através do Curso de Ciências Contábeis, se 

propõe a capacitar contadores com sólidos conhecimentos técnicos e humanísticos 

preparando-os para a atuação no mercado de trabalho destacando-se também na 

área gerencial, de assessoramento ao processo decisório bem como na área 

pública, em suas diversas especificidades. 

Esse curso visa prover, ao egresso, condições que o capacite a um pleno 

desenvolvimento profissional através da compreensão de questões científicas, 

técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional e nos 

diferentes modelos de entidades. 

O Centro Universitário Univel, nesse curso, requer não somente uma estrutura 

curricular com conteúdos característicos da área que abrange seus aspectos micro e 

macroeconômico, mas, também, uma grade curricular com um rol de disciplinas que 

possibilitarão aprimorar os conteúdos, em cada uma das séries, tornando possível 

melhor aproveitamento dos estudos através da interdisciplinaridade. Ainda, além 

dessa estrutura curricular serão oferecidos conteúdos e ações com abordagens 

extracurriculares tais como: monitoria acadêmica, projetos de ensino, projetos de 

pesquisa, projetos de extensão, participação em eventos, de forma que estes 

conteúdos desenvolvam uma visão crítica, possibilitando a formação de um 

profissional apto e capaz de desempenhar atividades nos ramos das Ciências 

Contábeis, mas, acima de tudo, visa preparar o contador, não só para a rotina da 

profissão, mas com responsabilidade para assumir novas posturas de desenvolver 

novas competências e ao mesmo tempo de administrar um conjunto de informações 

imprescindíveis que dão suporte ao processo decisório nas entidades. 

2.2.1 Objetivo Geral 
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O curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Univel tem como 

objetivo geral proporcionar ao acadêmico, a instrumentalização necessária para sua 

formação profissional voltada para a prática cotidiana do contador, quer seja como 

profissional liberal e/ou colaborador de empresas públicas, privadas ou do terceiro 

setor, desenvolvendo uma visão interdisciplinar, com capacidade de utilizar o 

raciocínio lógico, crítico e analítico na solução de problemas demonstrando 

competência e habilidade para se adaptar às constantes mudanças que ocorrem na 

profissão. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

• Fornecer conceitos e práticas que permitam o domínio da Contabilidade 

Financeira e das obrigações fiscais, tributárias e societárias pertinentes às 

entidades; 

• Capacitar os graduandos a interpretarem os fundamentos das legislações: 

comercial, societária, tributária, política fiscal e judiciária que rege a relação capital X 

trabalho; 

• Desenvolver uma visão sistêmica e interdisciplinar das atividades contábeis, 

incluindo a compreensão da importância da profissão no contexto socioeconômico; 

• Fomentar o estudo dos aspectos gerenciais que envolvem as entidades, 

buscando, sob a ótica da contabilidade, formar um profissional capaz de prover os 

gestores das entidades, de informações úteis no processo de tomada de decisão; 

• Propiciar o estudo de segmentos econômicos regionais especialmente 

àqueles da microrregião onde está inserida a UNIVEL e o seu campo de 

abrangência e o relacionamento no MERCOSUL; 

• Promover a pesquisa e o desenvolvimento da ciência contábil; 

• Enfatizar o uso adequado da linguagem e da terminologia própria da Ciência 

Contábil; 

• Desenvolver competências baseado nos conhecimentos teóricos que 

fundamentam as práticas contábeis e permitam aplicar juízos de apreciação sobre o 

ponto de vista ético, moral, social e profissional; 

• Proporcionar condições para, com base nas competências, desenvolver 

habilidades de forma a elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o 

desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 

de organizações. 
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2.3 Perfil profissional do egresso 

O Curso visa à formação de profissionais graduados em Ciências Contábeis 

providos de um conjunto de conhecimentos que os capacitem para uma efetiva 

atuação em um ambiente econômico globalizado se constituindo nos profissionais 

facilitadores dos negócios empresariais, na gestão pública e no terceiro setor, 

conforme art. 4º Resolução CNE/CES No 10 de 16 de dezembro de 2004, assim 

desenvolvendo como principais competências e habilidades: 

I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 

Contábeis e Atuariais;  

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;  

III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 

eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 

organizacionais;  

IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;  

V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a 

liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários 

aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com 

reconhecido nível de precisão;  

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 

contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes 

econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o 

pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à 

prestação de contas de sua gestão perante a sociedade, gerando também 

informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção de 

valores orientados para a cidadania; 

VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de 

controle gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 

organizacionais com a tecnologia da informação;  

VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe 

são prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 

diferentes modelos organizacionais. 

A gestão organizacional contemporânea requer do contador, cultura geral, 

criatividade, conscientização ética, capacidade de liderança, de trabalho em equipe 

e habilidade no relacionamento interpessoal, capacidade de adaptação a novas 

situações e busca do aprendizado contínuo com visão interdisciplinar. 
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2.3.1 Acompanhamento dos Egressos e Formação Continuada 

 

O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus estudos, 

colou grau e está apto a ingressar no mercado de trabalho. Nessa condição de 

egresso, ele é uma fonte de informação sobre a qualidade do serviço prestado pela 

instituição de Ensino Superior que o formou. 

O Centro Universitário acompanhará seus egressos através de um programa 

denominado Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE), implementado por 

meio de um espaço em seu novo portal e cultivará relacionamento por meio da 

participação destes em Semanas de  Cursos,  palestras,  oficinas,  relatos  de  

experiência,  entre outros eventos. Além do portal, a Instituição estabelecerá para 

seus canais de comunicação com os egressos, a Ouvidoria e os e-mails 

institucionais das Coordenadorias de Cursos de Graduação. 

As atividades do Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) 

possibilitam a continuada avaliação do curso, pelo desempenho profissional dos ex-

alunos, viabilizando adicionalmente a participação dos mesmos em atividades de 

extensão promovidas pela ação universitária. 

São objetivos específicos do programa de acompanhamento: 

 Avaliar o desempenho do Curso com relação ao mercado de trabalho, pelo 

acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

 Manter registros atualizados de alunos egressos; 

 Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

 Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras 

direcionadas a profissionais formados; 

 Condecorar egressos que se destacam nas atividades profissionais. 

Toda a política de egressos da Instituição está calcada na possibilidade de 

potencializar competências e habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de 

sua oferta educacional. O Curso pretende lidar com as dificuldades de seus 

egressos e colher informações de mercado, visando a formar profissionais cada vez 

mais qualificados para o exercício de suas atribuições. 

O programa de acompanhamento de egressos tem estrutura de 

funcionamento regular, sob a responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação – 
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CPA, constituída por professores, técnicos administrativos, discentes, egressos e 

representantes da sociedade civil. 

Em conformidade com as normas em vigor, em especial a Lei nº 13.168, de 

06/10/2015, o art. 32 da Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, alterada pela 

Portaria Normativa MEC nº 23, de 29/12/2010 e sua última alteração pela Portaria 

Normativa n° 10, de 18/05/2017, são assegurados aos docentes e discentes o 

acesso as informações acadêmicas, aí incluídos, dentre outras, o ato autorizativo do 

curso, os nomes dos dirigentes da IES e do coordenador do curso, os dados do 

corpo docente (nomes, formação, titulação, regime de trabalho), a infraestrutura para 

o curso, o resultado das últimas avaliações externas, o valor das mensalidades e a 

forma do seu reajuste, além do conhecimento do PPC. Tais informações são 

disponibilizadas pela página/UNIVEL e no mural da Secretaria Geral. Dessa forma, e 

considerando o potencial da região e do seu entorno, é promissor o futuro 

profissional do egresso do Curso de Ciências Contábeis da UNIVEL. 

A despeito dessas ações, a realidade hoje exige a estruturação de um 

conjunto mais denso de ações, o que constitui um dos objetivos da elaboração de 

uma Política Institucional de Acompanhamento de Egressos, de modo a permitir a 

verificação do quanto a IES tem cumprindo sua missão institucional. 

A Instituição compreende a relevância de se dar uma atenção mais enfática 

ao acompanhamento do egresso e ao elaborar esta Política pretende, através das 

ações: 

a) obter sempre uma face atual da Avaliação Institucional, sobre o enfoque de 

quem já se formou e está no mercado de trabalho; 

b) melhor identificar o perfil e a trajetória profissional dos egressos; 

d) estar atualizada quanto as competências exigidas pelo mercado de 

trabalho;  

e) Seguir atualizando os currículos dos cursos e programas propostos pela 

IES. 

A Política de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário Univel 

pressupõe a definição das seguintes estratégias: 

 A definição de um gestor responsável pelo acompanhamento de egressos em 

cada curso: o Coordenador de Curso, que contará com o apoio da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), da Assessoria de Marketing e Comunicação, da Diretoria e da 

Secretaria Acadêmica. 
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 Permanente atualização do banco de dados de egressos de forma  a 

subsidiar as ações acadêmicas e institucionais; 

 Possibilitar a pesquisa e análise do perfil profissional; 

 Elaborar eventos e oferecer serviços que permitam o aperfeiçoamento 

profissional e a formação continuada dos egressos na Instituição; 

 Fortalecer a imagem Institucional; 

 Contribuir para a avaliação do desempenho da Instituição  por  meio  do 

acompanhamento da situação profissional dos egressos; 

 Redesenhar o Programa de Acompanhamento de Egressos, incorporando 

esses novos elementos. 

O acompanhamento dos egressos é um dos mecanismos que permite à 

Instituição a contínua melhoria de todo o planejamento e operação dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Sendo uma das finalidades do Centro Universitário inserir na sociedade 

diplomados aptos para o exercício profissional, ela deve ter um retorno quanto a 

indicadores da qualidade dos profissionais que vem formando, principalmente no 

que diz respeito à qualificação para o trabalho. 

2.4 Estrutura curricular e Representação Gráfica da Matriz Curricular 

O currículo do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Univel foi 

concebido em conformidade com as normas de funcionamento dos cursos de 

graduação e, mais especificamente, com a Resolução CNE/CES nº 10/2004, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis. 

Assim, podemos afirmar que o curso de Ciências Contábeis atende à 

Resolução CNE/CES Nº 10/2004, e demais legislações pertinentes, uma vez que: 

a) A carga horária do curso é superior a 3240h; 

b) Libras oferecida como disciplina optativa; (Decreto 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005); 

c) O tempo mínimo de integralização é de 4 anos; 

d) Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido nos 

artigos 3º e 4º das DCN; 

e) As Atividades Complementares, com 160h, atendem ao Art. 8º da DCN, 

com a prática de estudos e atividades independentes presenciais e/ou à 

distância, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 



  

 

34 

 

relações com o mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade; 

f) O Trabalho de Final de Graduação (TCC) atende ao Art.9º das DCN, e é 

executado sob orientação docente; 

g) Atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 

2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena) sendo 

o conteúdo trabalhado na disciplina Cultura e Sociedade além de projetos de 

Extensão específicos válidos para as Atividades Complementares; 

h) As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) são contempladas em 

Responsabilidade Sócio Ambiental além de projetos de extensão específicos 

válidos para as Atividades Complementares; 

i) Atende à Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos com atividades 

previstas na disciplina Cultura e Sociedade, além de Projetos de Extensão 

específicos válidos para as Atividades Complementares. 
 

MATRIZ CURRICULAR 

Módulos Disciplinas CH 

1º Módulo 
Fundamentos de Administração 80 

Contabilidade 80 

2º Módulo 
Economia 80 

Teoria da Contabilidade 80 

3º Módulo 
Matemática 80 

Gestão de Pessoas 80 

4º Módulo 
Cultura e Sociedade 80 

Matemática Financeira 80 

5º Módulo 
Direito Empresarial 80 

Gestão de Custos 80 

6º Módulo 
Sistemas de Informação Gerencial 80 

Finanças Empresariais 80 

7º Módulo 
Estatística  80 

Responsabilidade Socioambiental 80 

8º Módulo 
Direito Tributário 80 

Estrutura das Demonstrações Contábeis 80 

9º Módulo 
Comunicação e Expressão 80 

Contabilidade de Custos 80 

10º Módulo 
Contabilidade Intermediária 80 

Empreendedorismo 80 

11º Módulo 
Metodologia da Pesquisa 80 

Fundamentos de Contabilidade Avançada 80 

12º Módulo 
Psicologia Organizacional 80 

Prática Contábil Informatizada 80 

13º Módulo 
Filosofia e Ética 80 

Contabilidade Comercial 80 

14º Módulo 
Elementos de Análise Financeira 80 

Controladoria 80 



  

 

35 

 

15º Módulo 
Fundamentos de Auditoria Contábil 80 

Legislação Trabalhista e Previdenciária 80 

16º Módulo 
Contabilidade Governamental 80 

Contabilidade de Agronegócios 80 

17º Módulo 
Contabilidade Avançada 80 

Análise das Demonstrações Contábeis 80 

18º Módulo 
Auditoria Aplicada 80 

Contabilidade Tributária 80 

19º Módulo 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 80 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 80 

20º Módulo 
Trabalho de Conclusão de Curso  80 

Trabalho de Conclusão de Curso  80 

 

 

 

 
 

 
 

Optativas CH 

Libras 80 

Resumo CH 

Disciplinas 2.960 

TCC 120 

Atividades Complementares 160 

Carga Horária Total do curso 3.240 

 
 
 

   

2.4.1 Competências e Habilidades a serem desenvolvidas no curso x Disciplinas 

 

Competências Previstas na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Ciências 
Contábeis 
 
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;  

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;  

III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus 
usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;  

IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;  

V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre equipes 
multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e 
disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;  

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções 
de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, 
que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou 
institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à 
prestação de contas de sua gestão perante a sociedade, gerando também informações para a tomada 
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 

VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, 
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação;  

VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da 
legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais. 
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Relação das disciplinas da matriz curricular com as competências do curso 

COMPONENTES CURRICULARES CH 
COMPETENCIAS 

I II III IV V VI VII VIII 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 80  X   X   X 

CONTABILIDADE 80 X X X X    X 

ECONOMIA 80  X      X 

TEORIA DA CONTABILIDADE 80 X X      X 

MATEMÁTICA 80  X      X 

GESTÃO DE PESSOAS 80  X   X   X 

CULTURA E SOCIEDADE 80  X   X X  X 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 80  X     X X 

DIREITO EMPRESARIAL 80  X  X  X  X 

GESTÃO DE CUSTOS 80 X X      X 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 80  X     X X 

FINANÇAS EMPRESARIAIS 80  X      X 

ESTATÍSTICA 80  X      X 

          

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 80  X   X X  X 

DIREITO TRIBUTÁRIO 80  X  X    X 
ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

80 X X X X    X 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 80  X   X X  X 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 80 X X      X 

CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA 80 X X  X  X  X 

EMPREENDEDORISMO 80  X   X   X 

METODOLOGIA DA PESQUISA 80  X X     X 

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE AVANÇADA 80 X X      X 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 80  X      X 

PRÁTICA CONTÁBIL INFORMATIZADA 80 X X X X   X X 

FILOSOFIA E ÉTICA 80  X   X X  X 

CONTABILIDADE COMERCIAL 80 X X  X  X  X 

ELEMENTOS DE ANÁLISE DE FINANCEIRA 80 X X X   X X X 

CONTROLADORIA 80 X X X   X X X 

FUNDAMENTOS DE AUDITORIA CONTÁBIL 80 X X  X    X 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 80  X  X    X 

CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL 80 X X    X  X 

CONTABILIDADE DE AGRONEGÓCIOS 80 X X  X  X  X 

CONTABILIDADE AVANÇADA 80 X X      X 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80 X X X   X X X 

AUDITORIA APLICADA 80 X X  X    X 

CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 80 X X  X  X X X 
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PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 

40 X X X     X 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 80 x x x         x 
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2.4.2 Representação Gráfica 

 

Módulos DISCIPLINAS TCC 
ATIVIDADES 

COMPLEMENTAR
ES 

1 ao 5 
Fundamentos 

de 
Administração 

Gestão de 
Pessoas 

Direito 
Empresarial 

Economia 
Matemática 
Financeira 

Teoria da 
Contabilidade 

Matemática 
Cultura e 
Sociedade 

Gestão de 
Custos 

Contabilidade 
 

Atividades 
Complementares 

6 ao 10 
Finanças 

Empresariais 

Sistemas de 
Informação 
Gerencial 

Direito 
Tributário 

Contabilidade 
Intermediária 

Empreendedo
rismo 

Estrutura das 
Demonstrações 

Contábeis 
Estatística 

Responsabilidad
e 

Socioambiental 

Comunicação 
e Expressão 

Contabilidade 
de Custos  

Atividades 
Complementares 

11 ao 15 Filosofia e Ética 
Legislação 

Trabalhista e 
Previdenciária 

Psicologia 
Organizacional 

Fundamentos 
de 

Contabilidade 
Avançada 

Prática 
Contábil 

Informatizada 

Fundamentos de 
Auditoria Contábil 

Metodologia 
da Pesquisa 

Contabilidade 
Comercial 

Controladoria 
Elementos de 

Análise 
Financeira 

 
Atividades 

Complementares 

16 ao 19 
Contabilidade 

Governamental 
Contabilidade de 

Agronegócios 
Contabilidade 

Avançada 

Análise das 
Demonstraçõ
es Contábeis 

Auditoria 
Aplicada 

Contabilidade 
Tributária 

 
   

Trabalho de 
Conclusão 
de Curso 

Atividades 
Complementares 

 

 

Núcleo de Conteúdos Básicos  

Núcleo de Conteúdos Específicos 

Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

 

Eletivas/Optativas CH 

Libras (Optativa) 80 
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Núcleo de Conteúdos Básicos  Horas 
Núcleo de Conteúdos 
Profissionalizantes  

Horas Núcleo de Conteúdos Específicos Horas 

Economia 80 Contabilidade 80 Fundamentos da Administração 80 

Comunicação e Expressão 80 Gestão de Custos 80 Empreendedorismo 80 

Metodologia da Pesquisa 80 Contabilidade Comercial 80 Direito Empresarial 80 

Filosofia e Ética 80 Contabilidade Governamental 80 Sistemas de Informação Gerencial 80 

Matemática 80 Contabilidade de Custos 80 Teoria da Contabilidade 80 

Psicologia Organizacional 80 Fundamentos de Contabilidade Avançada 80 Direito Tributário 80 

Matemática Financeira 80 Prática Contábil Informatizada 80 Legislação Trabalhista e Previdenciária 80 

Estatística 80 Contabilidade Avançada 80 Finanças Empresariais 80 

Cultura e Sociedade 80 Contabilidade Intermediária 80 Gestão de Pessoas 80 

Responsabilidade Socioambiental 80 Estrutura das Demonstrações Contábeis 80   

  Contabilidade de Agronegócios 80   

  Elementos de Análise Financeira 80   

  Fundamentos de Auditoria Contábil 80   

  Análise das Demonstrações Contábeis 80   

  Auditoria Aplicada 80   

  Contabilidade Tributária 80   

  Controladoria 80   

      

Total (h) 800 Total (h) 1360 Total (h) 720 

% do Total das Disciplinas 28%   47%   25% 

 
 
 

Resumo da carga horária 

Disciplinas TCC AC Total 

2880 160 160 3200 

90% 5% 5% 100% 
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2.4.3 Flexibilidade, Interdisciplinaridade e Acessibilidade Metodológica na 
estrutura curricular 

A flexibilização, interdisciplinaridade e acessibilidade metodológica estão 

fundamentadas no PDI e PPC por mecanismos presentes no currículo do curso 

que se consolida por meio da oferta das disciplinas se torna um processo mais 

dinâmico, que oportuniza ao aluno um percurso que o desafie e o prepare para 

o desenvolvimento de uma visão crítica. Rompe-se a barreira da rigidez de 

oferta, valorizando-se e respeitando-se a articulação entre as disciplinas. Esse 

dinamismo estimula o trabalho com a diversidade, a interação entre os alunos e 

a interdisciplinaridade. 

As disciplinas na modalidade a distância, a escolha do tema do TCC, a 

possibilidade de cursar gratuitamente cursos e nivelamento via Ambiente 

Virtual de Aprendizagem da UNIVEL, bem como disciplinas (uma por semestre) 

em outros cursos da IES que tenham relação com a Ciências Contábeis, as 

APSs e a variabilidade de atividades complementares à formação acadêmica 

evidenciam claramente a flexibilidade e interdisciplinaridade na formação do 

aluno. 

Ademais, a possibilidade de diversas opções de projetos da IES, e até 

mesmo a variedade de linhas de pesquisa do curso de Ciências Contábeis para 

inserção em projetos de pesquisa e extensão também demonstram tal intento. 

Assim posto, tais componentes flexibilizam o currículo e o tornam 

também interdisciplinar, propiciando a organização de trajetórias individuais de 

formação. Essas atividades promovem ao discente o contato com 

conhecimentos, que transcendam os programas disciplinares, o que viabiliza 

vivências voltadas ao mundo da ciência e do trabalho, tendo em vista a busca 

da sua autonomia acadêmica, ao efetuar escolhas, que permitem a 

organização de trajetórias individuais, no decorrer da formação profissional. 
 

Acompanhando os avanços na profissão, estão inseridas na estrutura 

curricular disciplinas de formação geral: Cultura e Sociedade (EaD), 

Metodologia da Pesquisa Científica e ainda a disciplina de Atividades 
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Complementares. A disciplina de Cultura e Sociedade utiliza mecanismos de 

EAD possibilitando aos estudantes o contato e o uso das TICs, adaptando-se 

ao espírito do aprendizado aberto e semipresencial centradas na 

autoaprendizagem por meio de ferramentas tecnológicas facilitadoras da 

construção do conhecimento, contribuindo, dessa forma, para a autonomia do 

aluno. 

O Centro Universitário preocupa-se com o direito às condições de 

igualdade no acesso, assegurado ao público-alvo da educação especial, na 

permanência e na terminalidade dos estudos na educação superior. Tais 

condições são promovidas institucionalmente a partir da eliminação do conjunto 

de barreiras, a saber: arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, nas 

comunicações e digitais. 

Tendo em vista o apresentado, resta-se claro que a proposta curricular 

do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UNIVEL compreende a 

prática interdisciplinar como elemento importante na formação acadêmica e 

profissional de seus estudantes.  

O conceito de interdisciplinaridade propõe uma nova etapa do 

desenvolvimento dos saberes, buscando estabelecer um diálogo, colaboração 

e integração entre as disciplinas, no objetivo de compreender os fenômenos de 

maneira que transcenda o conhecimento fragmentado3.  

Nesse contexto, considera-se a abordagem interdisciplinar na 

compreensão do objeto de estudo saúde e doença, a partir do entendimento de 

que o mesmo envolve relações sociais, emocionais, afetivas e biológicas.  

Interdisciplinaridade também é uma questão de atitude. “É uma 
relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude 
diferente a ser assumida diante do problema do conhecimento, ou 
seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para unitária 
do ser humano”. Está também associada ao desenvolvimento de 
certos traços da personalidade, tais como: flexibilidade, confiança, 
paciência, intuição, capacidade de adaptação, sensibilidade em 
relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a agir na 
diversidade, aceitar novos papéis. (VILELA; MENDES, 2003, p.527) 

 

                                                
3
 Vilela EM, Mendes IJM. Interdisciplinaridade e saúde: estudo bibliográfico. Rev Latino-am 

Enfermagem 2003 julho-agosto; 11(4):525-31. 
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Dessa forma, a interdisciplinaridade pode ser observada na composição 

dos conteúdos curriculares, na proposta metodológica do curso utilizadas pelos 

docentes, que buscam estabelecer interfaces e conexões entre as disciplinas 

que ministram com as demais; bem como de diferentes áreas de atuação entre 

si, em atividades práticas que cobram dos alunos a solução de problemas, 

reais ou contextualizados, demandando a mobilização de conceitos 

provenientes de várias disciplinas e áreas do conhecimento.   

Destaca-se ainda, a prática interdisciplinar proposta no trabalho a ser 

realizado no laboratório específico do curso, e também em projetos de 

pesquisa e extensão envolvendo outros cursos da instituição que desenvolvam 

temáticas sociais, e também da área de negócios. Compreende-se que essa 

proposta contribui na análise da realidade local e no planejamento de ações 

educativas voltadas ao conhecimento contábil.  

 

2.4.5 Estrutura e conteúdos curriculares inovadores e atualizados com as 
práticas emergentes das ciências contábeis  

 Durante todo o processo de criação da estrutura da matriz curricular do 

curso de Ciências Contábeis da UNIVEL, a coordenação do curso e todo o 

corpo docente envolvido nesta criação estiveram preocupados com a 

organização curricular e criação de um curso que atendesse as novas práticas 

emergentes e apresentasse conteúdos inovadores, além dos conteúdos 

básicos e tradicionais necessários e igualmente importantes para a formação 

do contador.  

Sendo assim, definiram-se linhas de pesquisa para o curso que fosse 

possível promover inovações em diversas áreas, bem como a promoção de 

estudos em contextos que o contador está inserido.  

Também é possível perceber diversas disciplinas que foram inseridas na 

matriz curricular que fomentam o raciocínio crítico do acadêmico de ciências 

contábeis ao repensar de práticas que tem sido emergente na profissão. A 

exemplo disso, considera-se a inserção das disciplinas e projetos integradores. 
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2.5 Conteúdos curriculares 

Os conteúdos curriculares do curso de Ciências Contábeis do Centro 

Universitário UNIVEL, na modalidade EaD, foram pensados e estruturados de 

maneira articulada com as orientações previstas nas Diretrizes Nacionais do 

Curso (2004), com os objetivos propostos presente na proposta pedagógica, e 

com as competências e habilidades do profissional egresso que se busca 

formar.  

Todos os eixos descritos nas DCN estão atendidos no PPC do curso de 

Ciências Contábeis da UNIVEL, e as disciplinas relacionadas a cada eixo estão 

claramente distribuídas entre eles, atendendo, assim, a formação generalista e 

necessária para o acadêmico deste curso. Sendo assim, os conteúdos 

desenvolvidos nas disciplinas propostas ao longo do curso têm como objetivo 

constituir o processo de formação do profissional Contador em sua totalidade, 

possibilitando ao estudante competências e habilidades fundamentais para 

obter pleno domínio do campo de estudo e atuação da Contabilidade, 

considerando nesse processo uma formação ética e comprometida com o 

desenvolvimento humano e sustentável.  

Através do desenvolvimento de todas as disciplinas e das ementas 

descritas para cada uma delas, é possível vislumbrar que tais conteúdos 

curriculares previstos no PPC possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso.  

Destaca-se ainda que a seleção e distribuição dos conteúdos 

curriculares atendem ainda às temáticas definidas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Resolução CNE/CP nº 01, de 

17/06/2004). Contempla ainda, as Políticas de Educação Ambiental (as 

disposições da lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de 

junho de 2002), e conteúdos associados à Educação e Direitos Humanos, com 

ênfase na saúde enquanto direito fundamental.  
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Assim, a Instituição incluiu nas disciplinas constante da matriz curricular 

através do Plano de Ensino conteúdos que trata das relações étnico raciais, 

bem como as questões temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes na 

disciplina de "Cultura e Sociedade", do 6º Período. Nessa disciplina, também 

está inserido a questão do debate acerca do Transtorno Espectro Autista, que 

também está contemplado no PDI acerca dessa política na instituição. As 

políticas de educação ambiental – haverá integração da educação ambiental de 

modo contínuo e permanente nos eixos temáticos e integrador, bem como, nas 

atividades complementares. Já o conteúdo curricular de tema transversal 

referente a Direitos Humanos está inserido na ementa da disciplina de 

"Filosofia e Ética”, do 1º Período. A disciplina optativa de LIBRAS – na matriz 

curricular contempla a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – Libras de 

forma optativa, em função da natureza do curso. 

Ademais, sobre os conteúdos transversais acerca das Relações Étnico 

Raciais, Educação Ambiental e Direitos Humanos, há uma sala virtual 

denominada "Formação Continuada" disponível gratuitamente via Ambiente 

Virtual de Aprendizagem para todos os alunos da instituição em que os 

interessados podem buscar uma formação complementar nessas temáticas, 

além de outros conteúdos inovadores e diferenciados que podem fazer parte 

da formação do acadêmico que tiver interesse. Os cursos de formação 

continuada são gratuitos para os alunos da Univel, ampliando assim os 

conhecimento acerca de temas transversais.  Os cursos ofertados são 

denominados no AVA de: “Educação Ambiental”, “Educação das Relações 

étnico-raciais” e “Educação em Direitos humanos”. Cada curso tem carga 

horária de 10 h/a e poderão ser convalidados como atividade complementar de 

graduação posteriormente.  

 A definição e estruturação da grade curricular, seleção de disciplinas e 

conteúdos do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UNIVEL, 

prevê a disposição de carga horária teórica e prática de laboratório, e ainda 

atividades de prática supervisionada desde o primeiro período do curso, 
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visando uma formação articulada entre o saber científico e a prática 

profissional.  

As competências e habilidades a serem desenvolvidas no decorrer do 

curso estão relacionadas a cada uma das disciplinas da estrutura curricular, 

clarificando dessa forma aos docentes o foco que ele deve desenvolver nas 

capacidades a serem incentivadas nos alunos. 

Ressalta-se que a seleção do referencial teórico e bibliografia das 

disciplinas do curso foram pensadas a partir da necessidade de integrar 

autores clássicos e contemporâneos, buscando revitalizar os saberes 

científicos e potencializar uma prática inovadora, e ainda conta com 

bibliografias virtuais na grande maioria das disciplinas, o que facilita o acesso 

dos estudantes, que de diferentes espaços podem estudar e desenvolver 

atividades acadêmicas, com custo acessível.  

O detalhamento sobre o ementário e as bibliografias tem por objetivo 

apresentar as informações relativas a cada disciplina constante do curso de 

Ciências Contábeis, modalidade EaD, ofertado pelo Centro Universitário Univel, 

vale ressaltar que o ementário não deve ser considerado um produto acabado, 

mas sim, instrumentos de revisão constante em relação às transformações 

pelas quais a sociedade e o mercado passam, que estão sob a 

responsabilidade do professor de cada disciplina, sob a supervisão do 

coordenador do curso. 

A educação do curso de Ciências Contábeis, modalidade EaD, deve 

manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar 

a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição 

dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente 

proposta pedagógica.  

2.6 Metodologia 
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A metodologia utilizada no curso de Ciências Contábeis do Centro 

Universitário, modalidade EaD, busca dialogar com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e contribuir no cumprimento dos objetivos 

propostos relacionados a formação de um profissional psicólogo, com 

capacidade técnica, científica, comportamento ético, consciência política e 

comprometimento social.  

As transformações sociais contemporâneas têm motivado a realização 

de uma análise crítica acerca de um novo “olhar” sobre as metodologias de 

ensino e aprendizagem na área de negócios.  

Destaca-se como algumas destas transformações a velocidade de 

produção de conhecimento; a necessidade de constante revisão e atualização 

de conceitos e procedimentos científicos; a influência dos meios de 

comunicação e tecnologias digitais na formação profissional; e a necessidade 

de uma constante reflexão sobre a inserção do profissional de negócios nesse 

novo contexto.  

Considera-se nesse sentido, a necessidade de questionar a 

compreensão tradicional de estudante passivo e receptivo diante da produção 

de conhecimento, e ao mesmo tempo o entendimento do docente como único 

detentor deste. O uso de metodologias ativas, que consideram o estudante 

enquanto sujeito de seu processo de aprendizagem, contribuem de forma 

significativa na formação desse profissional nesse novo contexto social.  

Nesse contexto, o Centro universitário UNIVEL tem se preocupado em 

incorporar gradativamente em sua prática educativa, métodos ativos de 

aprendizagem como o Peer Instruction (Instrução pelos Pares), o Team - 

Based Learning (Aprendizagem baseada em equipe), o Problem Based 

Learning (Aprendizagem baseada em problema), o Project Based Learning 

(Aprendizagem baseada em projeto), e o Case Study (Estudo de Caso). Os 

professores tem recebido capacitações constantes e encontrado estratégias 

adequadas para utilizar dessas novas metodologias em sala de aula, inclusive, 

com salas preparadas especificadamente para trabalhos nesse sentido. 
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As metodologias ativas consideram a problematização como método de 

aprendizagem, motivando o estudante a pensar em formas de agir e soluções 

para situações vivenciadas em sua realidade profissional. 

Dessa forma, compreende-se a importância de se desenvolver em 

conjunto com o estudante também uma postura de pesquisador, que tenha 

autonomia de aprendizagem e busque a solução de problemas. (MILTRE, et 

al., 2008). 

Sendo assim, as metodologias de ensino adotadas pelo curso de 

Ciências Contábeis consideram o estudante como sujeito ativo no processo de 

aprendizagem, e capaz de participar do processo de construção de 

conhecimento e construir as suas competências e habilidades.  

A comunicação entre professores, tutores e alunos ocorre por meio do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA do Centro Universitário. Neste 

ambiente a comunicação é realizada por Fórum de Discussão, e-mail, 

mensagem via AVA e Fórum de dúvidas, que estão disponíveis na Instituição 

através do Núcleo de Educação a Distância – NEAD. 

Esta metodologia tem como ponto focal o ambiente virtual de 

aprendizagem - AVA, já que este integra um conjunto de interfaces de 

comunicação e de conteúdos que encerram um espaço de objetos técnicos e 

tecnológicos aliados às redes sociais ali constituídas, permitindo integrar 

conteúdo à comunicação entre os atores durante o processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Portanto listamos abaixo ferramentas que são utilizadas na referida 

metodologia: 

● Livro didático em digital disposto no AVA 

●Disposição de um ambiente virtual de aprendizagem – AVA, 

customizado para a Instituição, com as ferramentas de interação. Onde os 

alunos se conectarão por meio de login e senha e terão acesso aos materiais 

do curso que estão matriculados; 

● Quizzes e conteúdo das disciplinas, organizados por disciplina e 

unidades no AVA; 
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● Capacitação de equipe de TI para o Gerenciamento do AVA; 

● Logística e Equipe Envolvida na Produção. 

 

 No decorrer do curso são realizadas reuniões de Colegiado e NDE – 

Núcleo Docente Estruturante, visando diagnosticar elementos que podem 

influenciar de maneira positiva o processo de ensino – aprendizagem dos 

estudantes, e também suas limitações. A partir da ação do Colegiado e NDE, 

busca-se pensar em estratégias de ensino articuladas, interdisciplinares, que 

possam integrar os estudantes com a realidade da profissão, potencializando 

sua autonomia, capacidade crítica, comportamento ético e compromisso 

profissional.  

Outra das ações que já fazem parte do Centro Universitário UNIVEL 

enquanto projeto institucional há mais de cinco anos para proporcionar 

aprendizagem diferenciada dentro da área de metodologias próprias oferecida 

do aluno enquanto ações inovadoras é a realização da Avaliação Integradora 

duas vezes por semestre direcionado especificamente ao curso do aluno, 

contemplando questões de conhecimento geral e específico a serem avaliadas 

no andamento do curso para avaliar e suprir eventuais lacunas de 

aprendizagem e metodológicas que estejam impactando ao aluno.  

A Avaliação Integradora é um instrumento institucional de avaliação 

sistêmica e formal dos acadêmicos de Graduação do Centro Universitário 

Univel. Considerando-se que os desafios de qualidade do Ensino Superior 

passam pelo olhar sistêmico do processo de ensino e aprendizagem, 

compreende-se ser necessário observar estrategicamente desde a oferta do 

conhecimento, as metodologias de ensino, o papel docente e a participação 

discente, acompanhadas por meio de constante avaliação. Nesse espaço, a AI, 

realizada de forma sistêmica, apresenta-se como um instrumento 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 
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podem ser verificadas em anexo a este PPC, em regulamento previsto para o 

curso de Ciências Contábeis. 

Ressalta-se ainda que a partir de uma ação conjunta entre colegiado, 

NDE, e coordenação do curso, busca-se a garantia de trabalho do plano de 

ensino, sendo este elaborado de maneira articulada com os objetivos da 

disciplina, o perfil do profissional egresso, considerando suas competências e 

habilidades. O plano de ensino tem destaque fundamental no planejamento da 

disciplina, pois a partir da elaboração deste, o docente se posiciona de maneira 

reflexiva, analítica e crítica frente aos conteúdos, metodologias, instrumentos e 

critérios avaliativos, visando uma formação articulada entre realidade 

acadêmica e prática profissional.  

Nesse sentido, ao longo do curso, os acadêmicos desenvolverão 

atividades práticas nos laboratórios específicos do curso, estudos de caso com 

supervisão docente, buscando relacionar os conteúdos específicos das 

disciplinas com a análise da totalidade dos procedimentos. Destaca-se que as 

atividades práticas terão como fundamentação teórica literatura clássica e 

contemporânea de Ciências Contábeis, e serão realizadas em paralelo a 

análises críticas feitas em sala de aula. Serão fundamentadas também em 

aulas expositivas/dialogadas, estudos de casos, seminários, trabalhos de 

pesquisa, trabalhos de equipe, trabalhos individuais, visitas técnicas, etc.  

Destaca-se que desde o primeiro período do curso, o estudante articula 

o conteúdo teórico com atividades de prática supervisionada. Em todos os 

períodos estão inseridas as disciplinas de Projetos Integradores. 

 

2.6.1 Diretrizes do Núcleo de Ensino a Distância 

No Centro Universitário UNIVEL o Núcleo de Educação à Distância – 

NEAD4 mostra-se como novo instrumento de fortalecimento da qualidade de 

ensino que a Instituição oferece. Em contrapartida, tal benefício requer uma 

nova concepção do modelo educacional, em que se busca, por meio da 

                                                
4
 Núcleo de Educação à Distância: comumente será citado como NEAD. 
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tecnologia da informação, a consolidação de novas formas de interação entre a 

instituição e a sociedade, sempre na busca da eficiência e da oferta de uma 

educação de qualidade. 

Assim, o Centro Universitário define como diretrizes para a EaD: 

 Ampliar o conhecimento dessa modalidade de ensino no Centro 

Acadêmico por meio de difusão de informações e da própria estrutura instalada 

junto aos cursos de graduação, pós-graduação e gestores; 

 Oferecer cursos à distância, em todos os níveis, buscando a 

mesma qualidade do ensino promovido pela Instituição nos cursos presenciais 

já ofertados; 

 Subsidiar os cursos presenciais, com o oferecimento de 

plataformas virtuais para suporte de disciplinas presenciais; 

 Integrar os campi do Centro Acadêmico por meio da educação à 

distância; 

 Fortalecer parcerias com o Centro Acadêmico e instituições 

parceiras na oferta de cursos também para a modalidade à distância; 

 Ampliar a busca de novos alunos para a Instituição, por meio de 

cursos de pós-graduação Lato Sensu oferecidos na modalidade à distância e 

de graduação; 

 Promover a atualização constante dos recursos materiais assim 

como a capacitação constante dos recursos humanos voltados para a 

educação à distância; 

 Promover a gestão do ambiente de aprendizagem dispondo de 

ferramentas para gestão pedagógica, tecnológica, administrativa e financeira, 

através da integração com o sistema acadêmico utilizado; 

 Promover a interação síncrona, assíncrona, democratização da 

informação e a socialização do conhecimento, através do uso de tecnologias 

de informação e comunicação. 
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 Promover a implantação de novos polos na Educação à Distância 

em todo o território nacional, após levantamento de demanda e viabilidade de 

infraestrutura. 

2.6.2 Objetivos do Núcleo de Ensino a Distância do Centro Universitário 
UNIVEL 

São objetivos do NEAD do Centro Acadêmico: 

 Implementar o Polo Virtual do Centro Acadêmico; 

 Formular e implementar cursos e projetos de Educação à Distância - 

EaD; 

 Acompanhar e dar apoio tecnológico e pedagógico aos cursos à 

distância, desde a fase de projeto, desenvolvimento, implementação, 

implantação, administração, supervisão e avaliação; 

 Promover a pesquisa sobre novas tecnologias, formas e instrumentos de 

ação para a EaD; 

 Desenvolver, produzir e disseminar conteúdos, programas e ferramentas 

tecnológicas para a utilização em EaD; 

 Fomentar e difundir o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação5 - TIC no ensino, no contexto da EaD, estimulando a 

pedagogia da autoria junto aos professores e alunos da instituição e 

disseminar o conhecimento produzido para instituições parceiras; 

 Desenvolver convênios e parcerias com empresas e outras instituições 

governamentais e não governamentais para promover a EaD; 

 Cooperar com as demais unidades de ensino no intuito de manter e 

desenvolver a excelência acadêmica, criando oportunidades para o 

crescimento de um trabalho à distância com as mesmas características 

de qualidade encontradas nas práticas presenciais; 

 Planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de 

capacitação nos níveis de extensão, aperfeiçoamento e especialização 

na modalidade EaD. 

                                                
5
 Tecnologia de Informação e Comunicação: comumente será citado como TIC. 
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2.6.3 Recursos para o Ensino e aprendizagem em EaD 

 

As atividades virtuais serão realizadas pela utilização do Moodle, 

Ambiente Virtual de Aprendizagem6 – AVA, plataforma de aprendizagem 

gratuita, denominada de software livre e de código aberto, reconhecida 

internacionalmente desde sua primeira versão publicada em 2001 pelo 

educador e cientista computacional Martin Dougiamas. 

No entanto, a escolha desta plataforma pela Centro Acadêmico não se 

sustenta apenas no fato da gratuidade, pois além do programa ser 

disponibilizado livremente na forma de software livre, sob a licença de software 

livre: GNU Public License, o Moodle também pode ser instalado em diversos 

sistemas operacionais, como Unix, Linux, Windows e Mac OS, desde que os 

mesmos consigam executar a linguagem PHP e como base de dados também 

podem ser utilizados sistemas gerenciadores de banco de dados MySQL, 

PostgreSQL, Oracle, Access, Inter base ou qualquer outro acessível via ODBC. 

O Moodle é desenvolvido colaborativamente por uma comunidade virtual 

que reúne programadores e desenvolvedores de software livre, 

administradores de sistemas, professores, designers e usuários de todo o 

mundo. Por esse motivo evolui constantemente, adequando-se às 

necessidades dos seus utilizadores. 

Portanto, o Moodle constitui-se num software intuitivo e fácil de utilizar, 

que tanto pode dar origem a uma página de um único professor/formador como 

à página de uma Universidade, com dezenas de milhares de 

alunos/utilizadores. 

Com apoio de equipe técnica do NEAD em 2015 foi possível aprimorar 

os serviços do AVA do Centro Acadêmico e customizar sua interface de acordo 

com o desenho pedagógico proposto e integrá-lo com o Sistema de Gestão 

Acadêmico fornecido pela TOTVS, utilizado pela Centro Acadêmico UNIVEL 

desde sua implantação em 2005. Após configurado e integrado ao Sistema de 
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Gestão Acadêmico, ainda em 2015, o AVA do Centro Acadêmico foi 

hospedado em um servidor externo na empresa Amazon Webservice, 

localizada em São Paulo/SP, por contemplar a infraestrutura necessária para 

oferecer alto índice de estabilidade, rendimento, segurança de dados e por 

permitir fácil adaptação a um novo cenário no quantitativo de matrículas, 

através da computação redimensionável. 

Com o AVA o corpo docente pode usufruir de ferramentas de apoio às 

práticas dentro e fora da sala de aula, assim como também pode facilitar o 

planejamento de suas atividades pedagógicas através da utilização das 

ferramentas disponíveis para troca de informações com os acadêmicos que se 

dá de modo síncrono ou assíncrono, disponibilizando, através da publicação de 

links ou arquivos digitais de textos, apresentações, PodCasts, videoaulas, 

vídeos publicados na Internet, entre outros. 

O uso do AVA facilita a disponibilidade de recursos aos alunos, tais 

como: atendimento, agendamento, download de materiais instrucionais, 

gabarito das avaliações, entre outros, e favorece a interatividade formal entre 

alunos e professores. 

O aluno terá acesso ao AVA do Centro Acadêmico por meio do portal 

institucional que ocorre em caráter restrito, por meio do número de usuário e 

senha, os mesmos utilizados para o seu acesso ao Sistema de Gestão 

Acadêmico. 

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 ensino-aprendizagem, pode-se inferir, para o conceito do Centro 

Acadêmico, que os materiais didáticos são de extrema importância na 

motivação e interação do aluno com os conteúdos das disciplinas. 

Para o Centro Universitário 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), que 

sustenta a proposta de EaD do Centro Acadêmico e que a define como 
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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 instrucional a ser utilizado nos 

cursos do Centro Acadêmico na modalidade de EaD se propõe a 

estabelecer uma inter-relação entre os diferentes atores que participarão 

desse processo. Para tanto, os textos são 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 textos são estruturados de forma 

adequada à metodologia utilizada em EaD, contendo atividades de 

estudo, estudos de caso, exercícios de fixação da aprendizagem, além 

de outras estratégias específicas de cada unidade de aprendizagem. 

Todas 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 Centro Acadêmico, visando à qualidade no 

processo de aprendizagem. 
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Abaixo a equipe envolvida na produção dos materiais e as suas devidas 

funções: 

 

Coordenador do Curso: 

 Seleciona os professores mestres e doutores para a produção dos 

materiais e capacita os docentes na elaboração de materiais para EaD. 

Esta capacitação prevê o modelo pedagógico, a estrutura das disciplinas 

e a iconografia. Neste momento o docente também tem contato com o 

PPC do curso e prepara um planejamento das unidades de acordo com 

a ementa e as referências bibliográficas previstas; 

 Valida o planejamento para então o professor iniciar a escrita do 

material. 

 

Professor conteudista - 01 por disciplina (contratados): 

 Professores mestres e doutores especialistas nas áreas das disciplinas 

têm as seguintes atribuições: 

 Roteirização do conteúdo por unidade de acordo com a ementa e 

objetivos/competências das disciplinas, seguindo as referências e 

premissas apresentadas no projeto do curso; 

 Devem seguir o Projeto Instrucional com a estrutura das disciplinas em 

unidades; 

 Cessão dos direitos autorais para o Centro Acadêmico; através de 

assinatura de contratos; 

 Ajustar os materiais de acordo com as orientações da equipe de 

Designers Educacionais e dos validadores do Centro Acadêmico; 

 Elaboração das atividades de aprendizagem e sugestões de temas para 

os fóruns de discussão por unidade de estudo; 

 Elaboração do Banco de Questões para as provas presenciais. 
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Designer Educacional7: 

 Orientam os professores sobre a adequação do conteúdo das disciplinas 

durante a elaboração do material, seguindo elementos textuais definidos 

pela Instituição, como a identidade visual, avaliação e indicação de 

ícones de aprendizagem, fóruns de discussão, atividades de 

aprendizagem e banco de questões; 

 Fazem o tratamento de linguagem das atividades de desafio propostas 

pelos professores, com feedbacks a cada etapa; 

 Fazem o tratamento de linguagem do conteúdo para EaD, instrução para 

ícones, destaques, imagens, fóruns de discussão, atividades de 

aprendizagem e banco de questões, a fim de facilitar a aprendizagem. 

 

Revisor Gramatical: 

 Revisão Gramatical e metodológica de todos os materiais desenvolvidos, 

utilizando a nova ortografia. 

 

Coordenador de Editoração: 

 Responsável pela conceituação e desenvolvimento de Projeto Gráfico, 

considerando formato livro A4 para impressão do aluno pelo AVA; 

 Orienta e acompanha a equipe de diagramadores e ilustradores. 

 

Diagramador: 

 Aplicação das Ilustrações de ícones, arte de capas e editoração de 

imagens e vídeos, além de criação de esquemas e figuras para ilustrar o 

conteúdo; 

 Diagramação em páginas para os livros didáticos que serão 

disponibilizados para impressão no AVA, seguindo o projeto gráfico 

definido e aprovado pelo Centro Acadêmico, 

                                                
7
 Designer Educacional: comumente será citado como DE. 
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 Fechamento dos e-books no formato impressão e formato AVA com 

revisão final por DE e revisor. 

 

Designer gráfico: 

 Ilustração de ícones e imagens com a intenção de facilitar a 

aprendizagem. 

 

Coordenador de Curso e professores do Centro Acadêmico: 

 Validação dos materiais; 

 Fluxograma de Produção dos Materiais. 

 

Revisor de Qualidade: 

O revisor de qualidade deve verificar e providenciar o que for necessário para: 

 Concepções visuais e de editoração que sejam instrumentos de 

motivação para o aluno; 

 Excelente qualidade na imagem das aulas transmitidas, com a gerência 

pedagógica adequada e com a preparação do docente no que concerne 

à apresentação ao vivo e/ou gravada; 

 Eficiência no acesso aos materiais de ensino, fazendo com que estejam 

disponíveis ao aluno nos prazos previstos; 

 Diversos meios de comunicação entre alunos e tutores ou professores, 

de forma a assegurar rápida resposta às dúvidas; 

 Sistema eficaz de acompanhamento dos polos para assegurar o 

cumprimento dos padrões e das normas acadêmicas; 

 Modernização constante dos equipamentos utilizados nos polos; 

 Acesso presencial facilitado às Bibliotecas nos polos. 
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2.7 Atividades complementares 

No Curso de Ciências Contábeis da UNIVEL, modalidade EaD, as 

Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, que se 

efetivam por meio de experiências ou vivências intra ou extracurriculares do 

discente, durante o período em que frequenta o curso. Elas têm como objetivos 

flexibilizar, diversificar e enriquecer a formação do acadêmico, ampliando suas 

chances de sucesso no mercado de trabalho, e estão institucionalizadas e 

regulamentadas. 

O Regulamento de Atividades Complementares do Curso de Ciências 

Contábeis determina as formas de aproveitamento a serem cumpridas por meio 

de atividades, que podem englobar atividades de ensino, de extensão e de 

iniciação científica. De modo geral, as Atividades Complementares podem ser 

cumpridas por meio de:  

• atividades de ENSINO - cumpridas mediante aproveitamento de disciplinas 

afins com o curso de Ciências Contábeis cursadas em outro(s) curso(s) da 

instituição, mas não previstas na matriz curricular do discente; cursos e/ou 

disciplinas afins realizados em outras instituições;  

• atividades de EXTENSÃO, tais como projetos de extensão; 

•atividades em seminários, palestras, cursos, jornadas, congressos, 

conferências, encontros, cursos de atualização e similares; programas de 

extensão, relativos à área do curso, na modalidade presencial ou EAD;  

• atividades de MONITORIA em disciplina específica do curso; 

• atividades de VOLUNTARIADO; 

•atividades de PESQUISA e INICIAÇÃO CIENTÍFICA – por meio de 

participação em programas de iniciação científica; trabalhos publicados na 

íntegra em periódicos da área, resumos publicados em anais de eventos 

científicos; apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

• atividades CULTURAIS E ARTÍSTICAS, de forma a incentivar participação em 

eventuais culturais/artísticos relacionados a formação do indivíduo enquanto 

sujeito e do contador; 
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2.7.1 Quanto à Avaliação e Inovação da Gestão das Atividades 
Complementares 

A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade 

com as regras estabelecidas Regulamento das Atividades Complementares, 

documentos estes que integram o Projeto Pedagógico do Curso. De uma forma 

geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido 

respeitando os limites máximos de carga horária estabelecidos para cada uma 

das diversas modalidades previstas no Regulamento das atividades 

complementares do curso, que integra este PPC. 

A metodologia de gestão das atividades complementares está 

organizada para que em todos os semestres sejam promovidos eventos 

internos para auxiliar o aluno a terem possibilidades de cumprir as horas 

necessárias previstas, sendo que também serão oportunizadas 

semestralmente, de forma gratuita para o aluno, quais as disciplinas que 

podem cursar em outros cursos para convalidar em atividades complementares 

que tenham relação com a Contabilidade. Assim, o aluno pode optar por fazer 

essas disciplinas em contraturno e adquirir um conhecimento além do previsto 

na matriz curricular da Contabilidade, sem onerar o valor do curso por isso. 

Caso opte, também poderá cursar em modalidade EAD cursos livres gratuitos 

que a IES oferta reiteradamente relacionado aos interesses do aluno e 

compatibilidade com a Contabilidade, tanto internamente quanto externamente 

à IES. 

Acerca da gestão e aproveitamento das atividades realizadas, os alunos 

poderão protocolar as atividades já realizadas na coordenação do curso, que 

posteriormente estará encaminhando em edital, via sistema acadêmico e 

também por email, para facilitação da conferência ao aluno, pelo menos duas 

vezes no semestre o total de atividades complementares que o aluno obteve 

até aquele momento, de forma que torne eficiente o acompanhamento do 
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mesmo, visando que faça de maneira sistemática o cumprimento das 

atividades complementares e não as acumule no final do curso. 

2.8 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade curricular 

obrigatória (constante da matriz curricular com o total de 160 horas – Projeto de 

TCC com 80h + TCC com 80h) para o Curso de Ciências Contábeis, 

modalidade EaD. Constitui-se em um trabalho científico que deverá ser feito na 

forma de artigo, respeitando as orientações formuladas pelo Regimento Geral 

do Centro Universitário, o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, e 

disposições específicas do TCC do curso em consonância com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O TCC é uma 

oportunidade para o aluno integrar e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso, resultando em trabalhos que tenham cunho teórico, prático ou 

aplicado. 

O modelo acadêmico adotado preconiza a importância do Trabalho de 

Conclusão de Curso como elemento formativo, que estimula a produção 

intelectual dos alunos. O TCC é a oportunidade para o aluno demonstrar sua 

capacidade de aplicar as competências adquiridas durante o seu percurso 

formativo, de forma sistematizada, em um ambiente profissional controlado e 

sob orientação. 

Por meio do TCC o discente poderá trabalhar temática relacionada à sua 

futura área de atuação, permitindo a pesquisa científica, visando completar sua 

formação de qualidade e atingir o perfil desejado ao futuro egresso.  

A escolha do tema do TCC é feita pelo próprio aluno, com orientação de 

um professor, que deve acompanhá-lo e orientá-lo no desenvolvimento de suas 

etapas, com o objetivo de elaborar um trabalho acadêmico de qualidade. 

Quando da definição do objeto a investigar, o orientador passa a ter encontros 

sistemáticos com o discente para a inserção do estudo nas linhas de pesquisa 
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e extensão definidas pela instituição, com abordagem voltada a problemas 

relevantes e para o desenvolvimento da região, do estado e do país em 

consonância com a missão e Projeto Pedagógico institucional. Deve, ainda, 

articular-se com a área temática das linhas de pesquisa de desenvolvidas pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Negócios (NEPEN), com as áreas de 

concentração e linhas de pesquisa previamente definidas para o curso de 

Ciências Contábeis pelo corpo docente do curso em conjunto com o Centro de 

Pesquisa e Extensão da UNIVEL. 

O TCC é acompanhado pelo docente indicado, com notório 

conhecimento na área orientada, e este acompanhamento é avaliado 

periodicamente pelo mesmo e pelo coordenador de TCC. Ao final do trabalho, 

este é apresentado a uma banca examinadora designada pela Coordenação de 

TCC, constituída por três componentes: o professor orientador e mais dois 

docentes, onde será atribuída uma pontuação tanto à forma escrita como ao 

conteúdo apresentado. A apresentação do trabalho para a banca examinadora 

ocorre durante evento composto de bancas organizado pela própria instituição, 

o que possibilita maior divulgação da produção científica junto à comunidade 

acadêmica. 

É importante ressaltar a interligação existente entre os conteúdos das 

diferentes disciplinas, a metodologia das oficinas de formação profissional, os 

seminários, a prática profissional e o Trabalho de Conclusão de Curso, pois 

estes estão sempre numa relação de interdependência, completando-se e 

realimentando-se mutuamente. Desse modo, a elaboração do TCC é uma 

construção que deve se solidificar ao longo de todo o Curso, alicerçada pelas 

demais disciplinas. 

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, o Centro Universitário 

UNIVEL possui regulamento específico para atender ao Curso. Segundo o 

Regulamento do TCC de Ciências Contábeis, destacam-se: 

1. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é dividido em Projeto 

de TCC e TCC, é requisito indispensável para a colação de grau, 

devendo apresentar-se na forma de Artigo Científico. 
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2. O TCC consiste em trabalho individual sobre tema relevante, 

fundamentado nos diferentes processos de investigação metodológica. 

3. São objetivos gerais do TCC propiciar aos alunos do Curso a 

oportunidade de demonstrar as habilidades e competências 

adquiridas, estimular o aprofundamento temático, a produção 

científica, a consulta à bibliografia especializada e o aprimoramento da 

capacidade de interpretação crítica. 

4. O TCC será desenvolvido sob a orientação de um docente do Curso, 

nas áreas afins, observando-se os termos do regulamento específico. 

5. O TCC é atividade de natureza acadêmica, curricular e obrigatória, 

com carga horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso. 

6. A estrutura do Artigo Científico deverá estar de acordo com as regras 

da ABNT e com o Manual de Normas Técnicas de Apoio à produção 

dos trabalhos de monografia e/ou artigo científico da Instituição. 

7. O Artigo científico deverá ser depositado na Coordenação do curso 

através dos polos, segundo calendário institucional, em arquivo digital 

e em três vias encadernadas, devidamente assinadas pelo professor 

orientador, sob pena do não recebimento da mesma. 

8. No decorrer do desenvolvimento do TCC, o professor orientador 

deverá entregar à Coordenação do Curso: o “Relatório de 

Orientações”, no qual atesta formalmente o acompanhamento do 

processo de elaboração do TCC e o “Parecer Final do(a) Professor(a) 

Orientador(a)”.  

 

O TCC de Ciências Contábeis é desenvolvido no 19º e 20º módulo, 

devendo ser defendido frente a banca convidada especialmente para cada 

etapa (Projeto e Artigo final).  
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2.9 Apoio ao discente 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideias, valores, 

conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o 

número de jovens e adolescentes que ingressam nas Instituições de Ensino 

Superior em busca de uma formação acadêmico-profissional e científica, não 

se encontrando ainda sedimentada a complexa escolha profissional. Assim, 

constitui desafio às Instituições Superiores romper com tal paradigma 

superando o distanciamento entre o jovem universitário, os cursos oferecidos, o 

mercado de trabalho e suas expectativas em relação à escolha profissional. 

Neste processo de construção da identidade profissional, as Instituições 

de Ensino superior tem sido conclamadas a orientar, informar e dirimir dúvidas 

e questionamentos que permeiam o universo do discente. Atenta ao 

compromisso social, O Centro Universitário UNIVEL direciona esforços no 

sentido de proporcionar uma sólida formação científica aliada as ações 

voltadas ao desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em programas 

de estímulo e incentivo ao discente nos campos sociocultural e técnico-

científico 

Neste sentido, 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 do 

Centro Universitário UNIVEL, bem como assistem vídeo referente ao dia a dia 

do Centro Universitário UNIVEL e participam de palestras referentes a 

diversidades das profissões, cuja média anual de alunos chegam à 5.000, 

sendo que os colégios atendidos são os locais e distantes até 120 km da 

cidade de Cascavel. 
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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 sócio-

culturais 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 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 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;  
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 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;  

 Integrar o Portal do Estudante 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;  

 Firmar convênio/parceria com empresas para contratação de estudantes para 

Estágio, programas Trainee e contratação efetiva;  

 Promover “Campanha de Cadastramento” com os inúmeros Agentes de 

Integração e Empresas de Consultoria em Recursos Humanos;  

 Aparelhar o acadêmico para superar as exigências do mercado de trabalho, 

trabalhando os aspectos que envolvem o comportamento em entrevistas e 

dinâmicas de seleção, bem como conceitos de liderança, motivação e pró-

atividade no trabalho;  

 Promover a captação de currículos de estudantes para envio às empresas 

conveniadas;  

 Articular e coordenar ações que promovam a ampliação do universo sócio-

cultural e artístico dos estudantes, bem como sua inserção em práticas 

esportivas via as Atléticas de cada curso;  

 Apoiar as iniciativas estudantis na promoção de atividades culturais, artísticas e 

recreativas;  

 Criar centros de convivência universitária, favorecendo o acesso do alunado às 

atividades artístico-culturais;  

 Organizar atividades (palestras, encontros, seminários etc.) de caráter 

preventivo e informativo sobre temas relevantes para a juventude;  
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 Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e 

iniciação científica;  

 Criar condições de acesso às novas tecnologias da informação;  

 Aumentar o nível de participação da IES na vida do estudante;  

 Valorizar os recursos da IES para implementar as diretrizes propostas, por 

meio da potencialização dos espaços físicos e serviços existentes e a 

articulação das diversas instâncias universitárias; e  

 Promover pesquisas de satisfação do corpo discente e docente envolvendo 

aspectos administrativos, sociais, acadêmicos, de infraestrutura, entre outros.  

 

2.9.1 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. 

 

2.9.2 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: 

 

a) Plano Alternativo de Pagamento - PAP  

Com recursos próprios a IES visa a concessão do benefício da 

postergação de pagamento de até 50% da mensalidade para alunos que, a 
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partir do primeiro ano do curso e por motivo justificado, não foram atendidos 

pelo FIES. Tal financiamento deverá ser ressarcido após a conclusão do curso 

e no mesmo prazo do benefício usufruído.  

 

b) Financiamento Estudantil – FIES 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação 

no Ensino Superior para estudantes que não têm condições de arcar com os 

custos de sua formação. Trata-se de um programa existente apenas para 

alunos regularmente matriculados em instituições particulares cadastradas no 

Programa e que possuam avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

MEC. 

 

c) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições 

privadas de Ensino Superior com avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo MEC. Tais estudantes devem ter estudado e concluído seus estudos na 

escola publica, bem como ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio 

- ENEM. 

 

d) Bolsa Desconto Família 

Trata-se de um desconto concedido a alunos com parentesco de 

primeiro grau (cônjuge e/ou filhos) matriculados na IES, desde que o 

pagamento da mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

 

e) Bolsa de Estudos para Funcionários  

A mantenedora assegura aos seus funcionários bolsa parcial para 

realização de seus estudos. O programa tem por finalidade o incentivo ao 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários, favorecendo a 

ampliação de suas habilidades e competências por meio dos cursos oferecidos 

pela IES.  
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f) Bolsa Estágio na IES  

A IES visa apoiar os alunos que apresentam carência socioeconômica e 

disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da IES. O aluno 

recebe uma bolsa estudo/estágio na IES, sem prejuízo de suas atividades 

acadêmicas. O termo de compromisso é válido por um ano, podendo ser 

renovado por mais um ano, de acordo com a indicação e/ou solicitação do 

setor assistido.  

 

g) Bolsa Egresso 

O acadêmico egresso da IES terá um incentivo entre 10 a 20% para 

cursar um curso de Pós-graduação Lato Sensu e/ou uma nova graduação 

oferecida pela IES. 

 

2.9.4 Estímulos à permanência 

O Centro Universitário UNIVEL, preocupada em assegurar à 

comunidade acadêmica um ambiente saudável para o ensino pedagógico, bem 

como assegurar condições para que não ocorra evasão/afastamento escolar, 

oferecerá Programa de Nivelamento e Atendimento psicopedagógico, conforme 

abaixo: 

a) Programa de nivelamento 

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 a 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 

acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

69 
 

atendendo os alunos com deficiência de formação, garantindo sua 

permanência na vida acadêmica. 

 

     b) Projeto Matemática Básica 

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. 

c) Projeto Nivelamento de 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 no Centro Universitário 

UNIVEL 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. 

 

     d) Organização Estudantil e Centros Acadêmicos (Espaço para Participação 

e Convivência Estudantil)  

O Centro Universitário UNIVEL entende que uma gestão democrática 

necessita de uma organização estudantil bem estruturada, ciente de que a 
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articulação política dos mais distintos setores do Centro Universitário UNIVEL é 

extremamente necessária e saudável ao ambiente acadêmico. Assim, a 

instituição tem procurado, sistematicamente, incentivar a organização do 

Centro Acadêmico dos Estudantes, com a destinação de espaço físico para 

sua organização e estruturação. Além disso, tem procurado dar apoio a todas 

as iniciativas programadas pelo Diretório Central do Estudante (DCE) ou 

Centros Acadêmicos, bem como para a organização das competições 

esportivas, atividades culturais e de festividades.  

Ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) compete indicar os 

representantes discentes, com direito à voz e voto junto aos órgãos colegiados 

do Centro Universitário, vedada a acumulação. São objetivos do Diretório 

Central dos Estudantes: 

• Representar os estudantes de graduação, no todo ou em parte, judicial ou 

extrajudicialmente;  

• Defender os interesses gerais dos estudantes e de cada um em particular; 

• Promover e incentivar todas as formas de organização dos estudantes; 

• Cooperar com os estudantes secundaristas e com suas entidades 

representativas; 

• Incentivar as relações amistosas entre as organizações estudantis; 

• Defender a qualidade do ensino; 

• Defender a democracia e as liberdades fundamentais do homem e da mulher; 

• Difundir e fomentar as atividades culturais e artísticas entre os estudantes e a 

sociedade; 

Os diretórios ou Centros Acadêmicos (CA) podem ser organizados por 

curso. 

Destaca-se que o Centro Universitário dispõe de uma ampla área de 

convivência para os estudantes, onde está instalada duas adequadas cantinas 
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e restaurante que propiciam uma excelente praça de alimentação para os 

estudantes. A representação estudantil tem por objetivo promover a 

cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento do Centro 

Universitário.  

 

2.9.5 Programa de Apoio Pedagógico e Psicológico 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito a vida 

acadêmica, o Centro Universitário criou um Núcleo de Apoio 

Pedagógico/Psicológico (NAPP). Nele são abordados temas como 

desempenho acadêmico, acompanhamento pedagógico, inclusão educacional, 

além de servir como atendimento psicológico e pedagógico 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 diretores;  

• 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, de 

forma a contemplar necessidades pedagógicas e psicológicas; 

• Orientar profissional e academicamente; 

• Fornecer apoio psicopedagógico. 

Quando necessário, é responsável também por realizar intervenções 

com o apoio de familiares dos discentes, a fim de esclarecer as intercorrências 

vivenciadas no Centro Universitário;  
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 O NAPP é composto por profissionais com formação nas áreas da 

Psicologia e Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia. Além do 

atendimento especializado citado, o aluno tem o apoio extraclasse realizado 

pela Coordenação de Curso e pelos Professores. 

 

a) Inclusão das pessoas com deficiências (PCDs) 

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 Plano de acessibilidade 

nas comunicações, pedagógica e atitudinal em atendimento a pessoas com 

deficiência (PCDs) e que responde às políticas de acessibilidade e a legislação 

pertinente. 

 

2.9.6 Atendimento Extraclasse e outras ações Inovadoras de apoio ao 
discente 

O Centro Universitário UNIVEL apoia a participação de seus alunos em 

atividades de monitoria, de iniciação científica, nos programas de extensão e 

em eventos diversos, de natureza educacional, cultural e científica, como 

estratégia do processo ensino e aprendizagem. O exercício da monitoria e a 

participação dos alunos em projetos e programas de iniciação científica e de 

extensão, sempre sob a orientação docente, fazem parte da estratégia de 

aprendizagem, objetivando também o estreitamento da relação professor-aluno 

e complementando o atendimento extraclasse. O atendimento extraclasse ao 

acadêmico (a) será realizado pela Coordenação do Curso, pela Coordenação 

Pedagógica e pelos Professores, que tem horas destinadas de atendimento ao 

discente buscando complementar e realizar ações que atendam 

adequadamente aos alunos. 
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a) Ouvidoria 

Buscando atender os anseios da comunidade acadêmica, corpo docente 

e funcionários em geral, a Ouvidoria da instituição compreende a análise de 

quaisquer observações que possibilitem adequação e redirecionamento em 

busca de avanços qualitativos. Tais considerações são encaminhadas aos 

setores responsáveis e atentamente assistidas em suas eficazes 

consolidações.  A ouvidoria recebe, analisa e encaminham sugestões, 

informações e questionamentos sobre diversos setores do Centro Universitário, 

acompanhando todo o processo até seu desfecho. Buscam atender os 

acadêmicos, professores, funcionários, fornecedores e comunidade em geral.O 

contato pode ser feito por telefone, pessoalmente, e-mail: ouvidoria@univel.br 

ou no link do site do Centro Universitário UNIVEL - 

http://www.univel.br/atendimento/ouvidoria. 

 

b) Desafio Intercursos 

O Centro Universitário Univel atendendo sua missão em desenvolver um 

ensino de qualidade para que o aluno se sinta apoiado, integrado e motivado 

em seus estudos, tem a preocupação de viabilizar à comunidade acadêmica 

ações educacionais para que atinjam seus objetivos.  

Acredita-se, assim, que a aprendizagem transpõe os limites da sala de 

aula. Neste sentido é oportunizado aos alunos uma atividade diferenciada que 

lhes permitirá avaliar seu aprendizado, e participar de forma integrativa com 

todos os cursos de uma verdadeira maratona através do “Desafio Intercursos 

Univel: O Jogo do Conhecimento”. O Desafio Intercursos Univel é uma 

competição saudável e interativa com alunos concluintes de diversos cursos da 

insttituição, baseado em perguntas de conhecimentos específicos e 

conhecimentos gerais elaboradas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação e tem como objetivo contribuir com o aluno no 

http://www.univel.br/atendimento/ouvidoria
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desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para sua 

formação. 

 

c) Projeto Valores Humanos 

Buscando também apoiar o discente com ações de integração, 

motivação e reflexão entre toda a comunidade acadêmica, o projeto de 

extensão que abarca alunos de toda a IES denominados “Valores Humanos” 

atua na IES de forma a fomentar a aderência de novos valores pessoais e 

inserir os alunos interessados nessa reflexão. Os valores humanos servem de 

guia para nossas atitudes, comportamento e crenças, norteiam nossas 

decisões e definem princípios e tudo que é considerado importante em nossas 

vidas.  

O Projeto “Valores Humanos: um Olhar Diferente para a Vida”, do Centro 

Universitário UNIVEL é permanente e está vinculado a todos os cursos da 

instituição. Tem por objetivo a reflexão sobre e a boa convivência social e o 

respeito à vida em todas as suas formas. É um projeto multidisciplinar 

desenvolvido por alunos, professores, equipe pedagógica e colaboradores. 

Tem como tema central a discussão sobre o respeito, o cuidado, a cidadania e 

a solidariedade, cuja efetivação é necessária para as boas relações sociais e 

manutenção da vida. A execução do projeto visa ampliar através de reflexões 

existenciais a cidadania, solidariedade das pessoas e o cuidado com o meio 

ambiente. A proposta do projeto é atingir todos os cursos da instituição através 

de algumas ações e atividades relacionadas à valorização humana, ampliação 

das relações sociais e o cuidado com meio ambiente. Os alunos interessados 

estarão envolvidos em atividades e ações que promovam o bem comum e a 

aproximação da instituição com a comunidade. 

 

d) Projeto Conexões Humanas: a UNIVEL se preocupa com você 
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Este projeto adquire caráter interdisciplinar, ao serem envolvidos todos 

alunos dos Cursos de Graduação do Centro Universitário Univel. O projeto tem 

início com a formação de uma equipe multidisciplinar, composta por docentes 

do Centro Universitário UNIVEL, com o objetivo de propiciar a aproximação 

junto aos acadêmicos, visando a promoção da vida e humanização da relação 

“professor-aluno”, através da escola, orientação, conscientização reflexiva 

sobre os conflitos emocionais e psicológicos comuns a juventude, que podem 

ter como consequência depressão, fobias, drogadição e baixo desempenho 

acadêmico. Busca-se através do projeto construir um ambiente propício e 

saudável, onde o acadêmico sinta-se amparado e receba o apoio necessário 

para resolver ou minimizar seus conflitos. A equipe formada terá como foco o 

sigilo total sobre o acadêmico e seus problemas, sem julgamentos ou 

interferências nas escolhas do aluno, e a partir do consentimento deste, fará os 

encaminhamentos necessários. A premissa do projeto: “A Univel se preocupa 

com você” espera que o aluno sinta-se amparado, acolhido e confortado, já que 

as conexões humanas sempre serão o melhor caminho na prevenção e busca 

por soluções. O projeto também apresentará uma etapa em que serão 

realizadas palestras nas escolas do município de Cascavel ressaltando temas 

relevantes como bem estar emocional, violência, entre outros. 

 

e) Atividades de Integração promovidas pela IES 

Além das diversas ações de integração ao discente promovido pela IES 

já descritas anteriormente, a UNIVEL também promove sistematicamente 

eventos comemorativos a datas acadêmicas e culturais importantes visando 

intensificar a convivência entre a comunidade acadêmica. São exemplos de 

tais ações a Festa Junina que ocorre anualmente na IES, o UNIVEL PLAY, o 

apoio as Atléticas dos cursos que a contemplam, os eventos comemorativos a 

data do profissionais que ocorre anualmente com palestras e momento de 

integração, a integração dos líderes de turma, entre outros. 
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f) Convênios nacionais e internacionais 

A UNIVEL já detém convênios com diversas instituições nacionais e 

internacionais nas mais diversas áreas de atuação acadêmica visando 

qualificar docentes, discentes e técnicos administrativos. Há previsão de 

extensão e formalização de convênios para a área de Ciências Contábeis, 

visando estender as práticas e conhecimentos dos acadêmicos para outras 

regionalidades e internacionalizações que se tornem importantes para o curso.  

2.10 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

 

A gestão pedagógica e administrativa do curso de Ciências Contábeis, 

modalidade EaD, é feita pelo NDE, pelo Coordenador do curso, pela 

coordenadora pedagógica, pela Coordenadora do CEPE; e pelo colegiado do 

curso. As reuniões ocorrem mensalmente para reflexões e discussões sobre as 

diretrizes do curso, seu Projeto Pedagógico e funcionamento, bem como para 

análise de problemas e definição de providências. Vale ressaltar que a gestão 

pedagógica do colegiado é feita de forma democrática, em que todos 

participam de forma ativa, consciente e crítica em busca de ensino de 

qualidade, em que haja diálogo, respeito, ética e profissionalismo, espírito e 

trabalho em equipe. A participação dos discentes na gestão pedagógica e 

administrativa do curso é considerada como um fundamento estratégico para a 

plena consecução dos propósitos do plano de ação. 

 No processo de avaliação do curso se integram duas modalidades de 

instrumentos de avaliação, que são aplicados em momentos distintos, 

ancorados pelas diretrizes do Ministério da Educação, através do CONAES. Na 

avaliação da Instituição de Educação Superior (AVALIES) – O ponto importante 

para o desenvolvimento do sistema da avaliação é desenvolvido em dois 

instantes: (a) Autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e (b) Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo 
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INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES. A avaliação externa dos 

Cursos de Graduação (ACG) – é realizada por meio de instrumentos e 

procedimentos que incluem visitas in loco de comissões do Ministério da 

Educação e avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – Aplica-se 

aos estudantes do final do curso, estando prevista a utilização de 

procedimentos amostrais. O Ministério da Educação, com base em indicação 

da CONAES, define quando o curso terá participação no ENADE.  

a) Avaliação Externa: A avaliação externa é essencial para avaliação do 

curso, devido às análises produzidas por comissões de especialistas 

externos comprometidos com o desenvolvimento das atividades 

institucionais, regulação e formulação de políticas educacionais. O 

Centro Universitário estará à disposição dos avaliadores para fornecer 

toda documentação necessária, acessibilidade na realização das visitas 

in loco, diálogo com todos os membros tanto da comunidade acadêmica 

como da sociedade civil organizada, com intuito de apresentar as 

potencialidade e fragilidades, críticas e sugestões e as diretrizes a 

serem tomadas na resolução dos pontos fracos apresentados e acertos 

e incompatibilidades apresentadas pela avaliação interna.  

b) Avaliação Interna: a autoavaliação deve permitir analisar o que é que se 

deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, administra e age. 

Todos esses critérios precisarão ser construídos a partir de informações 

que serão motivadas pela participação de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, à luz da missão ou projeto da instituição, 

identificando as fragilidades e as potencialidades da instituição nas dez 

dimensões previstas em lei. A autoavaliação é um importante 

instrumento para a tomada de decisão e dela resultará um relatório 

abrangente e detalhado, contendo análises, críticas e sugestões. O 

sistema de autoavaliação interna compete a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), criada como parte do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 10.861, de 14 de 
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abril de 2004, está implementada na IES pela Portaria 006/2004, de 

09.06.2004.  

 A CPA na IES é composta por representantes de todos os segmentos 

da comunidade acadêmica interna e externa. Participam da CPA professores, 

discentes, funcionários e egressos, assim como membros da sociedade civil 

organizada. A finalidade dessa coparticipação é construir um processo de 

avaliação construtivo e formativo, baseando-se na formação profissional e 

solidariedade para a sustentação de uma instituição de qualidade. Seja qual for 

o método – avaliação interna ou externa – é preciso colher informações para 

que possam desenvolver políticas de melhoria para o ensino, pesquisa 

(iniciação científica) e extensão, contemplando os requisitos de sua missão.  

 Os resultados encontrados pela avaliação externa e interna são 

estudados, apropriados e avaliados pelos responsáveis acima descritos, 

buscando sempre repassar de forma devida à comunidade acadêmica as 

ações resultantes dessa avaliação de forma sistemática e periódica para 

melhoria do curso e da IES. 

2.10.1 Avaliação do Projeto do Curso  

O processo de avaliação da qualidade do curso de Ciências Contábeis, 

modalidade EaD, na Univel será realizado de forma permanente pelo NDE e 

colegiado do curso. Essa avaliação necessitará de inserção no processo de 

avaliação institucional desenvolvido pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, tanto no que diz respeito à sua autoavaliação, 

como na avaliação do curso. Nesse contexto, tal prática avaliativa estender-se-

á ao projeto pedagógico, oferecendo subsídios para a tomada de decisões, 

possíveis ajustes e correções, compreendendo as fragilidades identificadas no 

decorrer do curso. Esta avaliação deverá, portanto, cumprir:  

a) Função Pedagógica: para comprovar o cumprimento dos objetivos e das 

habilidades e competências do curso;  

b) Função Diagnóstica: para identificar os progressos e as dificuldades dos 

professores e dos alunos durante o desenvolvimento do curso;  
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c) Função de Controle: para introduzir, em tempo hábil, os ajustes e correções 

necessárias a melhoria do Curso. 

Trata-se de um processo avaliativo de natureza preventiva e de caráter 

cumulativo, cabendo ao coordenador do curso, colegiado do curso e NDE, 

além da participação representativa discente, a coordenação dessa atividade. 

Em conformidade com a concepção de avaliação do SINAES, na avaliação do 

projeto deverão ser utilizados procedimentos geradores de dados quantitativos 

e qualitativos, de forma a garantir uma análise global da execução do Projeto 

Pedagógico e do desenvolvimento do curso. 

Para garantir o sucesso deste processo a instituição conta também com 

o trabalho dinâmico da Comissão Própria de Avaliação - CPA, avaliações 

internas, avaliações externas e sugestões de egressos.  

 

2.10.1.1 Das Instâncias da Avaliação dos Projetos de Curso 

A Avaliação dos Projetos de Curso acontece em várias instâncias no 

âmbito institucional: 

I. no Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso. 

II. no Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento, Planejar, 

Acompanhar a execução e Avaliar todos os procedimentos regulares do curso 

(prevê representatividade discente); 

III. na CPE, a qual comete a avaliação institucional nas 10 dimensões 

orientadas pelo SINAES (prevê representatividade discente); 

IV. no Conselho Superior (CONSU) da IES. 

Objetivando instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do desempenho acadêmico, o Centro 

Universitário Univel desenvolve o Programa de Avaliação Institucional, 

coordenado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, englobando toda a 

comunidade acadêmica. A Avaliação Institucional, entendida como um 

processo criativo de autocrítica da Instituição objetiva garantir a qualidade da 
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ação acadêmica que se materializa como uma forma de se conhecer, 

identificando potencialidades e fragilidades, que fornecem subsídios para a 

prestação de contas à comunidade acadêmica e a sociedade. A 

operacionalização da avaliação institucional dá-se através da 

elaboração/revisão e aplicação de questionários eletrônicos para aferição de 

percepções ou de graus de satisfação com relação à prática docente, a gestão 

da coordenação do curso, serviços oferecidos pelo Centro Universitário Univel 

e política/programas institucionais, as dimensões estabelecidas pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES envolvendo todos os 

segmentos partícipes em consonância com o Projeto Pedagógico do curso de 

Ciências Contábeis. 

Dentre as etapas previstas no projeto próprio desenvolvido pela CPA, 

podemos destacar o cumprimento das seguintes fases: 

 Elaboração do regulamento para a CPA. 

 Elaboração do projeto pela CPA. 

 Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das 

legislações disponíveis sobre o assunto. 

 Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a 

importância da avaliação institucional, realizada através da produção de 

cartazes, banners, Internet, reportagens em jornais e revistas, reunião com 

líderes de classe para efeito cascata, reunião com coordenadores e colegiados 

dos cursos. 

 Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – 

discentes, docentes e técnico-administrativo. 

 Coleta, organização, processamento de informações, elaboração 

de relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas e 

setores. Realiza-se também a análise qualitativa das questões subjetivas. 

 Divulgação dos resultados preliminares através de banners, 

Internet, reportagens em jornais e revistas. 
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 Apresentação e discussão dos resultados nos Colegiados de 

Cursos, Direção Geral, Coordenação Pedagógica e Mantenedora. 

 Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e 

reconhecimento dos cursos ocorridos na Univel. 

 Elaboração do relatório anual de autoavaliação, o que vêm 

contemplar a consolidação do processo avaliativo na Univel, através de um 

balanço crítico decorrente dos resultados alcançados pela Instituição através 

da discussão, de análise e interpretação dos dados advindos das etapas 

realizadas até o momento pela CPA. Este relatório atende ao solicitado pelo 

MEC e disponibilizado no sistema e-MEC. 

 Estabelecimento de novos rumos para Univel através do Plano de 

Ação recomendado pela CPA à Mantenedora e Direção Geral da Univel. 

 Em decorrência da autoavaliação, ENADE, CPC entre outras, são 

consideradas os pontos fortes e fracos para melhoria do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas 

pelo curso de graduação são realizadas anualmente com a aplicação de 

instrumento desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 

dimensões previstas para os cursos de graduação (1. Organização Didático-

Pedagógica, 2. Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e aplicados aos atores do 

processo. Dependendo do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo 

discente, o corpo docente e os coordenadores de cursos; a CPA organiza 

diferente tipos de instrumentos de coleta de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela 

CPA, que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de 

gestão da Univel, para que sejam utilizados como subsídios no processo de 

tomada de decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à 

divulgação para o público interno, esta é realizada com a ampla difusão das 

informações em forma de tabelas e gráficos, afixados em locais de grande 

circulação de pessoas em todo o campus e no site da Instituição. 
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A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e 

tratamento de dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que 

dita o Programa de Avaliação Institucional da CPA, que mantém 

compatibilidade com o SINAES e com outras normas editadas pelos órgãos 

governamentais reguladores desta atividade. 

A metodologia de autoavaliação, no âmbito da Univel, passa pelas 

etapas de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, 

conforme orientações previstas nos documentos já citados.  

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de 

análise estatística multivariáveis que permitam identificar com a maior realidade 

possível os aspectos fortes, fracos e os que necessitam de atenção antes de 

se tornarem fracos, facilitando o estabelecimento de estratégias para correção 

de rumos, além de servirem de realimentação para o planejamento 

institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre 

internamente no âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de 

avaliação e seu processo de aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar 

os instrumentos, colher os dados e informes que passam a ser analisados e 

discutidos, objetivando elaborar os relatórios parciais de autoavaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de 

aprofundamento de avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e 

incertezas, para finalmente se concluir a elaboração do relatório final. 

Esse relatório é encaminhado à Direção Geral e aos Coordenadores 

dos Cursos. Com base nos resultados, é elaborada uma série de ações 

saneadoras no que concerne aos pontos detectados como não adequados no 

processo de avaliação.  

Dentro desta etapa, a CPA/Univel, com a participação dos diversos 

setores do público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e 

dos instrumentos utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar 

continuidade à autoavaliação institucional. 
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Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não 

somente os aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos 

segmentos constituintes da comunidade acadêmica.  

 A avaliação sistematizada dos cursos e dos professores é elaborada 

pela CPA, cuja composição contempla a participação de segmentos 

representativos da comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, 

coordenadores de cursos, representantes de áreas, funcionários técnico-

administrativos e representante da sociedade.  Os resultados da avaliação 

docente, avaliação dos coordenadores de cursos e da avaliação institucional 

são amplamente divulgados pela instituição. Além disso, o curso de Ciências 

Contábeis bem como seu Projeto Pedagógico, é avaliado a cada semestre 

letivo por meio de reuniões sistemáticas da Coordenação com o Núcleo 

Docente Estruturante, Colegiado de Curso, corpo docente, corpo discente, 

direção e técnicos dos diversos setores envolvidos. Essa ação objetiva avaliar 

e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso - PPC, identificando fragilidades 

para que possam ser planejadas novas estratégias e ações, com vistas ao 

aprimoramento das atividades acadêmicas, necessárias ao atendimento das 

expectativas da comunidade acadêmica.  

Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissional, currículo, 

ementas, conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos 

didáticos, laboratórios, infraestrutura física e recursos humanos são discutidos 

por todos que fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar os 

objetivos propostos, e adequando-os ao perfil profissional do egresso. Essas 

ações visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados e sua 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as reflexões empreendidas com base nos relatórios 

de avaliação externa, além de formar profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento econômico, social e político do Estado, da Região e do País., 

Nessa perspectiva, são observados os seguintes indicadores de qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem: a) domínio de conteúdo; b) prática docente 
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(didática); c) cumprimento do conteúdo programático; d) pontualidade; e) 

assiduidade; f) relacionamento com os alunos. 

  O comprometimento de todos com o Projeto Pedagógico é obtido 

através de uma ampla divulgação do seu conteúdo nas discussões, encontros, 

reuniões e na própria dinâmica do Projeto do Curso, buscando cada vez mais a 

participação, o envolvimento dos professores e dos alunos quanto à conduta 

pedagógica e acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos propostos. 

O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, 

aprimoramento e avaliação do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a 

participação possibilita o aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao 

Colegiado e ao NDE, a partir da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é 

vivenciado, acompanhar a sua efetivação e coerência junto ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-

se etapa fundamental para o processo de aprimoramento. 

2.11 Atividades de tutoria 

 

No âmbito da educação a distância, pode-se definir tutoria como o 

conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar 

as capacidades básicas dos acadêmicos, orientando-os, dirigindo-os, 

motivando-os avaliando-os para que obtenham crescimento intelectual e 

autonomia, ajudando-os a tomar decisões em vista de seus desempenhos e 

participações como acadêmicos.  

A atividade de Tutoria, portanto, diz respeito ao acompanhamento 

próximo e a orientação sistemática de grupos de alunos realizada por pessoas 

experientes na área de formação. Tem como objetivos gerais ampliar as 

perspectivas na formação, integrando as dimensões biológicas, psicológicas e 

sociais, elaborando coletiva e criticamente a experiência de aprendizagem. O 

Centro Universitário percebe a importância estratégica da tutoria para o 

sucesso da prática de ensino e aprendizagem na modalidade de Educação a 
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Distância - EaD, e tem o tutor(a) como apoio fundamental para a efetivação de 

uma aprendizagem remota. 

 Para isso seleciona e capacita profissionais gabaritados, não somente 

em suas respectivas áreas de formação e atuação técnica, mas também que 

atendam o perfil do educador, tão necessário à função. Desta forma o NEAD 

organizou uma equipe de tutoria composta de especialistas e mestres para 

atuarem no atendimento das demandas de cursos e disciplinas desta 

modalidade. 

 Cada tutor (a) é preparado para orientar e atender os alunos não 

somente nas questões de conteúdo, mas também nas questões motivacionais 

e de acesso sempre dentro de um prazo máximo de quarenta e oito horas. 

 Aos tutores do NEAD também cabe o cumprimento de cronogramas de 

estudos previamente estabelecidos a partir de uma rotina de atividades diárias 

de interações com os alunos e com atividades que fomentam a utilização dos 

recursos e ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, no 

material didático impresso ou mesmo nos encontros presenciais no Polo. 

 No NEAD os tutores respondem pela aplicação prática da trilha de 

aprendizagem que foi planejada e organizada no sentido de distribuir os 

conteúdos didáticos alinhados com o desenho educacional proposto. 

São atribuições específicas dos tutores: apoiar o professor da disciplina 

do desenvolvimento das atividades docentes; participar da preparação e 

veiculação das atividades fórum, chats etc.; manter regularidade ao AVA e dar 

retorno as solicitações dos alunos imediatamente. 

Os tutores são avaliados periodicamente pelos acadêmicos, professores 

e coordenação do curso, utilizando-se desses resultados para melhorarem os 

índices de aprendizado acadêmico e aumentar a satisfação da comunidade 

acadêmica envolvida.  
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2.12 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de 
tutoria 

Na sociedade contemporânea, a Educação a Distância é vista como 

uma modalidade de Educação adequada e desejável para atender às novas 

demandas da sociedade, considerada um fenômeno que faz parte de um 

processo de inovação educacional.  

Embora se faça a relação entre as tecnologias a que a Educação a 

distância recorre, a mesma deve ser compreendida como uma prática de se 

fazer educação, com o mesmo compromisso da qualidade ofertada na 

modalidade presencial. 

Nesta busca de qualidade educacional, a atuação do tutor nos 

ambientes virtuais de aprendizagem é considerada como um grande diferencial 

da modalidade. 

Este profissional é o mediador dos processos de ensino e de 

aprendizagem, considerado o elemento chave para o desenvolvimento do 

aluno ao longo do curso. 

O Tutor atua junto ao Núcleo de Educação a Distância – NEAD 

prestando uma assessoria contínua e direta aos alunos, facilitando o bom 

andamento das disciplinas.  

Assume um lugar de mediador e orientador das atividades por meio dos 

recursos e instrumentos oferecidos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

bem como por outras formas de comunicação (e-mail, telefone e correio 

tradicional), acompanhando o desenvolvimento de cada estudante e turma. 

As intervenções dos tutores possuem um caráter estimulador e por meio 

de interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem busca esclarecer dúvidas, 

apontar dificuldades e também convidar o aluno para a discussão se tornar 

uma forma de aprendizagem colaborativa. 

A prática da tutoria tem como objetivo central a boa comunicação, 

interação, habilidade de realizar respostas assertivas de forma a atingir o 

objetivo de uma aprendizagem colaborativa e significativa ao aluno, bem como 

o estímulo a autoaprendizagem e a apreensão de conteúdos. 
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2.12.1 Funções cabíveis aos tutores online 

• Acompanhar o processo de ensino e o processo de aprendizagem no 

AVA, enviando mensagens e alertando os alunos sobre os prazos e suas 

devidas atividades;  

•Identificar as dificuldades dos alunos, através da trilha de 

aprendizagem;  

• Responder o canal dúvidas  

• Fornecer Feedback em cada atividade realizada, reforçando tópicos do 

conteúdo, corrigindo e detalhando melhorias para os mesmos;  

•Identificar erros e desajustes nos objetos de aprendizagem que 

compõem o curso, durante seu desenvolvimento; 

• Selecionar os itens mais relevantes de uma discussão e destacar para 

o grupo;  

• Ajudar nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 

disponíveis no ambiente virtual;  

•Comentar, estimular e acompanhar as participações e atividades 

realizadas pelos alunos; 

• Manter contato direto com o aluno, por mensagem, e-mail, telefone, 

elaborando um relatório semanal de acompanhamento; 

•Estimular a participação colaborativa, trazendo para as discussões 

aqueles alunos que não estão participando ativamente com mensagens nos 

fóruns;  

• Buscar o regate de alunos com risco de evasão; 

•Manter a coordenação de tutoria informada sobre o registro de 

intervenções no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem BlackBoard;  

•Incentivar o processo de leitura através de questionamentos e 

perguntas;  

•Anexar, com a validação do professor formador, materiais extras e 

bibliografias extras a fim de aprimorar o conhecimento do aluno;  
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•Buscar solucionar possíveis conflitos dentro da sala virtual, incentivando 

e buscando sempre a boa relação dos alunos.  

Tendo em vista a formação de continuada da equipe de tutoria no 

decorrer das disciplinas em curso, professores formadores e tutores realizam 

encontros quinzenais objetivando o alinhamento das práticas acerca da 

disciplina. 

 Nestas reuniões são discutidos os objetivos de aprendizagem em cada 

tema, os direcionamentos para avaliação dos fóruns, os conceitos principais da 

disciplina a serem destacados pelos professores tutores, bem como a trocas de 

ideia para atividades dos encontros presenciais e sugestões de materiais 

complementares. 

Também, na busca da qualidade dos processos, são realizadas reuniões 

mensais com a coordenação e quando necessárias com o colegiado de curso, 

com intuito de compartilhar informações acerca da prática da equipe de tutores, 

bem como o desempenho dos alunos no decorrer das disciplinas, visando 

envolver a coordenação do curso no intermédio com o aluno para motivá-lo a 

realizar as atividades e informá-los acerca daqueles alunos que eventualmente 

não tem participado das atividades e do acesso ao AVA, a fim de contatá-lo e 

identificar suas dúvidas para esclarecê-las. 

Além destas ações, buscando a capacitação contínua da equipe de 

tutoria, esta possui um programa de formação continuada, no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem, o qual objetiva trabalhar metodologias inovadoras, 

dinâmicas, participativas e principalmente que otimize os processos de ensino 

e aprendizagem da modalidade a distância.O projeto prevê estudos bem como 

o compartilhamento de práticas da tutoria, vinculando as metodologias 

abordadas.  

2.13 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo 
ensino-aprendizagem 

O Centro Universitário atento à crescente necessidade de inserção dos 

recursos de tecnologia da informação e comunicação - TIC’s - para auxiliar no 
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ensino de competências fundamentais para a sobrevivência do profissional 

moderno implantou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que tem como 

objetivo gerenciar todas as informações acadêmicas. Através dele, os alunos, 

professores e secretaria têm acesso às informações acadêmicas pelo sistema 

TOTVS em tempo real, todos os dias e de qualquer local. O sistema também 

prevê um aplicativo para celulares que disponibiliza as mesmas informações. 

Esta ferramenta de Tecnologia da Informação, que tem por objetivo 

auxiliar a construção e a dinâmica das aulas e atividades, compreende entre 

outras facilidades: 

I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas, via Central, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos 

alunos durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais 

como artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca 

para utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de 

apresentação necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção 

destas novas tecnologias da informação e comunicação permite a utilização de 

recursos telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração 

de todos os entes do ensino e educação.  

Os Laboratórios de Informática da Univel buscam promover e 

disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando 

com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  
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O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de 

software quanto de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso a 

internet, estão disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de 

servidores. 

 

 

2.14 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

É possível compreender que o aluno necessita de orientações claras 

quanto ao entendimento e possibilidades da educação a distância, do 

funcionamento do curso, dos mecanismos de interações e comunicação 

disponíveis para uma aprendizagem colaborativa. Para introduzir o aluno ao 

universo da 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. 
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• 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 a distância, docentes e coordenadores. 

Alinhada a sua missão e vocação, a IES Interativa 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. 

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 

distancia. Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

no formato PDF, a impressão do livro didático pode ser feita pelo próprio aluno 

caso o mesmo entenda necessário. 

O ambiente virtual de aprendizagem é constantemente avaliado pelos 

alunos visando que novas tecnologias sejam sempre desenvolvidas para 

facilitar o processo de ensino aprendizagem e o aluno consiga com maior 

facilidade extrair todas as funcionalidades do sistema, que está em constante 

evolução e transformação. 

2.15 Material didático 

O material didático utilizado na IES é desenvolvido em sintonia com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no PDI da 

Instituição, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos. Seu uso é precedido de avaliação por especialistas que sugerem e 

orientam a adoção de medidas visando o seu aperfeiçoamento. 
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O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as competências 

específicas propostas para cada curso, respeita as características 

socioeconômicas dos diferentes grupos de alunos. 

A produção do material digital disponibilizado no AVA atende às lógicas 

distintas de concepção, produção, linguagem e tempo. A convergência e a 

integração entre as diversas mídias são garantidas pelas equipes 

multidisciplinares constituídas por especialistas em conteúdos, em 

desenvolvimento de páginas web, em desenho instrucional, em ilustração, em 

diagramação, em revisão do material produzido, dentre outros. 

 

a) Livro-didático 

Os materiais produzidos observam os seguintes elementos: 

• Exercem a função de um mediador privilegiado, atuando como roteiro 

de estudos. 

• Contêm sugestões de atividades que fomentam reflexões, pesquisas e 

a sistematização de ideias. 

• Ensejam relações com o campo de conhecimento, além de outros 

“olhares” e possíveis saberes que esse campo incita. 

• Compõem “trilhas” com várias possibilidades de acesso, instigando o 

aluno à procura de outros tipos de fontes para estudo. 

• Inserem-se em uma rede de diferentes tipos de materiais – livros, 

filmes, artigos etc. – cuja composição permite atingir os objetivos propostos 

para a formação dos alunos. 

• Utilizam ícones padronizados. 

• Inserem imagens e gráficos. 

A elaboração do livro-didático é realizada de forma dialógica, ancorada 

no tripé educador - educando - objeto do conhecimento, permitindo aos alunos 

agir, refletir e interagir no desenrolar da ação pedagógica. O livro-texto deve 

fomentar a reflexão do aluno, levando-o a buscar informações em outras 

fontes, realizar novas leituras, descobrir novos caminhos e apropriar-se dos 

conhecimentos gerados e adquiridos. Esse processo contínuo considera o 
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aluno como um agente ativo e capaz de autoavaliar o seu progresso no 

decorrer do curso. 

O texto dialógico estabelece uma conversa amigável entre o autor e o 

leitor, desenvolvendo o senso crítico do aluno e levando-o a compreender a 

relevância do conteúdo do texto para seu cotidiano e prática profissional. O 

conteúdo deve contemplar a ementa da disciplina e compor um todo coeso, 

integrando de forma contínua e complementar as suas diferentes partes: 

unidades, tópicos, reflexões, atividades, bibliografia, gráficos e imagens. 

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 distancia. 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 a distância, estando 

supervisionados por uma equipe multidisciplinar para auxiliar nessa produção e 

adequação do conteúdo com as exigências da formação. 

A produção do material também é apoiada por toda uma equipe técnica 

do NEAD (Núcleo de Educação a Distância), que busca adequar a linguagem 

com imagens interativas do assunto, de forma a desenvolver graficamente para 

que o material fique inovador e motivacional. 

2.16 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos 
de ensino-aprendizagem 

O Sistema de Avaliação é um instrumento metodológico importante que, 

coerente com a concepção e objetivo do curso, através da utilização de 

instrumentos diversos permite verificar a agregação das habilidades e 

competências definidas nas DCNs e no PPC. A avaliação do aluno deve 

exceder a dos conteúdos, seja conceituais ou procedimentais, e observar 

também as posturas adotadas em relação aos desafios que são colocados. O 

sistema de avaliação é composto pela parte Online e Presencial, as quais 

equivalem a 45% e 55% da nota final do aluno, respectivamente. 
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A parte Online é composta pelos seguintes instrumentos avaliativos: 

1. Forum (10% da nota):. Objetiva promover debates e discussões. 

2. Atividade de Pesquisa-APes (15% da nota): objetiva promover uma 

atividade de pesquisa.  

3. Avaliação Online-AO (20% da nota): O processo de avaliação será 

conduzido por meio de um banco de questões, cuja estrutura é elaborada 

conforme padrão ENADE. Esse banco de questões tem por objetivo ser um 

instrumento de avaliação contextualizado, a partir de situações-problemas, 

proporcionando a fixação de conteúdos e a aprendizagem significativa do 

aluno. 

A parte presencial é composta por uma 1(uma) prova que será 

agendada para ser realizada presencialmente no valor de 55% da nota, 

composta por 10 questões sendo oito objetivas (valendo 0,5 cada) e duas 

subjetivas (01 referente ao conteúdo, valendo 1,0 ponto e 01 de atualidades, 

valendo 0,5 ponto).  

A Nota Final (NF) de cada disciplina equivale a soma da parte online 

(PO) com a prova presencial (PP), conforme explicitado abaixo: 

 

Quadro 4: Nota final de cada disciplina  

Notas AVA Presencial 

 45 % online 55% presencial 

NF = OAs + AO + APes + AP 

Peso = 1,0  2,0  1,5  5,5 

      Fonte: Dados da IES, Univel, 2017. 

 

Sendo: 

Avaliação presencial (AP) equivale a 55% da nota final da disciplina; 

Avaliação online, objetos de aprendizagem e atividade de pesquisa 

equivalem em sua soma a 45% da nota final da disciplina. 
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Na avaliação presencial, existe a possibilidade de segunda chamada ao 

aluno ausente, desde que protocole o requerimento, no prazo de 3 (três) dias 

úteis, após a data de realização da prova. 

 

Critérios de Aprovação 

 O aluno que obtiver nota final igual ou superior a sete (7,0) é 

considerado aprovado. 

 O(a) Acadêmico(a) que ficar com a Nota Final (NF) entre quatro 

(4,0) e seis vírgula nove (6,9) terá direito a realizar uma prova Substitutiva no 

valor de dez (10,0) pontos. A nota mínima da prova Substitutiva para 

aprovação na Disciplina é de seis (6,0) pontos. 

 

Encontros Presenciais 

Os encontros presenciais ocorrem semanalmente no polo da instituição. 

Os mesmos têm acompanhamento do tutor da turma, que fará a orientação do 

aluno no encaminhamento das atividades propostas, bem como o atendimento 

para a dissolução de possíveis dúvidas relacionadas ao conteúdo e/ou ao 

acesso ao Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA. 

Esses encontros ocorrem no horário das 19:00 às 20:45, com exceção 

do 1º Encontro de cada disciplina, que ocorrerá após a Revisão Online, no 

caso, das 21:00 as 22:45. Tem acompanhamento do tutor da turma que fará a 

orientação do aluno no encaminhamento das atividades propostas, bem como 

fará o atendimento para a dissolução de possíveis dúvidas relacionadas ao 

conteúdo e/ou ao acesso ao Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA. Em 

alguns desses encontros, mais precisamente naquele que antecede à Prova 

Presencial, ocorrerá à revisão online do conteúdo. Ressalta-se que durante o 

processo de interação Tutor-acadêmico, utilizarão metodologias que busquem 

estimular o processo de apreensão das teorias, bem como a demonstração da 

praticidade dos conteúdos, por meio de metodologias ativas de aprendizagem. 
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2.17 Número de vagas 

O curso de Ciências Contábeis oferta atualmente 500 (Quinhentas) 

vagas anuais, que atende a demanda existente na cidade de Cascavel e seu 

entorno. 

Tal número de vagas está fundamentado em estudos periódicos com 

dados oficiais do IBGE, CENSO, comunidade regional e acadêmica, conforme 

demonstrado na justificativa de oferta do curso perfil socioeconômico do oeste 

do Paraná e contexto socioeconômico da região, já apresentados 

anteriormente neste PPC.   

Sabe-se, com base nos estudos acima descritos que Cascavel/PR 

contém aproximadamente uma população de 320.000 habitantes, onde as 

oportunidades de trabalho são intensas, motivadas pelas empresas que 

disponibilizam vagas para o mercado contábil e áreas afins. O curso de 

Ciências Contábeis na cidade de Cascavel e região que abrange, irá abastecer 

de mão de obra qualificada para desempenho nos escritórios contábeis, que 

apresentas as seguintes estatísticas: 

 
 

Profissionais – Paraná 

Contadores 
Masculino 14.522 

Feminino 10.436 

Total de contadores 24.958 

Técnicos em contabilidade 
Masculino 6.772 

Feminino 2.837 

Total de técnicos em contabilidade 9.609 

Total geral 34.567 

 

Escritórios - Paraná 

Escritórios: sociedades, empresário individual, MEI e EIRELI 4.590 
 

Escritórios (individuais - RCI) 3.347 
 

 

CASCAVEL  

Estatísticas de registro ativos - profissionais 

Contadores 
Masculino 660 

Feminino 567 

Total de contadores 1.227 

Técnicos em contabilidade 
Masculino 255 

Feminino 92 

Total de técnicos em contabilidade 347 

Total geral 1.574 

Estatísticas de registro ativos - escritórios 

mailto:%20CASCAVEL
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Escritórios: sociedades, empresário individual, MEI e EIRELI 192 

Escritórios (individuais - RCI) 138 

Cidades da circunscrição 

Altamira Do Parana, Anahy, Boa Vista Da Aparecida, Braganey, 
Cafelandia, Campina Da Lagoa, Campo Bonito, Capitao Leonidas 
Marques, Cascavel, Catanduvas, Ceu Azul, Corbélia, Diamante Do Sul, 
Diamante D'oeste, Diamante D'oeste, Guaraniacu, Ibema, Iguatu, 
Juranda, Lindoeste, Nova Cantu, Palmitopolis, Santa Lucia, Santa 
Tereza, Santa Tereza Do Oeste, Sao Joao D'oeste, Sede Alvorada, Tres 
Barras Do Parana, Ubirata, Vera Cruz Do Oeste 

 

Estes indicadores apresentam percentuais que poderiam contribuir para 

maior oferta de serviços prestados à população da cidade de Cascavel, ao 

serem inseridos mais profissionais especializados no mercado do trabalho.  

A admissão à educação superior nas vagas disponibilizadas na UNIVEL 

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, a UNIVEL realiza o 

processo seletivo de forma unificada. O edital de cada Processo Seletivo 

consta os períodos destinados às inscrições; e a realização das provas, o 

número de vagas e o período do dia em que este será ministrado, a 

documentação necessária, o programa das matérias exigidas, o critério de 

classificação e de desempate e demais instruções complementares. 

O acolhimento e acompanhamento dos discentes tornam-se 

imprescindíveis, pois a capacidade da UNIVEL para motivar os alunos a 

investirem na aprendizagem, tem importância fundamental na sua formação.  
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Norteiam o processo de acesso ao Ensino Superior na UNIVEL as 

seguintes diretrizes básicas:  

• Otimizar os processos seletivos para ingresso na Instituição, 

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 instituição;  

• Orientar e atender os estudantes visando proporcionar oportunidades 

de engajamento na vida acadêmica;  

• Aprofundar e desenvolver atitudes e habilidades gerando competências 

favoráveis à sua formação integral;  

• Promover assistência cultural, desportiva, recreativa e social aos 

acadêmicos;  

• Proporcionar oportunidades de participação em programas de melhoria 

das condições de vida da sociedade, visando o desenvolvimento sustentável 

do planeta; e  

• Garantir a representação estudantil, com o objetivo de promover a 

organização do movimento estudantil, bem como incentivar a participação dos 

discentes, nos eventos da UNIVEL. 

O Centro Universitário Univel poderá adotar outros critérios de acesso 

através do Conselho Superior que regulamentará a sistemática do acesso 

dentro da Legislação vigente. 

2.18 Linha de Pesquisa do Curso de Ciências Contábeis da UNIVEL 

 

O Centro Universitário Univel tem Linhas Gerais de Pesquisa 

Institucionais criadas com o propósito de transformar o contexto em que a 

Univel está inserida. Em conformidade com a missão institucional de "Ser um 
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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”, a Univel incentiva 

diferentes tipos de trabalhos realizados na instituição, cujo conteúdo aborde 

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), foram 

realizadas discussões entre gestores institucionais, coordenadores e 

professores dos Cursos de Graduação, visando estruturar as Linhas de 

Pesquisa da Univel em concordância com as exigências da sociedade. Tais 

discussões culminaram na definição de 6 (seis) Linhas Gerais de Pesquisa 

Institucionais, definidas como Eixos Norteadores, dos quais a Univel 

desenvolverá trabalhos e atividades. Estas Linhas Gerais de Pesquisa 

Institucionais são: 

1. Comunicação, Inovação e Tecnologias; 

2. Cultura, Educação e Direito; 

3. Sociedade, Organizações e Políticas Públicas; 

4. Estratégias, Desenvolvimento e Sustentabilidade; 

5. Controle de Sistemas, Processos Construtivos e de Fabricação; 

6. Ciências Biológicas, Humanas e da Saúde. 
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Os coordenadores e professores dos Cursos de Graduação estruturaram 

seus Núcleos, Áreas e Linhas de Pesquisa em conformidade com as Linhas 

Gerais de Pesquisa Institucionais, respeitando-se os conteúdos relevantes de 

cada Curso de Graduação.  

A linha geral da UNIVEL em que se insere o curso de Ciências Contábeis, 

conforme definido em NDE do curso e também discutido no Colegiado, estão 

descritos nas linha 3 e 4: Sociedade, Organizações e Políticas Públicas e 

Estratégias, Desenvolvimento e Sustentabilidade, formando, portanto, o 

NEPEN – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Negócios. Tais áreas se 

subdividem em diversas linhas de pesquisa cada uma, que são formuladas no 

sentido de direcionar e enquadrar as pesquisas relacionadas neste curso da 

IES bem como orientar os docentes e discentes acerca do campo de pesquisa 

da IES. 

 

2.18.1 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Visando instrumentalizar a pesquisa na instituição e promover condições 

adequadas de realização da mesma, a UNIVEL prevê o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), que é um colegiado interdisciplinar e independente, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, instituído pela IES para defender os 

interesses dos sujeitos de pesquisa na sua integridade e dignidade e para o 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos que lhe forem 

submetidas, em concordância com as Normas e Diretrizes Regulamentadoras 

da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, conforme a Resolução n.º 196, de 

10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

A Resolução n.º 196/96 de 10 de outubro de 1996, revisada pela 

Resolução n.º 196/96 em sua versão de 2012 e pelas resoluções n.º 240 de 05 

de junho de 1997, n.º 251/97 de 7 de agosto de 1997, n.º 292/99 de 8 de julho 

de 1999, n.º 304/00 de 9 de agosto de 2000, n.º 466 de 12 de dezembro de 
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2012 e n.º 510 de 07 de abril de 2016, regulamentam o funcionamento do CEP-

Univel.  

De acordo com a Resolução n.º 196/96 “toda pesquisa em andamento 

no País e que envolve seres humanos deve necessariamente ser submetida à 

apreciação de Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), especialmente 

credenciados, sob a coordenação superior da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP)”. Cabe ao CONEP realizar o controle e avaliar as 

pesquisas a serem realizadas, analisar casos especiais agindo como órgão 

com responsabilidade crítica e atenta as atualizações dos protocolos desta 

área.  

Conforme a Resolução n.º 510, de 07 de abril de 2016 a ética em 

pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos 

participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos. A pesquisa 

em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos 

direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de 

forma a prever e evitar possíveis danos que possam ocorrer aos participantes. 

Cabe ao CEP-Univel identificar conflitos de valores, refletir criticamente 

sobre dilemas e análise da ética em pesquisa, respeitando a dignidade do ser 

humano, conforme orientam as resoluções apontadas anteriormente. 

Na composição do colegiado do CEP-Univel não pode haver número 

inferior à 7 (sete) membros, sendo que sua constituição inclui a participação de 

profissionais da área da saúde, das ciências exatas, sociais e humanas, 

incluindo, por exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e, 

pelo menos, um membro da sociedade representando os usuários da 

instituição, respeitando-se a proporcionalidade pelo número de membros. 

Poderá variar na sua composição, dependendo das especificidades da 

instituição e das linhas de pesquisa a serem analisadas. Os membros do CEP-

Univel, em exercício no ano de 2019 são formados pelo coordenador, membros 

internos e membro externo, conforme detalhamento abaixo: 
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 I - Coordenadora 

 Profa. Raquel Goreti Eckert Dreher (Professora da Univel, Nutricionista, 
Doutoranda em Bioquímica)  
 
 

 II - Membros Internos do CEP 

 Profa. Sheila Spongoski (Professora da Univel, Bióloga, Doutora em 
Ciências) 

 Profa. Deise Ferrari (Professora da Univel, Fisioterapeuta, Doutora em 
Fisioterapia) 

 Profa. Leticia de Cassia Tavares Thiesen (Professora da Univel, 
Farmacêutica, Doutora em Biotecnologia) 

 Prof. Hélio da Siqueira (Professor da Univel, Filósofo, Mestre em 
Filosofia) 

 Profa. Elizabet Leal (Professora da Univel, bióloga e advogada, 
Doutoranda em Direito) 

 Profa. Tatiana Marceda Bach (Professora da Univel, Administradora, 
Doutoranda em Administração) 

 
 

 III - Membro Externo  

 Maria Eunice Fernandes, representante dos interesses e preocupações 
da comunidade e sociedade local, residente à Rua Guaiaquis, nº 441, 
Bairro Santa Cruz, Cascavel – PR 

 

O CEP-Univel atua em concordância com o que foi instituído pelo 

Ministério da Saúde, por meio de seu Manual Operacional do Comitê de Ética 

em Pesquisa, de 2007, ao destacar que “a missão do CEP é salvaguardar os 

direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa. Além disso, o CEP contribui 

para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no 

desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade. 

Contribui ainda para a valorização do pesquisador que recebe o 

reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada”. Esta missão do 

CEP da Univel está em conformidade com as Linhas de Pesquisa 

Institucionais, com a preocupação em realizar pesquisas que abordem temas 

transversais e ressaltem a contribuição dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 
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O CEP também adota um “papel consultivo e, em especial, papel 

educativo para assegurar a formação continuada dos pesquisadores da 

instituição e promovera discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres 

humanos na comunidade. Dessa forma, deve promover atividades, tais como 

seminários, palestras, jornadas, cursos e estudo de protocolos de pesquisa” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

O CEP-Univel objetiva contribuir para melhoria da qualidade das 

pesquisas, para a discussão sobre o papel da pesquisa para o 

desenvolvimento da instituição, bem como para o desenvolvimento social da 

comunidade. Caberá ao CEP-Univel avaliar os protocolos de pesquisa 

vinculados às pesquisas oriundas das áreas das Ciências Humanas e Sociais, 

que abrangem os cursos de: Administração, Artes, Ciências Contábeis, 

Comunicação Social, Design Gráfico, Direito, Fotografia, Pedagogia, 

Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Recursos Humanos, Tecnologia em 

Gestão Financeira, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos 

Gerenciais e Tecnologia em Gestão Comercial. Toda pesquisa envolvendo 

seres humanos vinculada à Univel, deve ser submetida ao julgamento do CEP-

Univel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 
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 Abaixo estarão descritas informações acerca do corpo docente e tutorial 

do curso de Ciências Contábeis, modalidade EaD, do Centro Universitário 

UNIVEL. 

3.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O NDE tem a finalidade de analisar de forma sistêmica e global os 

aspectos pedagógicos e de gestão do curso, e a relação com os docentes e 

discentes. O coordenador do curso é o presidente do NDE – Núcleo Docente 

Estruturante, que é composto por membros do corpo docente do respectivo 

curso, de elevada formação e titulação, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

O Núcleo Docente Estruturante é constituído por: 

I - Coordenador do Curso, seu Presidente. 

II - Por pelo menos 5 (cinco) membros do corpo docente do curso e, 

destes, pelos menos 60% (sessenta por cento) com titulação acadêmica obtida 

em programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela CAPES. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I - Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso, definindo sua concepção e 

fundamentos e realizando estudos e atualização periódica do mesmo. 

II - Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso contribuindo para 

a sua consolidação, inclusive verificando a adequação do sistema de avaliação 

e aprendizagem na formação do estudante. 

III - Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, atuando no 

acompanhamento, consolidação e atualização do PPC. 

IV - Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que 

necessário, para aprovação pelo Colegiado de Curso. 
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V - Colaborar com o Coordenador de Curso para a integração horizontal e 

vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo respectivo Projeto 

Pedagógico; 

VI - Analisar e avaliar os programas e planos de ensino dos componentes 

curriculares. 

VII - 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. 

VIII - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

respectivo curso e pelas atualizações das ciências contábeis corroborando com  

a atualização do curso. 

O NDE do curso de Ciências Contábeis atende a Resolução nº01, de 17 

de junho de 2010 sendo assim constituído: 

 

Quadro 1: Composição do NDE do Curso de Ciências Contábeis 

Fonte: Curso de Ciências Contábeis (2019) 

 

O NDE do Curso de Ciências Contábeis reúne-se pelo menos duas vezes 

no semestre, discutindo ativamente as propostas pedagógicas para o curso, 

assim como nos processos de avaliação e auto-avaliação. A substituição dos 

membros do NDE deve obedecer a regulação legal, buscando conservar 

Professor Titulação 
Regime de 

Trabalho 

Tempo na IES  e/ou 

previsto no Curso 

Nilson dos Santos Dias Mestre Integral 11 anos 

Lúcio Scheuer Mestre Integral 17 anos 

Tatiana Marceda Bach Doutora Integral 3 anos 

Everton Jaime Gugel Especialista Parcial 11 anos 

Ruy Fernandes Costa Especialista Parcial 8 anos 

Rafael Maximiano Mestre Parcial 3 anos 
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alguns dos membros durante essa transição para que o projeto tenha um 

acompanhamento e andamento sistemático de forma adequada e ininterrupta. 

 A construção deste Projeto Pedagógico do Curso é resultado das 

articulações pedagógicas efetuadas pelo NDE deste curso. Salienta-se ainda 

que o NDE observa as orientações dadas na Resolução CONAES n° 1, de 

17/06/2010. 

3.2 Equipe multidisciplinar 

 

O Centro Universitário UNIVEL conta com um instrumento de ampliação 

da oferta de ensino e de fortalecimento da sua qualidade que é o pilar da 

Instituição. Esse instrumento é o Núcleo de Educação a Distância – NEAD que 

vem com a proposta de uma aprendizagem colaborativa que busca, por meio 

de tecnologias da informação e de comunicação, a consolidação de novas 

formas de interação entre a instituição e a comunidade em que se insere. 

O Núcleo de Educação a Distância é o responsável pela gestão de todas 

as disciplinas que são ofertadas nesta modalidade na UNIVEL, desde as 

disciplinas online dos cursos de graduação e pós-graduação 100% a distância, 

com exceção do encontro presencial obrigatório para a realização da prova 

presencial das disciplinas ou módulo, inclusive as disciplinas online integrantes 

do currículo dos cursos de graduação presenciais. 

A oferta de disciplinas integrantes do currículo dos cursos na modalidade 

semipresencial é regulamentada pela Portaria N° 1.134, de 10 de outubro de 

2016 desde que a avaliação para aferição do aproveitamento discente seja 

presencial. A Portaria permite às Instituições de Ensino Superior a oferta nessa 

modalidade (integral ou parcial) até o máximo de 20 % (vinte por cento) da 

carga horária total do curso. No Centro Universitário UNIVEL a oferta de 

conteúdos programáticos é realizada em ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), que está integrado ao sistema acadêmico (TOTVS) e atende aos 
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processos de ensino e de aprendizagem, garantindo a interação entre 

docentes, discentes e tutores. 

Ressalta-se que a instituição possui uma longa e bem sucedida 

experiência na implantação dos 20% (vinte por centro) na maioria dos cursos 

de graduação desde 2007, culminando, assim, com o credenciamento da IES 

para oferta de cursos na modalidade a distância, através da Portaria Ministerial 

nº 325, de 16/04/2013, bem como, a criação do primeiro polo nesta 

modalidade, denominado Polo/Sede. 

Na modalidade a distância, as responsabilidades no Centro Universitário 

UNIVEL, ocorrem através do seu Núcleo de Educação a Distância em conjunto 

com as coordenações de curso e a Pró-Reitoria Acadêmica. A instituição é 

credenciada para oferta de cursos de graduação e pós-graduação na 

modalidade a distância, bem como, a criação do primeiro polo nesta 

modalidade, denominado POLO/SEDE que organizam as EQUIPES 

MULTIDISCIPLINARES para definirem suas propostas pedagógicas de acordo 

com sua filosofia e missão, pressupostos didáticos pedagógicos vigentes. 

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 e 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 
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abastecerem os web designers 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: 

01- Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o 

curso como um todo e para o curso específico; 

02- Desenho do projeto: a identidade da educação a distância; 

03- Equipe profissional multidisciplinar; 

04- Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

05- Qualidade dos recursos educacionais; 

06- Infraestrutura de apoio; 

07- Avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

08- Convênios e parcerias; 

09- Edital e informações sobre o curso na modalidade a distância; 

10- 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. O plano de ação implementado é conhecido por todos os 

integrantes da equipe para que a construção do processo seja a mais 

adequada possível e atenda a altas condições de eficiência e qualidade. 

São integrantes desta EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: 

• Rafael Guzzo – Desenvolvedor Web 

• Cezar Roberto Versa – Ciências Humanas e Comunicação Social. 

• Douglas Cavalheiro da Silva – Editor de áudio e vídeo 
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• Eric Vinicius Lucion – Professor Tutor 

• Flávia Adada – Coordenadora de Tutoria 

• Keila Priscila dos Santos – Professor Tutor 

• Lademir Renato Petrich – Ciências Humanas 

• Lucio Scheuer – Ciências Sociais Aplicadas 

• Daniel Jesuíno Gris - Diagramador 

• Maria Françoise da Silva Marques – Designer Educacional 

• Mariza Mattos – Gravação das Vídeo/Aulas. 

• Osvaldo Mesquita Junior – Ciências Sociais Aplicadas 

• Rodrigo Silvério Cardoso – Comunicação Social, Relações Públicas 

• Tiago Francisco Buosi – Área Tecnologia (Diretor NEAD) 

3.3 Atuação do coordenador do curso 

 
O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar 

somente como gestor de recursos e articulador, mas também como gestor de 

potencialidades e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é o primeiro 

a favorecer e implementar mudanças que aumentem a qualidade do 

aprendizado contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas 

as pessoas envolvidas no processo, ou seja, estudantes, docentes, 

funcionários, corpo administrativo, corpo financeiro, entre outros.  

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse 

cenário global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à 

implementação de ações solidárias que concretizem valores de 

responsabilidade social, justiça e ética. Do coordenador espera-se o 

desenvolvimento de várias atividades capazes de articular todos os setores e 

fortalecer a coalizão do trabalho em conjunto, para incrementar a qualidade, 

legitimidade e competitividade do curso, tornando-o um centro de eficiência, 

eficácia e efetividade rumo à busca da excelência. 

De acordo com o Regimento, cabe ao coordenador, como presidente do 

Colegiado do curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões em 
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colegiados superiores; representar o Colegiado junto à Reitoria; executar e 

fazer executar as decisões aplicáveis ao Colegiado; orientar, coordenar e 

fiscalizar todas as atividades de ensino e extensão, no âmbito do Colegiado; 

cooperar com os demais Colegiados de Curso do Centro Universitário na 

organização, orientação e fiscalização das atividades de ensino e extensão de 

interesse comum; exercer, no âmbito do Colegiado, a ação disciplinar; 

estimular as associações estudantis a organizarem eventos de natureza 

científico cultural, com o objetivo do estudo de casos, apresentação de artigos 

científicos, realização de palestras e debates com especialistas; propor à 

Reitoria convênios com outras entidades e instituições de ensino no país ou 

exterior, para a realização de práticas, estágios e projetos comuns;exercer as 

demais atribuições que lhe sejam próprias. A Coordenação de Curso é 

exercida por um Coordenador, designado pelo Reitor, para um mandato de 

dois anos, podendo ser reconduzido.  

3.3.1 Regime de trabalho do coordenador de curso 

O Coordenador do curso de Ciências Contábeis, modalidade EaD, do 

Centro Universitário é o prof. Me. Nilson dos Santos Dias, com o Regime de 

trabalho em Tempo Integral (40 horas), sendo que 20 horas será dedicada na 

gestão do curso, 10 horas em aulas e 10 horas em outras atividades. 

 

3.3.2 Experiência em educação à distância do Coordenador 

O coordenador do Curso de Ciências Contábeis, modalidade EaD, 

possui Pós-Graduação lato sensu em Educação a Distância pela OPET (2012). 

É professor conteudista e formador, tendo escrito os livros das disciplinas de 

Administração Estratégica, para a graduação e Fundamentos da Gestão de 

Projetos para a Pós graduação. Atualmente é professor formador das 

disciplinas de Finanças Empresariais, Análise de Viabilidade Econômico 

Financeira e Fundamentos da Gestão de Projetos em EaD da Univel. 
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3.4 Corpo docente: titulação 

 

O corpo docente do Curso de Ciências Contábeis, modalidade EaD, 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 pós-graduação 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 do Curso de Ciências Contábeis  

passaram por uma análise detalhada 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 detêm 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. 

 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. 

3.5 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

O Regime de Trabalho do corpo docente do Curso de Ciências 

Contábeis é distribuído em Tempo Integral (TI), Tempo Parcial (TP) e Horistas. 

O regime de contratação, sempre sob a égide da legislação trabalhista, 

obedece aos critérios definidos pela Instituição, que privilegia os docentes com 

melhor qualificação acadêmica na contratação pelos regimes de Tempo 

Integral (TI) e Tempo Parcial (TP). 

Estes docentes assumem responsabilidades de atividades de ensino e 

pesquisa/iniciação científica e extensão. Na carga de horas-atividades 

distribuídas aos docentes para desenvolvimento de projetos e programas de 

ensino, iniciação científica e extensão, quanto maior a qualificação do 

professor, maior o percentual de horas/atividades. Na distribuição da jornada 

horária dos professores estão incluídas, além das tarefas de ministração de 

aulas; preparo, aplicação e correção de provas; testes ou exames; tempo para 

orientação discente; participação em projetos de pesquisa/iniciação científica e 

extensão, em atividades culturais; em gestão acadêmica (NDE e Colegiado); 

orientação de trabalhos científicos e participação em programas de capacitação 

docente, tutoria e orientação dos Trabalhos de Curso, entre outros. 
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Os professores do Centro Universitário UNIVEL detém uma 

documentação individualizada que contém suas atividades e horas destinadas 

a cada semestre letivo, que são utilizados para planejamento e gestão de 

melhoria de sua performance institucional. 

3.6 Experiência docente 

 

Todos os docentes do Curso de Ciências Contábeis da Univel são 

avaliados por meio de uma análise de qualificação técnica para caracterizar 

sua capacidade de possibilitar ao acadêmico um processo de ensino 

aprendizagem eficiente, demonstrando experiências profissionais no magistério 

e fora dele, buscando subsidiar o bom andamento da sala de aula de forma a 

possibilitar exemplos práticos aliados à teoria, ministradas de suas respectivas 

unidades curriculares, promovendo a interdisciplinaridade de forma a 

desenvolver adequadamente as competências e habilidades previstas para 

suas disciplinas, no alunado. 

Ademais, além da questão do ensino, analisa-se a experiência e 

aderência do docente a pesquisa e extensão, através de análise de suas 

publicações e orientações na área de pesquisa para promover acesso a 

pesquisas de ponta, tanto para leitura no andamento das aulas quanto para 

produção em projetos direcionados ao curso, possibilitando aos discentes essa 

experiência.  

 

3.6.1 Experiência Profissional do Docente – Excluída a Experiência no 
Exercício da Docência Superior 

 

Conforme relatório de estudo produzido sobre o corpo docente, 

comprovado pela cópia da carteira profissional é possível verificar a grande 

maioria dos docentes deste curso detêm experiência fora do magistério 
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superior, sendo possível de se comprovar através das demonstrações 

registradas no currículo lattes e nas documentações pessoais dos professores.  

No momento da seleção docente, é muito valorizada sua experiência no 

mundo do trabalho, haja vista a possibilidade de contextualizar suas aulas com 

exemplos do mercado e situações práticas, promovendo a inter-relação entre 

teoria e prática no decorrer das aulas com os alunos e promovendo a reflexão 

da necessidade de interdisciplinaridade no contexto do trabalho, levando 

sempre em consideração as competências a serem formadas no perfil do 

egresso deste curso e as habilidades profissionais do mesmo. 

  

3.6.2 Experiência no Exercício da Docência Superior 

 

Conforme relatório de estudo produzido sobre o corpo docente, 

comprovado pela cópia da carteira profissional é possível verificar que o corpo 

docente detém experiência no exercício da docência superior, sendo possível 

de se comprovar através das demonstrações registradas no currículo lattes e 

nas documentações pessoais dos professores.  

Com base nessa análise, pode-se afirmar que o tempo de experiência 

dos mesmos permite que consigam atingir o linguajar adequado para a melhor 

comunicação com os acadêmicos, identificando as dificuldades dos mesmos 

quando for o caso e explicitando exemplos práticos sobre o conteúdo, 

elaborando atividades e avaliações adequadas ao processo de aprendizagem, 

liderando a turma que o reconhece pela sua capacidade e produção, de modo 

a sempre utilizar os resultados deste processo para melhoria de sua prática 

docente. 

 

3.6.3 Experiência no Exercício da Docência na Educação à Distância 
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O Curso de Ciências Contábeis pode oferecer parte da sua carga horária 

total na modalidade à distância, conforme preconiza a portaria nº 1.428, de 

28/1/2016  

É importante salientar que neste curso as disciplinas EAD ofertadas são:  

“Metodologia da Pesquisa”, “Comunicação e Expressão”, “Economia”, 

“Empreendedorismo”, “Responsabilidade Socioambiental” e “Cultura e 

Sociedade”, previstas entre o 1º e o 6º período e que os professores previstos 

para estas referidas disciplinas totalmente a distância detêm larga experiência 

na docência da educação a distância. 

Pode-se afirmar que o tempo de experiência dos docentes que 

ministram as disciplinas na modalidade a distância permite que consigam 

atingir o linguajar adequado para a melhor comunicação com os acadêmicos, 

identificando as dificuldades dos mesmos quando for o caso e explicitando 

exemplos práticos sobre o conteúdo, elaborando atividades e avaliações 

adequadas ao processo de aprendizagem, liderando a turma que o reconhece 

pela sua capacidade e produção, de modo a sempre utilizar os resultados 

deste processo para melhoria de sua prática docente. 

 

3.6.4 Experiência no exercício da tutoria na educação à distância 

 

No contexto da educação à distância, o tutor atua como mediador nas 

atividades que se referem ao ensino e aprendizagem, ao progresso de 

aprendizagem dos alunos, bem como em atividades de apoio ao corpo 

docente.  

Enquanto mediador dos processos de ensino e aprendizagem, a tutoria 

desempenha seu exercício na participação e direcionamento nas atividades 

colaborativas no ambiente virtual de aprendizagem, destacando os principais 

conteúdos abordados nos temas das disciplinas, fornecendo feedback nas 

atividades realizadas e indicando materiais complementares relacionados ao 

conteúdo. Nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 
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disponíveis no Ambiente Virtual, bem como, quando solicitado, nas dificuldades 

vinculadas ao conhecimento básico de informática a tutoria também presta este 

suporte, auxiliando individualmente os acadêmicos com maiores dificuldades 

de aprendizagem.  

No que diz respeito às atividades de progresso no exercício da tutoria, 

destaca-se a orientação aos alunos sobre as etapas do curso, no envio de 

mensagens aos alunos acerca do cumprimento dos prazos, estabelecendo 

assim uma rotina de estudo para o aluno. Neste contexto, o relacionamento 

entre tutoria e alunos se torna fundamental para motivação e desempenho dos 

alunos no decorrer de seus estudos. 

Com relação às atividades de apoio aos docentes, a tutoria atua na 

identificação de possíveis desajustes nos conteúdos referentes à disciplina, 

como também gerando sistematicamente o relatório de acompanhamento dos 

alunos direcionando aos professores das disciplinas. Os tutores também estão 

em contato contínuo com os professores, repassando as informações acerca 

da percepção e da aprendizagem dos alunos. 

O corpo de tutores do Centro Universitário Univel, além da titulação, 

experiência na educação à distância participam periodicamente de capacitação 

de tutores oferecida pela instituição. 

3.7 Atuação do colegiado de curso  

 

O colegiado terá como competência apreciar, mediante parecer, os 

planos de ensino, programas, bibliografias e ementas de cada disciplina, 

conforme as exigências do projeto pedagógico do curso, antes do início do 

período letivo, com a devida atualização, para aprovação do CPE8; sugerir 

medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada curso, em função das 

características profissionais e sociais; planejar a distribuição equitativa, ao 

longo do período letivo, dos trabalhos escolares e serem exibidos dos alunos, 

                                                
8
 Centro de Pesquisa e Extensão: comumente será citado como CPE. 
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nas várias disciplinas do curso, de acordo com o Calendário Escolar; sugerir e 

propor para o coordenador do curso, cursos extraordinários, seminários ou 

conferências julgadas necessárias ou úteis à formação profissional dos alunos; 

indicar ao seu coordenador, bibliografia específica necessária aos planos de 

ensino, em tempo hábil para constar do plano orçamentário; promover o 

entrosamento das matérias e/ou disciplinas de sua área com as demais, 

propiciando o bom andamento dos conteúdos programáticos; zelar pela 

execução das atividades e dos planos de ensino das disciplinas que o 

integram; propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da 

extensão; exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe 

sejam delegadas. 

O colegiado do curso, que detém representatividade dos segmentos, se 

reúne ao menos duas vezes por ano, tendo todas as suas reuniões registradas 

em atas e 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. 

3.8 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

A Titulação, formação e experiência, em conjunto com o regime de 

trabalho da equipe de tutoria atende claramente as disciplinas EAD previstas 

para o Curso de Ciências Contábeis, haja vista que os mesmos são graduados 

na área da disciplina pelas quais são responsáveis e a maior parte deles possui 

titulação em pós graduação stricto-sensu. 

3.9 Experiência do corpo de tutores em educação a distância  
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O Centro Universitário UNIVEL valoriza e contempla o corpo de tutores 

com significativa experiência na educação a distância, estando apto a perceber 

as dificuldades dos discentes e atuar em casos de dificuldades de acesso ao 

curso e aos recursos disponíveis no Ambiente Virtual, bem como, quando 

solicitado, nas dificuldades vinculadas ao conhecimento básico de informática a 

tutoria também presta este suporte, auxiliando individualmente os acadêmicos 

com maiores dificuldades de aprendizagem. 

No que diz respeito às atividades de progresso no exercício da tutoria, 

destaca-se a orientação aos alunos sobre as etapas do curso, no envio de 

mensagens aos alunos acerca do cumprimento dos prazos, estabelecendo 

assim uma rotina de estudo para o aluno com auxílio do docente. Neste 

contexto, o relacionamento entre tutoria e alunos se torna fundamental para 

motivação e desempenho dos alunos no decorrer de seus estudos, buscando 

sempre expor o conteúdo com linguagem aderente às características da turma. 

Enquanto mediador dos processos de ensino e aprendizagem, a tutoria 

desempenha seu exercício na participação e direcionamento nas atividades 

colaborativas no ambiente virtual de aprendizagem, destacando os principais 

conteúdos abordados nos temas das disciplinas, fornecendo feedback nas 

atividades realizadas e indicando materiais complementares relacionados ao 

conteúdo, apresentando sempre exemplos contextualizados com as disciplinas.  

O corpo de tutores do Centro Universitário Univel, além da titulação, 

experiência na educação à distância participam periodicamente de capacitação 

de tutores oferecida pela instituição. Isso faz com que os mesmos demonstrem 

grandes condições de desenvolver um trabalho diferenciado e adotar práticas 

comprovadamente exitosas e inovadoras na modalidade EAD, como por 

exemplo, a repaginação do ambiente virtual da instituição para melhor 

individualização do curso e facilidade para o acadêmico, entre outras práticas. 

3.10 Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a 
distância), docentes e coordenadores de curso à distância 

 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

119 
 

O tutor é uma das peças chave na educação à distância, cabendo a ele 

fazer a mediação das atividades pedagógicas e atividades de interação entre 

os professores, alunos e os conteúdos. Atua como facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, tem o papel de orientar e apoiar o estudante 

durante seu aprendizado. Para tanto, esse profissional é possuidor de 

determinadas competências como, por exemplo, conhecer o conteúdo das 

disciplinas, sendo capaz de ajudar o discente nas dificuldades que se 

apresentarem, permitindo que este aluno se sinta confortável e motivado para 

explorar todos os recursos que estão disponíveis para seu aprendizado, dentre 

eles, a participação em atividades colaborativas, bem como o incentivo no 

desenvolvimento de sua autonomia e independência para a realização de seus 

estudos. 

É responsável, sempre apoiado e em consonância com os docentes das 

disciplinas e o coordenador do curso, por incentivar o aluno na realização de 

seu curso, assim como a fornecer informações fundamentais, tais como datas 

de atividades e provas. É função do monitor também, orientar o aluno sobre o 

acesso ao Ambiente Virtual e às ferramentas das quais ele dispõe para que 

seu aprendizado seja agradável e eficiente, lembrando-o, é claro, do 

cumprimento de prazos e realização das atividades propostas. 

Em sendo necessário elucidar situações que envolvem dificuldades ou 

encaminhamentos com relação ao curso, que podem vir a fugir da área de 

atuação do tutor, ele irá repassar tais demandas dos alunos ao docente e/ou ao 

coordenador, para que o aluno sinta-se apoiado por toda a equipe 

multidisciplinar presencial e a distância responsável pelas soluções das 

problemáticas encontradas. 

3.11 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

 

O Centro Universitário acredita na iniciação científica/pesquisa como um 

grande diferencial de desenvolvimento humano e mercadológico. Nas mais 
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diversas áreas do conhecimento, a pesquisa abre caminhos que permitem o 

amadurecimento acadêmico de professores e discentes dedicados a procurar 

respostas.  

A realização da iniciação científica/pesquisa integrada à graduação 

reflete a busca incessante do homem na solução dos problemas do cotidiano. 

Assim, o Centro Universitário Univel desenvolve a iniciação científica/pesquisa, 

o ensino e a extensão, a fim de produzir e divulgar o conhecimento através da 

produção científico-acadêmica nos campos técnico, científico e artístico-

cultural. 

No que tange à produção científica, cultural, artística e tecnologia do 

corpo docente do curso de Ciências Contábeis, a ser comprovado, nas pastas 

docentes, pela comissão do MEC/INEP no momento da visita in loco, é 

possível vislumbrar que os docentes possuem um número significativo de 

produções nos últimos 3 anos. 

 

3.3 Capacitação dos Professores e Tutores 

A capacitação dos profissionais envolvidos será obrigatória abordando 

principalmente dois importantes aspectos: a) a metodologia para educação à 

distância e b) a elaboração de material didático e mídias que atendam esta 

modalidade educacional. 

Todos os profissionais envolvidos com o desenvolvimento do curso 

receberão capacitação e atualização da prática pedagógica em EaD que 

atendam às necessidades do curso a partir de uma carga horária mínima de 20 

horas, sendo 60% desse total oferecido à distância. Esses cursos serão 

oferecidos pelo próprio NEAD/UNIVEL contando com os conhecimentos e 

experiências dos profissionais que atuam com educação à distância ou outros 

profissionais, quando for o caso. 

 

 

4.  INFRAESTRUTURA 
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Neste tópico estarão apresentados aspectos acerca da infraestrutura da 

instituição e do curso de Ciências Contábeis, modalidade EaD, do Centro 

Universitário UNIVEL.  

4.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

O Centro Universitário Univel dispõe de infraestrutura física própria 

localizada na Avenida Tito Muffato, nº 2317, Bairro Santa Cruz, Município de 

Cascavel, Estado do Paraná.  

Constituída, atualmente, por cinco edificações, as instalações prediais 

do Centro Universitário foram projetadas para atender às finalidades 

educacionais e às especificações técnicas quanto às dimensões, à iluminação, 

à ventilação, e acústica, que se encontra em excelente estado de conservação.  

As instalações físicas acadêmicas e administrativas da UNIVEL são 

adequadas ao número de usuários atuais e futuros e para o ramo de atividade 

que trabalha. Todas as salas de aula, biblioteca e demais espaços e 

dependências de utilização acadêmica estão equipados com ar condicionado, 

mobiliário e iluminação adequada, isolamento de ruídos, equipamentos de 

prevenção de incêndio e boa higiene. Além destas características, as 

instalações atendem aos requisitos de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais.  

 O Centro Universitário UNIVEL possui 32 salas medindo 10 m² 

destinadas aos professores de regime integral. Este espaço é dotado da 

seguinte infraestrutura: 01 mesa de trabalho; 02 cadeiras, sendo que a do 

usuário é ergonômica, estofada e giratória; 01 armário; 01 gaveteiro; 01 

Computador, conectado em rede com uma impressora laser compartilhada; 01 

ar-condicionado quente/frio; além de todos os materiais de consumo e demais 

equipamentos necessários. 

            Os professores TI possuem cada um  01 (um) espaços de trabalho, a 

Sala com  (10,0 m²) cada. As instalações foram projetadas buscando criar um 
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ambiente agradável de convivência entre as coordenações e os docentes, 

sendo um ambiente onde se possa trabalhar com concentração.  

           Além disso, para facilitar os trabalhos, há 06 (seis) Secretarias  

permanentes que atendem  as Coordenações e docentes (TI),  (impressões, 

escalamento, contrato e relatórios  de estágios, impressão e conferência  de 

diário classe, entrega de recados e avisos, ponto dos docentes, atendimento e 

recepção aos acadêmicos, entre outros). 

           O Ambiente possui: Acústica, Iluminação, Climatização ( split), Mobiliário 

(moveis e equipamentos),  Limpeza, Segurança, Acessibilidade ( Pessoas com 

necessidades especiais ou mobilidade reduzida), Privacidade, Atendimento ao 

Discente.  Há pelo menos um dos computadores disponíveis com Programa de 

Skype instalado regularmente.  

4.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

 

O Curso de Ciências Contábeis, modalidade EaD, da UNIVEL possui 

gabinete de trabalho para o desenvolvimento das funções administrativo-

pedagógicas do coordenador de curso, exclusivo e individual, com 

equipamentos de informática, acesso a internet e rede wi-fi, bom 

dimensionamento, limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, 

conservação, comodidade e mobiliário adequados.  

A coordenação do curso conta também com recepção e atendimento a 

docentes e discentes do curso realizada por funcionários do corpo técnico-

administrativo que dão apoio e suporte às demandas da coordenação em 

tempo integral de funcionamento da mesma. Todos os ambientes são 

modernamente equipados de forma a garantir conforto, acessibilidade plena e 

comodidade aos discentes. 

            O coordenador do Curso de Ciências Contábeis possui 01 (uma) sala 

de (11,2 m²) e 01 (uma) sala para recepção docente e discentes com 20.8 m². 

As instalações foram projetadas buscando criar um ambiente agradável de 
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convivência entre as coordenações, discentes e os docentes, sendo um 

ambiente onde se possa trabalhar com concentração e atender individualmente 

ou em grupos com privacidade. Há pelo menos um dos computadores com 

Programa de Skype instalado regularmente.  

              Além disso, para facilitar os trabalhos, há  06 (seis) secretarias  

permanentes que atendem  as Coordenações desenvolvem as seguintes 

atividades: recebimento de Atividades Complementares, Trabalho de 

Conclusão de Curso TCC, contrato e relatórios  de estágios, entrega de 

recados e avisos, atendimento e recepção aos acadêmicos, entre outros. 

4.3 Sala coletiva de professores 

O Centro Universitário possui excelente sala dos professores com 120 

m² (cento e vinte) e funciona com estrutura adequada à recepção dos docentes 

e demais atividades, atendendo, plenamente, aos requisitos de 

dimensionamento, limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, 

conservação, comodidade e mobiliário adequados.  

A sala de professores é coletiva é utilizada de maneira rotativa por 

professores. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, sanitários, espaços de integração, entre outros, 

descritos a seguir:  

I. Recepção com atendente nos dois turnos, telefone com ramal, estante com 

revistas atualizadas e materiais didáticos disponíveis para os professores com 

solicitação prévia.  

II. Copa, com funcionárias para atendimento aos professores nos dois turnos 

de funcionamento da IES, estando equipada com geladeira duplex com 240 

(duzentos e quarenta) litros de capacidade, lanches variados, bolachas 

diversas, café preto, café com leite, filtro de água, sucos, sendo diariamente 

fornecida aos professores. 
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 III. Espaço equipado com 04 (quatro) computadores, utilizados de forma 

rotativa  

IV. Além de 02 (dois) banheiros, sendo 1 (um) feminino e 1(um) masculino, 

devidamente adequado as necessidades especiais. 

4.4 Salas de aula  

 

As instalações acadêmicas são dotadas de toda a infraestrutura 

necessária para a utilização de seu corpo social. Todas as salas de aula do 

Curso de Ciências Contábeis, modalidade EaD, em número suficiente para 

atendimento ao curso estão implantadas de modo excelente e equipadas, 

segundo a finalidade em termos de mobiliário e equipamentos específicos. 

Diariamente são executados serviços de limpeza e manutenção, que 

colaboram na conservação dos móveis, pisos e recursos didáticos existentes.  

As salas apresentam dimensões e acústica necessárias para atender a 

quantidade de discentes em seu interior, com climatização e iluminação que 

obedecem aos critérios estabelecidos para salas de aula.  

Dispõem de multimídia, quadro branco, mesa e cadeiras estofadas para 

docentes e discentes. Para o curso de Ciências Contábeis há ainda a utilização 

de carteiras com a prancheta de anotações maior que as carteiras tradicionais, 

face a necessidade de manuseio de diversos itens como planilhas, calculadora 

HP, relatórios, etc. Esta inovação foi uma demanda reivindicada pelo curso e 

prontamente atendida pela instituição. 

Todas as salas possuem ar condicionado e placas indicativas com 

número da sala e bloco. Cada sala possui acesso à internet banda-larga, via 

rede wireless, além do acesso a artigos eletrônicos, bibliotecas virtuais e ao 

acervo da biblioteca.  

Quando há necessidade ou nos casos da existência de situações 

especiais (alunas com gravidez de risco, acidentados, recém-operados, entre 

outros), a turma é alocada para salas adequadas à acessibilidade, localizadas 
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no piso térreo ou mais próximas possível dos equipamentos que garantam 

facilidade ao deslocamento dos discentes.  

O Centro Universitário possui ainda área destinadas à alimentação, com 

serviço de lanchonete; serviço de reprodução gráfica; áreas de convivência e 

auditório, com todos os requisitos necessários para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino e 

aprendizagem, no Curso de Ciências Contábeis, modalidade EaD, totaliza 02 

(duas) salas de aula, localizadas no bloco B, com dimensões que variam de 40 

a 60 m², cuja capacidade destina, no mínimo, 1,2 m² por discente. Tal estrutura 

é suficiente para o atendimento do curso, sendo que a mantenedora mantém 

investimentos permanentes na ampliação da infraestrutura sempre que 

necessário para o atendimento adequado aos acadêmicos atuais e futuros. 

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 diferenciada dos móveis visando a aplicabilidade de 

técnicas de metodologia ativa para os acadêmicos, prática essa recorrente 

entre o corpo docente que regularmente recebe capacitações e formações para 

tal formato de aprendizagem, cujas atas/fotografias/listas de presença foram 

colocadas a disposição da comissão in loco. Isso tem se demonstrado uma 

evidência inovadora para os cursos de educação à distância, tendo em vista 

que os alunos ratificam tal modalidade de ensino aprendizagem de forma muito 

exitosa. 
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AUDITÓRIO 
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O auditório possui 1.050 m² equipado com poltronas estofadas com 528 

lugares, acessibilidade plena, acústica, multimídia, computador, ambiente 

climatizado, segurança, limpeza, iluminação, equipamentos para Vídeo 

Conferência e Internet a disposição de todos. A foto 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. 

ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

(NEAD) 

 

A instituição conta com dois estúdios próprios para gravação de material 

didático e aulas virtuais na quais câmeras filmadoras de alta capacidade e 

equipe de filmagem capacitada estão a disposição do NEAD durante todo o 

expediente da IES para confeccionar o material necessário para o bom 

andamento das aulas do EAD. Um dos estúdios é composto por poltronas e 

mesas para realização de entrevistas e debates que podem ser filmados para 

transmissão virtual, enquanto o outro estúdio é dotado de quadro branco, 

projetor e material multimídia para aulas expositivas gravadas e/ou interativas 

com os acadêmicos. 
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SALA DE TUTORIA 

 

 

4.5 Acesso à biblioteca Física e Bibliografia básica e complementar por 
Unidade Curricular (UC ) 

  

As bibliografias básicas e complementares de cada unidade curricular 

foram sugeridas e discutidas entre os docentes da disciplina e o NDE do curso 

para compor o ementário do curso de Ciências Contábeis da UNIVEL. Foram 

levados em consideração os títulos que são bases e importantes para o 

aprendizado de cada disciplina, bem como os disponíveis no acervo da ampla 

biblioteca da instituição. 

 A UNIVEL conta com livros físicos tombados e informatizados e também 

com a assinatura contratual das bibliotecas virtuais da “Pearson” e biblioteca 

Virtual “Saraiva” para o curso de Ciências Contábeis. Sendo assim, todos os 

alunos poderão ter acesso de qualquer local aos livros da biblioteca virtual, 

bem como a diversos títulos físicos diretamente na biblioteca.  

 A biblioteca é ampla e confortável, contém diversas salas de estudos e 

há computadores para garantir o acesso físico dos títulos no próprio local, na 

qual o aluno pode realizar pesquisas de títulos sempre acompanhados por uma 
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equipe de suporte disponível para auxiliar no setor.  É equipada com recursos 

tecnológicos e infraestrutura adequada para atender aos seus usuários, e  

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 40 

 Cabines equipadas com computadores com teclado BRAILE e programa de 
leitura de texto (Dosvox) 

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. 

 

Há existência de catálogo informatizado disponível para o público em 

geral via internet. O catálogo pode ser consultado na biblioteca através de 05 

terminais de consulta. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de 

tombada e disponíveis para empréstimo, segundo a política da IES. A 

iluminação é disposta de acordo com a distribuição das estantes, mesas e 

cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 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.  

A biblioteca detém um plano de atualização do acervo, pois possui papel 

claramente definido e fundamental que é o de atender qualitativamente às 

necessidades de informações da comunidade acadêmica. Ela precisa dar 

Sala de 
Recepção 

Sala de Atendimento 
Sala de Processamento 

Técnico  
Sala da 

Bibliotecária 

36 m² 32,9 m² 21 m² 14 m² 
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suporte ao desenvolvimento da missão da IES, apoiando-a na qualificação 

profissional, na formação de pesquisadores, no crescimento da 

pesquisa/iniciação científica e nas atividades de extensão que ligam 

diretamente à comunidade.  

Ressalta-se que a infraestrutura da biblioteca atende as necessidades 

plenas de acessibilidade, proporcionando um ambiente adequado e confortável 

para os acadêmicos desenvolverem suas atividades. 

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários um acervo privilegiado com 

mais de 50.000 (cinquenta mil) exemplares entre livros, periódicos, 

monografias, CDs e DVDs. Os usuários também possuem o acesso a mais de 

8.000 títulos virtuais.  

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 (Classificação Decimal de 

Dewey), 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 

Ciências Humanas 1306 4608 

Ciências Sociais Aplicadas 8098 37574 

Engenharias 136 1148 

Linguística, Letras e Artes 842 3560 

Total 11557 52071 

 

Biblioteca Virtual 

Biblioteca Títulos 

Saraiva 1600 

Pearson 5200 

Grupo A 1600 

TOTAL 8400 
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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. 

A Política de aquisição (livros e periódicos) é realizada considerando a 

bibliografia básica e complementares indicadas para as disciplinas que 

integram a matriz curricular dos cursos, conforme indicados no PPC - Projeto 

Pedagógico de Curso.  Qualquer mudança no currículo gera atualização das 

indicações bibliográficas que, por isso, estão permanentemente, no processo 

de aquisição de livros e outros materiais bibliográficos. 

Durante todo o decorrer do ano, a IES disponibiliza recursos financeiros 

no seu orçamento para aquisição de material bibliográfico. 

Ao início de cada semestre letivo, Coordenadores e Professores, ao 

planejarem suas atividades acadêmicas, encaminham as sugestões 

bibliográficas referentes à formação geral e específicas dos cursos à Biblioteca 

para fins de aquisição. Este procedimento mantém o acervo atualizado e 

garante a expansão ordenada e otimizada do mesmo. A política de atualização 
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do acervo tem como critério principal observar edições desatualizadas e 

substituir por novas edições ou novos lançamentos que tratem de assuntos das 

áreas de interesse. 

 Faz parte também da atualização do acervo, a inclusão de trabalhos de 

TCC’s (Trabalho de Conclusão de Curso) referenciados que ficam a disposição 

para consulta.  

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. 

 Acerca dos periódicos da área, a UNIVEL conta com o acesso 

disponível a diversos periódicos, tanto assinados quanto gratuitos, a 

disposição dos acadêmicos, vinculados na própria plataforma da biblioteca 

da instituição, para facilitar os usuários em suas buscas complementares de 

pesquisas de ponta em seus estudos.  Os periódicos especializados são 

indexados e correntes, abrangendo as principais áreas temáticas e 

distribuídos entre as principais áreas do curso. Alguns dos títulos 

relacionam-se a mais de uma das áreas de conhecimento. Dividem-se em 

periódicos impressos e periódicos online. Abaixo segue um rol de Revistas e 

Periódicos disponíveis na área de Ciências Contábeis: 

 Revista Accounting and Management - CAP  
 Revista Advances In Scientific And Applied Accounting (ANPCONT) 
 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL – UFRN 
 REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – RBC 
 Revista Brazilian Business Review (BBR) 
 REVISTA CATARINENSE DA CIÊNCIA CONTÁBIL 
 REVISTA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA – UFPR 
 REVISTA CONTABILIDADE E FINANÇAS – USP E FIPECAFI 
 Revista Contabilidade e Organizações (RCO) 
 REVISTA CONTABILIDADE VISTA & REVISTA – UFMG 
 REVISTA CONTABILIDADE, GESTÃO E GOVERNANÇA 
 REVISTA CONTEMPORÂNEA DE CONTABILIDADE - UFSC 
 Revista de Administração e Contabilidade da FAT 
 Revista de Administração, Contabilidade e Economia 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

133 
 

 Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE – 
RACEF 

 Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade – REUNIR 
 REVISTA DE CONTABILIDADE DA UFBA 
 REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS DA UERJ 
 REVISTA DE CONTABILIDADE DOM ALBERTO 
 REVISTA DE CONTABILIDADE E GESTÃO CONTEMPORÂNEA - UFF 
 REVISTA DE CONTABILIDADE, CIÊNCIA DA GESTÃO E FINANÇAS 
 REVISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE 

(REPEC) 
 REVISTA DE ESTUDOS CONTÁBEIS 
 REVISTA DE GESTÃO E CONTABILIDADE DA UFPI 
 Revista de Gestão Organizacional (UNOCHAPECÓ) 
 REVISTA DE GESTÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 
 REVISTA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL – UFPE 
 Revista do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis – Sinergia 
 REVISTA ELETRÔNICA DE CONTABILIDADE - UFSM 
 Revista Enfoque: Reflexão Contábil 
 Revista Evidenciação Contábil 
 REVISTA MINEIRA DE CONTABILIDADE 
 Revista Mineira de Contabilidade 
 Revista Pensar Contábil 
 Revista Práticas em Contabilidade e Gestão 
 Revista Razão Contábil & Finanças 
 Revista Registro Contábil 
 Revista Tecnologias de Administração e Contabilidade 
 REVISTA UNEMAT DE CONTABILIDADE 
 REVISTA UNIVERSO CONTÁBIL – FURB 
 SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO 

 
Acerca do rol de cada uma das bibliografias básicas e complementares 

de cada unidade curricular, está disponível junto ao ementário de cada 

disciplina individualmente ao final deste PPC.  

 

4.7 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático 
(logística) 

 
O Material didático utilizado na modalidade a distância do Centro 

Universitário UNIVEL segue um rígido controle de qualidade. Contamos com 
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uma equipe multidisciplinar que faz gestão do 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 ou 

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. 
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5. ANEXOS 

5.1 Ementário das disciplinas e Bibliografias do curso 

EMENTÁRIO, BIBLIOGRAFIAS E ACERVO DO CURSO 

 

COMPONENTE CARGA HORÁRIA MÓDULO 

 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 80 1º 

EMENTA: 

Evolução da teoria sobre as organizações. Conteúdo, objetivos e campo da Administração. 
Bases históricas. Fundamentos da Administração, Administração científica, abordagem 
clássica da Administração, abordagem humanística da Administração, abordagem neoclássica, 
abordagem estruturalista, abordagem comportamental, abordagem sistêmica, estudo da 
burocracia e abordagem contingencial. Teoria administrativa hoje: tendências e autores, 
apreciação crítica. Administração na sociedade moderna. Análise crítica das diversas 
abordagens teóricas das organizações. Novas formas organizacionais. O pensamento 
complexo nas organizações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: Princípios e Tendências. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 

FUTRELL, C. M. Fundamentos e novas práticas de gestão. São Paulo:. Saraiva, 2003.  São 
Paulo: Saraiva, 2003. 521 p. ISBN 85-02-03559-2. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à 
revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, Volume: 
1 e 2.  2002.  
MOTTA, F. C. P; VASCONCELOS, I.. Teoria geral da administração:. São Paulo: Pioneira, 
2005. 
TAYLOR, Frederick W. Taylor. Princípios da administração científica. São Paulo: Atlas, 
2011.  
ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2000.  

LODI, JB.  História da administração. São Paulo: Pioneira. 2003. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

 CONTABILIDADE 80 1º 

EMENTA: 

Aspectos internos e externos da empresa, noções básicas de contabilidade, conceito de 
contabilidade, origem e evolução, objetivo e finalidade da contabilidade, patrimônio, funções 
contábeis, técnicas contábeis, escrita contábil, estrutura de demonstrações contábeis, balanço 
patrimonial, princípios da escrituração contábil, débito e crédito, representação gráfica, 
principais livros contábeis, principais relatórios contábeis, apuração de resultado do exercício, 
método de avaliação de estoques, tributos incidentes sobre as empresas, plano geral de 
contas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FAVERO. Hamilton. L. Contabilidade – Teoria e Prática. 5ªed. São Paulo: Atlas. 2009. 

HOSS, Osni; CASAGRANDE, Luiz Fernande; DAL VESCO, Delci Grapegia; METZNER, 
Cláudio. Conhecimento e Aplicação Contábil. 1ª ed. Cascavel PR. 2006  

CREPALDI. Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial. Teoria e Prática. 4ª ed. Atlas: 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHING, H. Y. Contabilidade Gerencial. 1ª ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006. 

MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007.  
 

FRANCO, H. Contabilidade Geral. 23ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

PADOVEZE, Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.  
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

 ECONOMIA 80 2º 

EMENTA: 

Introdução À Economia: Objeto e importância da Ciência Econômica, Conceitos básicos e 
aspectos metodológicos da Economia, Sistemas Econômicos, Modelos da Fronteira de 
Possibilidades de Produção; Teoria Microeconômica: Microeconomia: objeto e importância, 
Caracterização das Principais Estruturas de Mercado, A Teoria Elementar da Demanda e da 
Oferta, A relação entre os mercados e o Estado. Teoria Macroeconômica: Macroeconomia: 
objeto e importância, Noções de Contabilidade Social: a medição dos principais agregados, 
Conceitos Básicos de Economia Monetária, Modelos Básicos de Determinação da Renda 
Nacional; Política Econômica: Política Fiscal: a gestão do orçamento público, Política 
Monetária: a gestão da moeda e da taxa de juros, Balanço de Pagamento e Regimes 
Cambiais, Economia Internacional e desenvolvimento econômico. As relações Étnico-Raciais 
conforme resolução CNE/CP número 1 de 17 de junho de 2004.. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ROSSETTI, José Paschoal.  Introdução à Economia. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

VASCONCELOS, Marcos Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de 
Economia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

MONTORO FILHO, André Franco et al. Manual de economia: equipe de professores da USP. 
6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TROSTER, Roberto Luis; MOCHÓN, Francisco. Introdução à Economia. 4 ed. São Paulo: 
Makron Books, 2002. 
GREMAUD, Amaury Patrick. Manual de Economia – Equipe de Professores da USP. 5 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2004 
MANKIW, N Gregory. Princípios de Macroeconomia. São Paulo: Pioneira Thompsom 
Learning, 2009. 

GONÇALVES, Benjamin S. O compromisso das empresas com a promoção da igualmente 
racial, 1ª Edição, São Paulo, Editora Etnos, 2006. 

VARIAN, Hal R. Microeconomia: princípios básicos. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

TEORIA DA CONTABILIDADE 80 2º  

EMENTA: 

Evolução Histórica da Contabilidade. Teorias Contábeis. Princípios Fundamentais de 
contabilidade. Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido - natureza e mensuração. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FAVERO, Hamilton Luiz et al. Contabilidade teoria e prática – volume I. 5ª. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
HEDRIKSEN, Eldon S; BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. 5ª edição. São Paulo: 
Atlas, 2009.  
S , Antonio Lopes de.Teoria da Contabilidade.    edição, São Paulo: Atlas, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARION,José Carlos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; FARIA, Ana Cristina de. Introdução à teoria da 
contabilidade para o nível de graduação: com alterações da Lei nº 11.638/07. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 288 p. ISBN 978-85-224-5361-0. 
S , Antonio Lopes de.Teoria da Contabilidade.    edição, São Paulo: Atlas, 2002. 
AREND, Lauro Roberto; GRECO, Alvísio Lahorgue; GÄRTNER, Günther. Contabilidade : teoria 
e prática básicas. São Paulo: Saraiva, 2006. 
DAL VESCO, Delci Grapegia et al. Contabilidade: ensino e decisão. São Paulo: Atlas, 2008. 
HOSS, O.; CASAGRANDE, L. F.; DAL VESCO, D. G.; METZNER, C. Contabilidade – Ensino e 
Decisão. 1ª. Ed. – São Paulo, Atlas, 2008. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

MATEMÁTICA 80 3º  

EMENTA: 

Introdução a teoria dos conjuntos, equações de primeiro e segundo graus, funções, 
logaritmos, álgebra, matrizes, sistemas lineares, determinantes, teorema de cramer, método 
de escalonamento, cálculo diferencial e integral, derivadas, integrais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GOLDSTEIN, L. et al. Matemática Aplicada: Economia, Administração e Contabilidade. 12. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 656p. ISBN: 9788540700949 
 
SILVA, F. e; ABRÃO, M. Matemática básica para decisões administrativas. – São Paulo: 
Atlas, 2008.  
 
SILVA, S. M. da; SILVA, E. M. da; SILVA, E. M. da. Matemática básica para cursos 
superiores. São Paulo: Atlas, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AYRES JR. et al. Cálculo: Coleção Schaum. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 544p. ISBN: 
9788565837156 
 
SPIEGEL, M. et al. Probabilidade e Estatística: Coleção Schaum. 3. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2012. 440p. ISBN: 9788565837187  
 
SPIEGEL, M. et al. Estatística: Coleção Schaum. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 600p. 
ISBN: 9788577804610 
 
MUROLO, A.; BONETTO, G. Matemática aplicada à administração, economia e 
contabilidade. São Paulo: Cengage Learning. 2004. (21ex.) 
 
TAN, S. T. Matemática aplicada à administração e economia: Calculus for the managerial, 
life, and social sciences. 2. ed. São Paulo: Thomson, 2007. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

GESTÃO DE PESSOAS 80 3º 

EMENTA: 

Introdução à tarefa de recursos humanos, funções básicas da ARH, subsistemas de provisão 
de recursos humanos, o ambiente organizacional, rotatividade, absenteísmo, avaliação, 
desenho de cargos, recrutamento e seleção de funcionários, fontes e meios de recrutamento, 
processos de seleção, provas ou testes de conhecimentos e capacidades. Noções de 
psicologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOOG, Gustavo e BOOG, Magdalena. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes. São Paulo: 
Ed. Gente, 2002. Vol I e II.  

CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações.Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009.  

__________. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro:  Campus, Elsevier, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FLEURY, Maria Tereza Leme. As pessoas na organização. São Paulo: Ed. Gente, 2002. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências.  São 
Paulo: Saraiva, 2005.   

MILKOVICH, G. T.; BOUDREAU, John W. Administração de recursos humanos. São Paulo: 
Atlas 2009.   

PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. São 
Paulo:  LTr, 2008.  

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. Psicologias. São Paulo: Saraiva, 2010.  
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

CULTURA E SOCIEDADE 80 4º  

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos e 
contextualizados, a fim de favorecer a compreensão e análise crítica dos aspectos sociais, 
econômicos e políticos da sociedade, fundamentais ao exercício da cidadania. Relações 
Étnico-raciais. História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no 
Brasil. Direitos Humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
 
KOTTAK, C. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à Antropologia Cultural. 8. 
ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013. 388p. ISBN: 9788580551907 
 
MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs) Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira: da colônia ao 
governo Lula. 2. ed. Barueri: Manole, 2009. 
 
BOSI, Alfredo. Cultura brasileira: temas e situações. 4. ed. São Paulo: Ática, 2008. 
 
MOREIRA, Claudia Regina Baukat Silveira; MEUCCI, Simone. História do Brasil: sociedade e 
cultura. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da; HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: a 
perspectiva dos estudos culturais. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 
PINTO, Virgilio Noya. Comunicação e cultura Brasileira. 5. ed. São Paulo: Ática, 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

142 
 

COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 80 4º  

EMENTA: 

Fundamentos da matemática financeira, juros simples, juros compostos, descontos comerciais, 
taxa real de juros taxa equivalente, taxa proporcional, taxa unificada, taxa de juros nominal e 
efetiva. Séries uniformes de pagamentos, sistemas de amortização price e sac, equivalência de 
capitais e análise de investimentos, VPL, TIR, fluxo de caixa, modalidades financeiras de 
empréstimos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira: com mais de 
600 exercícios resolvidos e propostos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
HAZZAN, Samuel e POMPEO, José Nicolau. Matemática Financeira. 6ª Edição.São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira. 8ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MENDONÇA, Luís Geraldo et al. Matemática financeira. 11. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012.  
 
NETO, A. Assaf. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 10ª Edição. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
GITMAN, L. Princípios de administração financeira. 7ª Edição. São Paulo: Harbra, 2010. 
 
LAPPONI, Juan Carlos. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005.  
 

FRANCISCO, Walter. Matemática Financeira. 7ª Edição. São Paulo: Atlas, 1994.  
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

DIREITO EMPRESARIAL 80 5º  

EMENTA: 

Noções gerais de direito. Direito constitucional, a constituição, direito e garantias individuais e 
coletivas, direitos fundamentais e direitos humanos, ramos do direito, noções gerais do direito 
civil, direito empresarial e comercial, recuperação judicial e extrajudicial, falência, títulos de 
crédito, direito tributário, tributos, obrigação tributária, Ciências Contábeis tributária, direito do 
trabalho, sujeitos da relação de emprego, direito coletivo e individual no direito do trabalho. 
Direitos Humanos conforme Resolução CNE/CP nº 01/2012. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NEGRÃO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 14ª Edição, São Paulo, Editora Saraiva, 
2011.  

JUNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. Introdução ao Estudo do Direito, 5ª Edição, São Paulo, 
editora Atlas, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FABRETTI, L. C. Direito Tributário Aplicado, 1ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2006. 
TAVARES, Andre Ramos. Curso de Direito Constitucional, 8ª Edição, São Paulo, Editora 
Saraiva, 2012 
MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 6ª Edição, 
Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

COMPARATO, Fábio K. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, 7ª Edição, São 
Paulo, Editora Saraiva, 2010 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do Trabalho, 24ª Edição, São Paulo, 
Editora Saraiva, 2011.  
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

 GESTÃO DE CUSTOS 80 5º 

EMENTA: 

Gestão de custos na cadeia de valor. Conceitos básicos de custos e terminologias de custos. 
Sistemas de custeio por absorção e direto. Análise da relação custo-volume-lucro. Pontos de 
equilíbrio para empresas multiprodutoras. Custeio Baseado em Atividades – ABC. Formação 
preço de venda. Custo padrão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 
aplicações na calculadora HP 12C e excel. 5ª  ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

BLOCHER, E. et al. Gestão Estratégica de Custos. 3. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2007. 
726p. ISBN: 9788586804991  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COGAN, Samuel. Custos e Preços: formação e análise. São Paulo: Pioneira Thompson 
Leaning, 2002.  

CREPALDI, Silvio A. Curso Básico de contabilidade de Custos. 5ª  ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  

LEONE, George S. J.; LEONE, José G. Curso de Contabilidade de Custos. 4ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  

SILVA, Raimundo Nonato Souza; LINS, Luiz dos Santos. Gestão de custos: contabilidade, 
controle e análise. São Paulo: [s.n], 2010.  

WERNKE, Rodney. Gestão de custos: uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

145 
 

COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 40 5º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, 
conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo 
cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação 
expedidos pela Instituição. 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos 
legais a seguir: 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões 
e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 
25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às 
disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 de 
30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 
Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista, Lei nº 12.764/2012, atendida no 
contexto as Atividades Complementares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Diretrizes Nacionais na área, Legislação vigente, site referente ao tema, entre outros. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Diretrizes Nacionais na área, Legislação vigente, site referente ao tema, entre outros. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 80 6º  

EMENTA: 

A evolução da Informática. Medidas de armazenamento e bases numéricas vinculadas a 
Sistemas de Informação. Dado, informação, conhecimento e inteligência. Geração de 
conhecimento. O que são e porque usar Sistemas de Informação. Infra-estrutura das 
empresas para Sistemas de Informação. Sistemas de Informação e seu papel nas 
organizações. Associação de Sistemas de Informação com as escolas da Ciências Contábeis. 
Tipos de Sistemas de Informação e seus respectivos usos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

O'BRIEN, James A. Sistemas de informação: e as decisões gerenciais na era da internet. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 436 p.  
BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para 
o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2012.  
LAUDON, Jane Price; LAUDON, Kenneth C.; GUIMARÃES, Thelma. Sistemas de 
informações gerenciais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação integrada à inteligência empresarial: 
alinhamento estratégico e análise da prática nas organizações. São Paulo: Atlas, 2002. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 
estratégicas, táticas, operacionais. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Sistemas de informação: um enfoque gerencial inserido no 
contexto empresarial e tecnológico. 3. ed. São Paulo: Érica, 2002.  

MCGEE, James; PRUSAK, Laurence. Gerenciamento estratégico da informação: aumente a 
competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como uma ferramenta 
estratégica. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.  

GRAEML, Alexandre Reis. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia de TI com 
a estratégia corporativa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

FINANÇAS EMPRESARIAIS 80 6º  

EMENTA: 

Significado e objetivo da administração financeira de curto prazo. Estudo do Ativo Circulante e 
do Passivo Circulante. Técnicas de projeções e análise do Capital de Giro. Orçamento 
operacional. Planejamento financeiro de curto prazo e fontes de capital no curto prazo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 6ª L. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
GITMAN, Lawrence. Princípios de administração financeira  12ª  ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROSS, Stephen A.; JAFFE, Jeffrey; WESTERFIELD, Randolph W.. Administração financeira: 
corporate finance. São Paulo: Editora Ática, 2009. 
 
LUZ, Adão Eleutério da. Introdução à Administração financeira e orçamentária [livro eletrônico]. 
Curitiba : Intersaberes, 2015. 
 
GROPPELLI, A.A.; NIKBAKHT, E. Ehsan. Administração financeira. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. 
 
ASSAF NETO, Alexandre; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Administração do capital de giro.  3ª  
ed. São Paulo: Editora Ática, 2009. 
 
LAPPONI, Juan Carlos. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

ESTATISTICA 80 7º  

EMENTA: 

Conceitos básicos de estatística. Estatística descritiva. Probabilidade. Variáveis aleatórias. 
Distribuições de Probabilidades. Inferência Estatística. Teste de hipóteses aplicáveis no 
campo da Ciências Contábeis. Análise da Variância. Correlação. Regressão Linear. 
Aplicações de softwares estatísticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 
 
SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2009.  
 
FARBER, Betsy ; LARSON, Ron ; FERREIRA, Luciane . Estatística aplicada. 4ª  ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SPIEGEL, M. et al. Probabilidade e Estatística: Coleção Schaum. 3. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2012. 440p. ISBN:  
 
BECKER, João Luiz. Estatística básica: transformando dados em informação. Porto Alegre: 
Bookman, 2015.  
 
BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 
 
NAVIDI, W. Probabilidade e Estatística para Ciências Exatas. 1. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 
2012. 616p. ISBN: 9788580550733  
 
KAZMIER, Leonard J. ; CARDOSO, Adriano Silva Vale . Teoria e problemas de estatística 
aplicada à administração e economia. 4ª  ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

149 
 

COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 80 7º  

EMENTA: 

Noções gerais de Meio Ambiente. Relação Homem x Natureza. Principais problemas 
ambientais. Desenvolvimento Sustentável. EIA (Estudo de Impacto Ambiental). RIMA (Relatório 
de Impacto Ambiental). SGA (Sistema de Gestão Ambiental). ISO 14000. Auditoria Ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental – Responsabilidade Social e Sustentabilidade 1ª Ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
 
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial conceitos, modelos e instrumentos,  2ª Ed 
Atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERTÉ, Rodrigo. Gestão socioambiental no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
CAMPOS, Lucila Maria de Souza; LERÍPIO, Alexandre de Ávila. Auditoria Ambiental: Uma 
ferramenta de Gestão. Atlas, São Paulo, 2009.  
 
COSTA, Adriane Lobo et al. Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. Porto Alegre: 
Penso, 2012. 
 
CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antonio Jose Teixeira. Geomorfologia e meio 
ambiente. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
 
THOMAS, Janet M.; CALLAN, Scott J. Economia ambiental: aplicações, políticas e teoria. São 
Paulo: Cengage Learning, 2010. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 80 8º  

EMENTA: 

Definição e conteúdo do direito Tributário. Sistema tributário nacional. Tributos: conceitos e 
classificação. Fontes do direito tributário. Vigência aplicação e interpretação da legislação 
Tributária. Obrigação tributaria. Credito tributário. Fato gerador. Administração tributaria. 
Espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Para fiscalidade. O Código 
Tributário nacional. Impostos federais: sobre renda, sobre produtos industrializados, sobre 
operações financeiras, sobre comércio exterior. Impostos especiais: territorial e rural. Impostos 
estaduais: circulação de mercadorias, transmissão de imóveis, impostos municipais. 
Contencioso tributário: administrativo e judicial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário esquematizado. São Paulo, Método 2012 
AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2007. 
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012 
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Interpretação e Crítica. 17 
ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 
JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar. 
2004. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80 8º  

EMENTA: 

Plano de contas (conceitos, características, função, funcionamento, natureza do saldo e 
classificação das contas); Operações com Mercadorias – Inventario periódico. DRE – Estrutura: 
RCM, Resultado operacional, lucro liquido. Operações com disponibilidades; Devedores 
Duvidosos; descontos; contas a receber; despesas antecipadas. Ativo não circulante, 
Depreciação, exaustão e amortização. Provisões. Investimentos; Imobilizado e Intangível. 
Resultados não operacionais. Passivo Não Circulante, Receitas diferidas, Patrimônio Líquido, 
Apuração do Resultado do Exercício. Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado do 
Exercício. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CREPALDI. Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade. 5ª. Ed. São Paulo. Atlas. 2008. 
FAVERO, Hamilton Luiz et al. Contabilidade teoria e prática – volume I. 5° ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto R. Manual de Contabilidade das 
Sociedades por Ações. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 10ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 23ª. Ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2009.    
HOSS, O.; CASAGRANDE, L. F.; DAL VESCO, D. G.; METZNER, C. Contabilidade – Ensino e 
Decisão. 1ª. Ed. – São Paulo, Atlas, 2008. 
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 14ª.  ed. Atlas. São Paulo. 2009. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica. 2ª. Ed. Saraiva, São Paulo. 2009. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 80 9º 

EMENTA: 

Técnicas de leitura. Linguagem, língua e fala. Análise textual e escrita. Coesão e coerência 
textuais. Paragrafação. Incoerências na aplicação de termos técnicos relacionados à área. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. Cotia: Ateliê 
Editorial, 2009.  

FAVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11 ed. São Paulo: Ática, 2009.  

AIUB, T. Português: práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. São Paulo: Editora Ática, 2006. 

KOCH, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem. 8 ed. 2006.  
_________________. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 17 ed. São Paulo: 
Contexto, 2008. 

MARTINS FILHO, Eduardo Lopes. Manual de redação e estilo. 3. ed. São Paulo: Moderna, 
1997. 400 p. ISBN 85-16-01669-2.  

SQUARISI, Dad; CUNHA, Paulo José. 1001 dicas de português: manual descomplicado. São 
Paulo: Contexto, 2015. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 80 9º  

EMENTA: 

Introdução à Contabilidade de Custos, (conceito, definição, funções);Integração entre 
Contabilidade de Custos, Contabilidade Financeira e Contabilidade Gerencial. Terminologia de 
custos. Princípios Contábeis Aplicados a Custos. Classificações e Nomenclaturas de Custos. 
Esquema Básico da Contabilidade de Custos. Métodos de custeio: custeio direto, absorção. 
Sistemas de Acumulação de Custos: por Ordens/Encomendas, por Processo/Contínuo. 
Custeamento da Produção Conjunta. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos, 5ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
IUDICIBUS, Sérgio de. CONTABILIDADE GERENCIAL. 6ª Ed. São Paulo: Atlas 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

OLIVEIRA, Luís Martins de; PEREZ, José H. Junior – Contabilidade de Custos para Não 
Contadores. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
BRUNI, Adriano Leal e FAMÁ, Rubens. Gestão de Custos e Formação de Preços: com 
aplicações na calculadora HP 12C e Excel. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2010 (série Finanças 
na Prática). 
LEONE, George S. J.; LEONE, José G. Curso de Contabilidade de Custos. 4ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
SILVA, Raimundo N S e LINS, Luiz dos Santos. Gestão de Custos: Contabilidade, Controle e 
Análise. São Paulo: Atlas, 2010.  
BERNARDI, Luiz A. Manual de Formação de Preços. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA 80 10º  

EMENTA: 

Operações com mercadorias e controle de estoques. . Impostos e Taxas Sobre Vendas 
Apuração do custo mercantil. Operações financeiras: aplicações, empréstimos, financiamentos 
e desconto de duplicatas. Provisões. Conciliação bancária. Apuração do resultado e 
elaboração das demonstrações contábeis de uma empresa comercial. . Importação e 
Exportação. Matriz e Filial. Demonstrações Contábeis. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediaria. 2ª Ed. São Paulo. Saraiva, 2009.  
FAVERO, Hamilton Luiz. LONARDONI, Mário. SOUZA, Clóvis de. TAKAKURA, Massakazu. 
Contabilidade - Teoria e Prática. 6ª Ed. Vol. 1. São Paulo. Atlas. 2011.  
HOSS, Osni.CASAGRANDE. Luiz F. DAL VESCO. Delci G. METZNER. Cláudio. M. CAC – 
Conhecimento e Aplicação Contábil. Teoria e Prática. Ed. DRHS.2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARDOSO, Ricardo Lopes. SZUSTER, Natan. SZUSTER, FortunéeRechtman. SZUSTER, 
Flávia Rechtman. SZUSTER, Fernanda Rechtman. Contabilidade Geral: Introdução a 
Contabilidade Societária. 3ª Ed. São Paulo. Atlas, 2011. 
FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade Avançada e Intermediária: inclui questões comentadas de 
provas. 3ª Ed. Rio de Janeiro. Ferreira, 2009. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de. MARTINS, Eliseu. GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 
contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais sociedades. 7ª Ed. São Paulo. 
Atlas, 2009. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de, et al. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as 
sociedades de acordo com as Normas Internacionais e do CPC. FIPECAFI, FEA/USP. São 
Paulo : Atlas, 2010. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10ª Ed. São Paulo. Atlas, 2009. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

 EMPREENDEDORISMO 80 10º 

EMENTA: 

Empreendedorismo. O empreendedor. Visão, oportunidade e criatividade. Desenvolver 
empreendedores. Quebra de paradigmas. Influência da cultura local. Criatividade. Liderança. 
Caminhos do auto aprendizado. Os caminhos do empreendedor. O perfil do empreendedor de 
sucesso. A análise de oportunidades. Plano de negócios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005.  
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. ed. 
Barueri: Manole, 2012.  
HISRICH, R. et al. Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2014. 480p. ISBN: 
9788580553321 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a 
transformar conhecimento em riqueza. São Paulo: Sextante, 2008. 
DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 
JULIEN, Pierre-André. Empreendedorismo regional e economia do conhecimento. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2009. 
SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 40 10º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, 
conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo 
cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação 
expedidos pela Instituição. 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos 
legais a seguir: 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões 
e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 
25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às 
disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 de 
30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 
Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista, Lei nº 12.764/2012, atendida no 
contexto as Atividades Complementares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Diretrizes Nacionais na área, Legislação vigente, site referente ao tema, entre outros. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Diretrizes Nacionais na área, Legislação vigente, site referente ao tema, entre outros. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

 METODOLOGIA DA PESQUISA 80 11º 

EMENTA: 

A Metodologia científica: análise e aplicação. Orientação para o estudo individual e em 
grupo. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. Técnicas de elaboração de 
trabalho e monografia. Elaboração experimental. Tipos de pesquisas em Ciências sociais. 
Coleta e tratamento dos dados da pesquisa de campo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CERVO, A. L., BERVIAN, P. A. e DA SILVA, R. Metodologia científica. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da Metodologia Científica. 5 ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à 
pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Editora 
Ática, 2007. 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2008.  
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE AVANÇADA 80 11º  

EMENTA: 

Abordar os procedimentos de ajustes e de elaboração de demonstrações contábeis de 
natureza específica no contexto dos conhecimentos avançados da Ciência Contábil. 
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). Avaliação de investimentos pelos métodos de custo 
e de equivalência patrimonial. Reservas de Lucros. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARTINS, Eliseu et al. MANUAL DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIA: Aplicável a todas as 
Sociedades de Acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2013. 928 p. ISBN 978-85-224-7717-32  
FERNANDES, Luciane Alves; SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade 
avançada: aspectos societários e tributários. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 344 p. ISBN 978-
85-224-6732-7. 
SANTOS, Luiz dos. SCHMIDT, Paulo. Contabilidade Societária. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
344 p. ISBN 978-85-224-6311-4 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual Prático da Interpretação Contábil da Lei Societária. 2ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2012. 304 p. ISBN 978-85-224-6889-8 
MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
936 p. ISBN 978-85-021-7914-1 
PEREZ JUNIOR, José Hernandez. OLIVEIRA, Luiz Martins de. Contabilidade Avançada: 
Textos e testes. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 396 p. ISBN 978-85-224-6939-0  
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Avançada – 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 438 p. ISBN 
- 978-85-02-017788-1 
SANTOS, José Luiz dos ; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade Societária avançada: aspectos 
societários e tributários. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 344 p. ISBN 978-85-224-6732-7. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 80 12º  

EMENTA: 

Noções de psicologia; as principais correntes psicologias, a psicanálise,  principais áreas de 
atuação da psicologia no ambiente organizacional, comunicação interpessoal e a inteligência 
emocional na comunicação. Qualidade de vida e saúde mental no trabalho, a dinâmica de 
grupos, a assertividade e o feedback e a interdisciplinaridade psicologia – Ciências Contábeis. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERGAMINI, C. Psicologia aplicada à administração de empresas. São Paulo: Atlas, 2010.  
BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. Psicologias. São Paulo: Saraiva, 2008. 
ROBBINS, Stephen Paul; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. Comportamento 
organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOSCOVICI, F. Equipes dão certo. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008 

BOOG, Gustavo e Magdalena. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes: estratégias e 
tendências. Vol. 1. São Paulo: Gente, 2002. 

SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

GAUDENCIO, Paulo. Superdicas para se tornar um verdadeiro líder. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009.  

PINK, Daniel H. Motivação 3.0: os novos fatores motivacionais para a realização pessoal e 
profissional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

PRÁTICA CONTÁBIL INFORMATIZADA 80 12º  

EMENTA: 

Lançamentos de documentos fiscais, elaboração de folha de pagamento, apuração de 
impostos, apuração e entrega de obrigações acessórias ao fisco e contabilização dos atos e 
fatos contábeis. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORNACHIONE JR, Edgard B. Informática: Aplicada as Áreas de Contabilidade, Administração 
e Economia. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações: aplicável às demais sociedades. 
FEPECAFI, 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
SOFTWARES Específicos de Contabilidade e de Automação Comercial. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL, Lei das Sociedades por Ações – n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 
FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade Avançada e Intermediária: inclui questões comentadas de 
provas. 3ª Ed. Rio de Janeiro. Ferreira, 2009. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de. MARTINS, Eliseu. GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 
contabilidade das sociedades por ações: aplicável as demais sociedades. 7ª Ed. São Paulo. 
Atlas, 2009. 
MARION, Contabilidade Empresarial. 10 ed. São Paulo. Atlas, 2003. 
NEVES, Silvério & VICECONTI. Paulo E. Contabilidade Básica. 11 ed. São Paulo. Ed. Frase. 
2003. 
RBC – Revista Brasileira de Contabilidade. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

FILOSOFIA E ÉTICA 80 13º  

EMENTA: 

Noções de filosofia, fundamentos filosóficos, do mito à razão, ciência. História da filosofia 
antiga, o pensamento filosófico, os temas filosóficos abordados e suas reflexões. História da 
filosofia medieval e moderna, os filósofos da idade média e da modernidade e as suas 
temáticas. História da filosofia contemporânea, os temas do pensamento contemporâneo e as 
tendências filosóficas de nossos dias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MATTAR, João Augusto. Filosofia e Ética na Administração. São Paulo: Saraiva, 2004. 
COTRIM, Gilberto Vieira. Fundamentos da Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2003.  
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 3.ed. São Paulo : Ática, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOTTAK, C. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à Antropologia Cultural. 8. 
ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013. 388p. ISBN: 9788580551907.  
ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Ética empresarial na prática: liderança, gestão e 
responsabilidade corporativa. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena. Filosofando: introdução à filosofia. 
4. ed. São Paulo: Moderna, 2009.  
MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: Dos pré-socráticos a 
Wittegesntein. Rio De Janeiro: Jorge Zahar, 1998 
PAVIANI, Jaiyme. Uma introdução à filosofia. Caxias do Sul: Educs, 2014.  
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

CONTABILIDADE COMERCIAL 80 13º  

EMENTA: 

Operações com mercadorias e os impostos incidentes sobre compras e vendas: ICMS, ISS, 
IPI, PIS COFINS. Operações com estoque. Operações com devoluções e abatimentos. 
Operações com Receitas (Produtos e Serviços). Operações com Despesas (Comerciais, 
Administrativas e Financeiras). Operações com juros de duplicatas comerciais. Demonstrações 
Contábeis: DRE e BP. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediaria. 2ª Ed. São Paulo. Saraiva, 2009.  
FAVERO, Hamilton Luiz. LONARDONI, Mário. SOUZA, Clóvis de. TAKAKURA, Massakazu. 
Contabilidade - Teoria e Prática. 6ª Ed. Vol. 1. São Paulo. Atlas. 2011.  
IUDÍCIBUS, Sérgio de. MARTINS, Eliseu. GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 
contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais sociedades. 7ª Ed. SP. Atlas, 
2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARDOSO, Ricardo Lopes. SZUSTER, Natan. SZUSTER, Fortuné e Rechtman. SZUSTER, 
Flávia Rechtman. SZUSTER, Fernanda Rechtman. Contabilidade Geral: Introdução a 
Contabilidade Societária. 3ª Ed. São Paulo. Atlas, 2011. 
FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade Avançada e Intermediária: inclui questões comentadas de 
provas. 3ª Ed. Rio de Janeiro. Ferreira, 2009. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de, et al. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as 
sociedades de acordo com as Normas Internacionais e do CPC. FIPECAFI, FEA/USP. São 
Paulo : Atlas, 2010. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10ª Ed. São Paulo. Atlas, 2009. 
HOSS, Osni.CASAGRANDE. Luiz F. DAL VESCO. Delci G. METZNER. Cláudio. M. CAC – 
Conhecimento e Aplicação Contábil. Teoria e Prática. Ed. DRHS. 2006. 

 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

163 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

ELEMENTOS DE ANÁLISE FINANCEIRA 80 14º  

EMENTA: 

Apresentar e analisar as principais demonstrações contábeis e financeiras da empresa, como 
balanço patrimonial, demonstração do resultado e Fluxo de caixa, utilizando-se das técnicas de 
análise através das análises vertical e horizontal, dos índices de liquidez, endividamento e 
rentabilidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e análise de balanços: fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 8ª Ed. 
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 7 ed. 
– São Paulo: Atlas, 2012. 
MATARAZZO. Dante C. Análise Financeira de Balanços. Atlas. 2003. 6ª ed. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico - financeiro: 
comércios e serviços indústrias bancos comerciais e múltiplo. São Paulo: Atlas. 2009. 8ª ed.  
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços: a análise da liquidez e do endividamento, a 
análise do giro, a análise da rentabilidade, a análise da alavancagem financeira. 10. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 
SAVYTZKY, Taras. Análise de balanços, Método Prático. Curitiba: Sigma, 2008. 4ª ed.  
PEREZ JUNIOR, José Hernandez; BEGALLI, Glaucos Antonio. Elaboração e análise das 
demonstrações contábeis. Atlas. 2009. 4ª Ed. 
SILVA, José Pereira. Análise Financeira das Empresas, São Paulo: Atlas, 2008, 9ª ed. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

CONTROLADORIA 80 14º  

EMENTA: 

Histórico e conceito. Funções básicas da controladoria. Organização da Controladoria. Papel e 
importância da controladoria. Aspectos relacionados à coordenação do sistema de 
planejamento, controle, sistemas de informação, gestão de pessoas e organização. 
Configuração da Controladoria. Exigências técnicas e pessoais do controller, avaliação de 
desempenho. Balanced Scorecard, Contabilidade por Áreas de Responsabilidade, Teoria das 
Restrições e Eva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO,Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
NAKAGAWA, Masayuki. Introdução à controladoria: conceitos, sistemas, implementação. São 
Paulo: Editora Atlas, 2009. 
NASCIMENTO, Auster Moreira; REGINATO, Luciane. Controladoria: instrumento de apoio ao 
processo decisório. São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NOGAS, Claudio; LUZ, Érico Eleutério da. Controladoria : gestão, planejamento e aplicação. 
Curitiba: Lobo Franco, 2004. 
PELEIAS, Ivam Ricardo. Controladoria : gestão eficaz utilizando padrões. São Paulo: Saraiva, 
2002. 
PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins de; SILVA, Carlos Alberto dos 
Santos. Controladoria estratégica. São Paulo: Atlas, 2002. 
SCHIER, Carlos Ubiratan da Costa. Controladoria : como instrumento de gestão. 2. ed. 
Curitiba: Juruá, 2010. 
SILVA, Renato. Balancedscorecard - BSC. Gestão de ensino superior: Gestão profissionalizada 
e qualidade de ensino para instituições de ensino superior privado. Curitiba: Juruá, 2009. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

FUNDAMENTOS DE AUDITORIA CONTÁBIL 80 15º  

EMENTA: 

Estudo de Auditoria: Origem e Evolução da Auditoria, Órgãos Reguladores da Profissão, 
Aspectos Legais, Noções Preliminares, Normas Usuais de Auditoria, Perfil profissional do 
Auditor, Auditoria Interna e Auditoria Externa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 7ª Edição. São Paulo: 
Atlas, 2010.  
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: teoria e prática. 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 
2013. 
PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Auditoria de demonstrações contábeis: normas e 
procedimentos. 4ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 80 15º  

EMENTA: 

Legislação Trabalhista: contrato individual de trabalho, direitos e obrigações dos trabalhadores 
e empregadores, rescisão; contrato coletivo de trabalho, sindicatos, greve. Legislação 
Previdenciária: constitucional e infraconstitucional, custeio, plano de benefícios, benefícios em 
espécie. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
Legislação Previdenciária, Leis n.s 8212/1990 e 8.213/1990. 
Constituição Federal de 1988. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALERA, Wagner. Previdência Social Comentada. São Paulo: Quartier Latin do Brasil. 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva. 
ALENCAR, Hermes Arrais de. São Paulo. Editora Atlas. 
MARTINS, Sergio Pinto. São Paulo. Editora Atlas 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 40 15º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, 
conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo 
cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação 
expedidos pela Instituição. 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos 
legais a seguir: 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões 
e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 
25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às 
disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 de 
30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 
Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista, Lei nº 12.764/2012, atendida no 
contexto as Atividades Complementares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Diretrizes Nacionais na área, Legislação vigente, site referente ao tema, entre outros. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Diretrizes Nacionais na área, Legislação vigente, site referente ao tema, entre outros. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL 80 16º  

EMENTA: 

Conceituação da contabilidade pública e demonstração técnica de contabilização das contas 
públicas, conforme dispositivos legais. Elaboração de balanço orçamentário, balanço 
financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e anexos. Evolução 
conceitual e princípios; execução e detalhamento das receitas e despesas para o sistema de 
contabilidade pública; classificações orçamentárias; processo orçamentário; programas 
orçamentários e financeiros e acompanhamento da execução de orçamentos programas; 
dispositivos legais e constitucionais; e elaboração do orçamento-programa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SLOMSKI. Valmor. Manual de Contabilidade Pública. Um Enfoque na Contabilidade Municipal. 
3ª Edição. Atlas. 2009. 

LIMA, Diana Vaz e Castro. Gonçalves Róbison de. Contabilidade Pública. 3ª ed. Atlas. São 
Paulo. 2007. 

Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público: aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 5ª edição. Brasília. 
2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública: teoria e prática. 13 ed. São Paulo: Ática, 2013. 

ARAÚjo, Inaldo da Paixão Santos. Contabilidade pública: da teoria à prática. 1. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 292 p. ISBN 85-02-04521-1. 

SILVA, Valmir Leôncio da.A nova contabilidade aplicada ao setor público: uma abordagem 
prática. São Paulo: Atlas, 2012. 

ANGÉLICO, JOÃO. Contabilidade pública. 8. ed. São Paulo: Editora Ática, 2006. 271 p. ISBN 
85.224.1044-5. 

SILVA, Lino Martins da.Contabilidade Governamental. Um Enfoque Administrativo. 5ª Ed. Atlas. 
2002. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

CONTABILIDADE DE AGRONEGÓCIOS 80 16º  

EMENTA: 

Contabilidade agrícola. Fases de produção. Tratamento dos custos. Plano de contas. 
Contabilidade agrícola e os conceitos contábeis. Ano agrícola e exercício social. Culturas 
temporárias e permanentes. Contabilidade pecuária pelo método de custo e pelo método de 
mercado. Ativo e passivo ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CREPALDI, Silvio A. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. 7 ed. São Paulo: Atlas, 
2012.  
MARION, José C. Contabilidade da Pecuária. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. MARION, José C. 
Contabilidade Rural. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANCELES, Pedro E. dos.S. Manual de Tributos da Atividade Rural. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2002.  
MATTOS, Zilda P. de B. Contabilidade Financeira Rural. São Paulo: Atlas, 1999.  
NEPOMUCENO, Fernando Contabilidade rural e seus custos de produção. São Paulo: 
Thomson, 2004.  
MARION, José Carlos; SANTOS, Gilberto José dos. Administração de custos na agropecuária. 
4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
OLIVEIRA, Neuza Corte de. Contabilidade do agronegócio, 2ª Ed. Curitiba: Juruá, 2010. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

CONTABILIDADE AVANÇADA 80 17º  

EMENTA: 

Concentração e extinção de sociedades. Consolidação das Demonstrações Contábeis, 

Equivalência Patrimonial, Remuneração do Capital Próprio, Balanço Social e DVA. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARTINS, Eliseu et al. MANUAL DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIA: Aplicável a todas as 
Sociedades de Acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2013. 928 p. ISBN 978-85-224-7717-32  
FERNANDES, Luciane Alves; SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade 
avançada: aspectos societários e tributários. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 344 p. ISBN 978-
85-224-6732-7. 
SANTOS, Luiz dos. SCHMIDT, Paulo. Contabilidade Societária. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
344 p. ISBN 978-85-224-6311-4 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual Prático da Interpretação Contábil da Lei Societária. 2ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2012. 304 p. ISBN 978-85-224-6889-8 
MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
936 p. ISBN 978-85-021-7914-1 
PEREZ JUNIOR, José Hernandez. OLIVEIRA, Luiz Martins de. Contabilidade Avançada: 
Textos e testes. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 396 p. ISBN 978-85-224-6939-0  
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Avançada – 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 438 p. ISBN 
- 978-85-02-017788-1 
SANTOS, José Luiz dos ; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade Societária avançada: aspectos 
societários e tributários. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 344 p. ISBN 978-85-224-6732-7. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80 17º  

EMENTA: 

Analisar as principais demonstrações contábeis e financeiras da empresa, utilizando-se das 
técnicas de análise de insolvência; avaliação de empresas; prazos médios; ciclo operacional e 
financeiro; alavancagem financeira; tendências e perspectivas da empresa; uso de ferramentas 
estatísticas e programas de informática para análise de empresas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e análise de balanços: fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 8ª Ed. 
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 7 ed. 
– São Paulo: Atlas, 2012. 
MATARAZZO. Dante C. Análise Financeira de Balanços. Atlas. 2003. 6ª ed. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico - financeiro: 
comércios e serviços indústrias bancos comerciais e múltiplo. São Paulo: Atlas. 2009. 8ª ed.  
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços: a análise da liquidez e do endividamento, a 
análise do giro, a análise da rentabilidade, a análise da alavancagem financeira. 10. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 
SAVYTZKY, Taras. Análise de balanços, Método Prático. Curitiba: Sigma, 2008. 4ª ed.  
PEREZ JUNIOR, José Hernandez; BEGALLI, Glaucos Antonio. Elaboração e análise das 
demonstrações contábeis. Atlas. 2009. 4ª Ed. 
SILVA, José Pereira. Análise Financeira das Empresas, São Paulo: Atlas, 2008, 9ª ed. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

AUDITORIA APLICADA 80 18º  

EMENTA: 

Planejamento da Auditoria, Revisão Analítica, Avaliação do Controle Interno, Técnicas de 
Auditoria, Programas de Auditoria, Papéis de Trabalho, Relatório-Comentário e Pareceres de 
Auditoria. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 7ª Edição. São Paulo: 
Atlas, 2010.  
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: teoria e prática. 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 
2013. 
PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Auditoria de demonstrações contábeis: normas e 
procedimentos. 4ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 80 18º  

EMENTA: 

Apresentar os aspectos fiscais da legislação tributária em conformidade com os princípios e 
normas contábeis de forma a proporcionar a adequada utilização dos procedimentos contábeis 
abordando os seguintes assuntos: A competência para instituir e cobrar impostos; os tributos 
mais comuns incidentes sobre receitas e transações; a relação da contabilidade com a 
tributação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Luís Martins de Oliveira, José Hernandez Perez Jr., Renato Chieregato e Marliete Bezerra 
Gomes:Manual de Contabilidade Tributária. Ed. 13ª Edição 2014.  
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária, 14ª.ed.-São Paulo: Atlas, 2014  
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de 1988, disponível no site 
www.presidência.gov.br.  
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, disponível no site www.presidência.gov.br 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FIPECAFI I.Iudícibus, Sergio de, II. Martins, Eliseu, III. Gelbcke, Ernesto Rubens, MANUAL DE 
CONTABILIDADE SOCIETÁRIA: Aplicável a todas as Sociedades de Acordo com as Normas 
Internacionais e do CPC, 1ª. ed.São Paulo: Atlas, 2010.  
HIGUCHI Hiromi, Imposto de Renda das Empresas: interpretação e prática, 37ª.ed. - São 
Paulo: IR Publicações, 2012.  
HOSS Osni; Casagrande Luiz Fernande; Dal Vesco Delci Grapegia; Metzner Claudio. 
Contabilidade: ensino e decisão. São Paulo: Atlas, 2008.  
NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo E.V.Imposto de Renda das Empresas. São Paulo: 
Frase, 2002.  
SABAG, Eduardo; Manual de Direito Tributário. São Paulo, Saraiva, 5ª Ed. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.presidência.gov.br/
http://www.presidência.gov.br/
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COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 160 19º  

EMENTA: 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se constitui numa atividade acadêmica de 
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado à profissão ou ao 
curso, desenvolvida mediante supervisão, orientação e avaliação docente, cuja exigência é um 
requisito essencial e obrigatório para a obtenção do diploma. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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OPTATIVAS 

 

COMPONENTE 
CARGA 
HORÁRIA 

MÓDULO 

LIBRAS: Decreto 5.626, de 22/12/2005 80 - 

EMENTA: 

Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: identidade, 
cultura e educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura lingüística da LIBRAS e sua gramática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não oralizados. Editora 
Revinter, 2000.  

FELIPE, T. A. Introdução à Gramática de LIBRAS. Rio de Janeiro: 1997.  

________. LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. In: STROBEL, K.L & Dias, S.M.S. (org.) 
Surdez: Abordagem Geral. FENEIS. Ed. Apta, Curitiba, PR. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOTELHO, P. B. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e práticas 
pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

FELIPE, T. Introdução à gramática da Libras. Brasília: MEC, 1997. 

FELIPE, T. Libras em contexto: curso básico – Livro do estudante/cursista.  Programa 
Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria da 
Educação Especial, 2001. 

SALLES, H. et al. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática 
pedagógica. Brasília: MEC/SEESP, 2003. 

SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre Editor: 
Mediação,1998. 
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5.2 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC) do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário 

Univel, ao qual devem submeter-se os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis. 

 

Art. 2º O TCC consiste na investigação, desenvolvimento, execução, análise e 

sistematização de um trabalho na área de Ciências Contábeis. 

 

CAPÍTULO II 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 3º O TCC é um componente curricular obrigatório e tem por objetivo ampliar os 

conhecimentos teórico-práticos proporcionados aos discentes no decorrer da 

graduação, bem como, estimular a criatividade, a reflexão e a investigação científica 

pertinente ao currículo, através do trabalho científico escrito e defendido perante 

banca examinadora. 

 

Art. 4º O TCC poderá ser realizado individualmente, orientado por um professor, com 

o fim de aplicar e demonstrar fundamentação consistente em relação aos 

conhecimentos teórico-práticos adquiridos no decorrer do curso. 

 

Art. 5º O TCC está inserido na matriz curricular na forma de dois componentes 

curriculares, Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de 

Curso, pertences aos 19º e 20º períodos do curso de Ciências Contábeis, modalidade 

EaD, com carga horária especificada na matriz curricular. 

 

§ 1º Os componentes curriculares do TCC serão desenvolvidos na modalidade de 

atividades práticas individuais, ocorrendo através de momentos de orientação entre 

Orientador e Orientando(s), conforme horário e data planejado pelo Orientador e 

acordado entre as partes. 

 

§ 2º Os componentes curriculares do TCC poderão ter atividades presenciais e em 

grupo com todos os alunos da respectiva turma, além do tempo previsto para 
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Orientação, quando houver, serão organizadas pelo Coordenador de TCC do Curso e 

divulgadas as datas e horários em Edital. 

 

Art. 6º São objetivos do TCC: 

I. Criar condições para que o acadêmico analise e trate as informações de forma 

sistemática, para expô-las e sustentá-las, tanto de forma escrita como oral, 

capacitando-o a compreender de forma ampla o contexto técnico-sócio-político-

econômico e ético; 

II. Promover condições para que o acadêmico reflita criticamente sobre as 

informações recebidas e experiências vivenciadas; 

III. Propiciar ao acadêmico orientação que o direcione à reflexão crítica e 

contextualizada das áreas de atuação da Contabilidade; 

IV. Propor soluções aos problemas, pesquisar e diagnosticar com sustentação 

teórica. 

 

Art. 7º O TCC poderá versar sobre: 

I. Projeto de ação comunitária nas áreas da Contabilidade; 

II. Projetos de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão nas áreas da 

Contabilidade; 

III. Pesquisa de campo, experimental ou bibliográfica relacionada aos conteúdos 

das disciplinas do Curso ou afins às áreas da Contabilidade. 

 

CAPÍTULO III 

Da Organização do TCC 

 

Art. 8º O TCC apresenta a seguinte estrutura: 

I. Coordenador de TCC do Curso; 

II. Docente Orientador do TCC; 

III. Discente Orientado do TCC; 

IV. Banca Examinadora do TCC. 

  

Art. 9º Ao Coordenador de TCC do Curso compete: 

I. Executar a política de TCC em consonância com a política da IES; 

II. Definir os professores orientadores, preferencialmente graduados em Ciências 

Contábeis e pós-graduados, mestres ou doutores em áreas afins; 

III. Promover reuniões com os professores orientadores e alunos, quando se fizer 

necessário; 

IV. Redigir, em conjunto com o Coordenador do Curso, editais e normas 

complementares sobre o TCC; 

V. Fornecer informações sobre o TCC aos professores e alunos; 

VI. Orientar os professores orientadores e alunos a respeito das normas e prazos 

estabelecidos por este regulamento; 
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VII. Providenciar informações aos membros da banca examinadora em relação aos 

procedimentos referentes à avaliação dos acadêmicos; 

VIII. Divulgar aos alunos orientandos e professores orientadores a data e horário 

da entrega do TCC, prevendo espaço de tempo suficiente para as correções 

e reformulações necessárias no mesmo, dentro do mesmo período letivo; 

IX. Organizar as bancas examinadoras, discriminando data, hora, local e 

composição, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da 

entrega do TCC; 

X. Encaminhar ao Coordenador do Curso e à Secretaria Acadêmica a média final 

dos alunos, de acordo com as notas atribuídas; 

 

Art. 10. Ao Docente Orientador do TCC compete: 

I. Estar alinhado às diretrizes do TCC e acompanhar o desenvolvimento dos 

seus orientados durante todo o semestre letivo; 

II. Colaborar com o aluno na escolha e definição do tema do TCC; 

III. Orientar os alunos nas questões relacionadas a conteúdo, forma, 

sequência, anotações bibliográficas e conclusão do TCC na área escolhida; 

IV. Comunicar ao Coordenador de TCC do Curso quando ocorrerem 

problemas, dificuldades e dúvidas relativas ao processo de orientação; 

V. Atender cada aluno, no mínimo, 2 (dois) encontros mensais durante o 

semestre letivo, realizando as orientações necessárias para o 

desenvolvimento do TCC e registrando os encontros na Ficha de 

Acompanhamento das Orientações do TCC; 

VI. Avaliar o acadêmico, conforme especificações deste regulamento; 

VII. Acompanhar as normas da ABNT e as diretrizes para trabalhos acadêmicos 

do Curso; 

 

Parágrafo único. Serão Orientadores somente professores pertencentes ao corpo 

docente da UNIVEL, indicados e aprovados pelo Colegiado do Curso de Ciências 

Contábeis. 

 

Art. 11. Ao Discente Orientado compete: 

I. Cumprir rigorosamente o cronograma de prazos de orientação do TCC e as 

datas de entrega do Trabalho de Conclusão de Curso; 

II. Empenhar-se na busca de conhecimento e assessoramento necessário ao 

desempenho das atividades do TCC; 

III. Manter encontros periódicos e sistemáticos com o professor Orientador, 

apresentando avanços no desenvolvimento do trabalho; 

IV. Entregar o TCC protocolado na Secretaria Acadêmica, conforme data e horário 

estipulados em Edital; 

V. Comparecer na data, hora e local marcados para a defesa do TCC; 

VI. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor 

de terceiros quanto das citações, cópias ou transcrições de trechos de outrem. 
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Art. 12. A Banca Examinadora do TCC será definida pelo Coordenador do Curso em 

conjunto com o Coordenador de TCC do Curso, e será composta por 3 professores, 

sendo: 

I. Docente Orientador do trabalho em questão, que presidirá os trabalhos; 

II. Dois professores integrante do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis ou 

do corpo docente da UNIVEL, com condições de avaliar os temas propostos; 

 

§ 1º As Bancas Examinadoras de defesas do TCC serão realizadas no final do 

semestre letivo, conforme o calendário acadêmico. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Matrícula 

 

Art. 13. Estão habilitados a se matricular no TCC os acadêmicos aprovados em todas 

as disciplinas do curso até o final do sexto período, e que tenham 50% da carga 

horária referente às Atividades Complementares cumpridas, conforme exigência do 

curso e previsto na matriz curricular na qual está vinculado. 

 

Art. 14. Estão habilitados a se matricular no componente curricular Projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso, os acadêmicos aprovados na disciplina de Projeto 

de Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

CAPÍTULO V 

Do Componente Curricular Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 15. O componente curricular Projeto de TCC consiste na construção de um 

Projeto, que deverá ser desenvolvido dentro das Normas da ABNT e diretrizes para 

trabalhos acadêmicos do curso, observando as seguintes fases: 

 

FASE O QUE AVALIAR PONTUAÇÃO 

1º Fase 

Capítulo 1 

Introdução 
Contextualização 

Tema 

Problema 
Objetivos 

Justificativa 

Até 2,0 – Atribuídos pelo 

orientador 

2º Fase 
Capitulo 2 
Referencial Teórico 

Até 2,0 – Atribuídos pelo 
orientador 

3º Fase 

Capitulo 3 

Metodologia 
+ Projeto Completo 

 (Protocolar 03 vias 
impressas) 

Até 6,0 – Atribuídos pela 

banca 

4º Fase Protocolo do projeto com Não há pontuação nesta 
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correções da banca (Protocolo 

apenas do arquivo digital) 

fase, no entanto a nota 

da banca só será 
oficializada com esta 

entrega. 

 

 

Parágrafo único. Os prazos para cada fase serão definidos pelo Coordenador de 

TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre letivo. 

 

Art. 16. Será disponibilizada uma relação com os Docentes Orientadores, suas 

respectivas áreas de orientação e vagas disponíveis. O acadêmico poderá escolher o 

professor Orientador a partir desta relação, de acordo com o seu tema de pesquisa. 

 

§ 1º Caso a demanda seja maior que o número de vagas ofertadas para o professor 

Orientador escolhido, o critério para seleção dos Orientados será a maior média geral 

de notas no Curso conforme classificação da Secretaria Geral da UNIVEL. 

 

§ 2º Se houver empate o acadêmico com mais idade terá a preferência. 

 

Art. 17. O professor Orientador pode recusar ou preferir a orientação, justificando, por 

escrito, ao Coordenador do Curso, sua solicitação. 

 

Art. 18. O acadêmico é acompanhado pelo professor Orientador utilizando a Ficha de 

Acompanhamento das Orientações do TCC, a ser mantida em dia pelo Orientador, e 

apresentada sempre que solicitada pelo Coordenador de TCC do Curso. 

 

Parágrafo Único. O acadêmico pode ser encaminhado, pelo professor Orientador, 

para receber assessorias de outros professores e/ou profissionais. 

 

Art. 19. O Projeto de TCC deverá ser entregue até o final do 19º (sétimo) semestre na 

data e no horário fixados em Edital pelo Coordenador de TCC do Curso, protocolizado 

com o dia e hora legíveis. 

 

§ 1º O Projeto de TCC deve ser entregue para a avaliação em 3 (três) vias 

encadernadas em espiral. 

 

§ 2º Após a avaliação feita pelo Orientador, o aluno Orientando deverá fazer as 

correções requeridas e entregar a versão final do Projeto de TCC na data e no horário 

fixado, protocolizado com o dia e hora legíveis. 

 

Art. 20. O Projeto de TCC terá 3 (três) avaliações, sendo duas com peso de 20% da 

nota e atribuída pelo orientador e uma com peso de 60% da nota atribuída pela banca.  

 

Art. 21. O acadêmico tem seu Projeto de TCC aprovado se: 
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I. Atingir a frequência mínima nas orientações do TCC, prevista neste 

regulamento; 

II. Atingir a nota mínima de 7,0 (sete) como média da nota do professor 

Orientador e da banca. 

 

§ 1º Cabe ao aluno com aproveitamento insuficiente no Projeto de TCC uma nova 

oportunidade. Novo Projeto de TCC deverá ser entregue, num prazo de no máximo 10 

(dez) dias, desde que esse não ultrapasse o período letivo. 

 

§ 2º Não caberá no componente curricular Projeto de TCC, o exame final e segunda 

chamada. 

 

§ 3º O aluno reprovado no componente curricular Projeto de TCC deverá efetuar nova 

matrícula no componente curricular em que não foi aprovado e fará um novo Projeto 

de TCC em outro semestre de forma integral. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Componente Curricular Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 22. O componente curricular TCC consiste na construção de um relatório final de 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC que deverá ser desenvolvido dentro das 

Normas da ABNT e diretrizes para trabalhos acadêmicos do curso, observando as 

seguintes fases: 

 

FASE O QUE AVALIAR PONTUAÇÃO 

1º Fase 

Transformar o projeto em 
artigo. Adequar modelo e 

escrita. (Introdução + 

Referencial + Metodologia) e 
Aprovação do Instrumento de 

coleta de dados. 

Até 2,0 – Atribuídos pelo 
orientador 

2º Fase 
Capitulo 4 – Apresentação e 
Análise dos Dados. 

Até 2,0 – Atribuídos pelo 
orientador 

3º Fase 

Resumo + Conclusão + TCC 

Completo (Protocolar 03 vias 
impressas) 

Até 6,0 – Atribuídos pela 

banca 

4º Fase 
Protocolo TCC com correções 
da banca (Protocolo apenas 

do arquivo digital) 

Não há pontuação nesta 

fase, no entanto a nota 
da banca só será 

oficializada com esta 

entrega. 

 

Parágrafo único. Os prazos para cada etapa serão definidos pelo Coordenador de 

TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre letivo. 

 

Art. 23. O TCC deverá ser entregue: 
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I. Para a defesa: em 3 (três) vias encadernadas em espiral; 

II. Após a defesa e alterações necessárias 1 (uma) via digital protocolados na 

coordenação do curso. O não atendimento a este quesito implica em atraso do 

encaminhamento do diploma para registro; 

 

Parágrafo único.  Após a apresentação à banca examinadora, o acadêmico deverá 

fazer as correções requeridas e entregar a versão final do TCC na data e no horário 

fixados pelo Coordenador do curso, com o dia e hora legíveis. 

 

Art. 24. O trabalho deverá ser entregue até a data estabelecida. O trabalho não 

entregue na data poderá ser protocolizado com atraso máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas mediante comprovação por escrito do ocorrido que será submetido à 

coordenação de TCC e coordenação do curso para análise.  

 

Parágrafo único. Após decorridas as 48 horas do prazo fixado em Edital, o trabalho 

não será aceito e o acadêmico estará automaticamente reprovado no componente 

curricular TCC. 

 

Art. 25. O TCC será apresentado e avaliado por uma Banca Examinadora, sendo que 

o acadêmico somente irá para a defesa do TCC com a anuência do professor 

Orientador. 

 

§ 1o Na defesa do TCC, o acadêmico ou dupla terá no máximo 20 minutos para 

apresentar o seu trabalho e cada professor membro da Banca Examinadora terá no 

máximo 15 minutos para arguir sobre o trabalho, após a apresentação. A dupla deverá 

apresentar em tempo equitativo. 

 

§ 2º O professor Orientador deverá encaminhar ao Coordenador de TCC do Curso, ao 

término de cada orientação, em período pré-estabelecido, suas notas para cada fase.  

 

§ 3º A Banca Examinadora avalia o trabalho e a defesa feita pelo acadêmico ou dupla, 

atribuindo-lhe(s) nota de 0 (zero) a 6,0 (seis) pontos. 

 

Art. 26. O acadêmico tem aprovação no componente curricular TCC se: 

I. Atingir a frequência mínima nas orientações do TCC, prevista neste 

regulamento; 

II. Atingir a nota mínima de 7,0 (sete) como média do professor Orientador e da 

Banca Examinadora e cumprir o que trata o Art. 27. 

 

§ 1º Não caberá no componente curricular TCC, o exame final e segunda chamada. 

 

§ 2º O aluno reprovado no componente curricular TCC deverá efetuar nova matrícula 

no componente curricular em que não foi aprovado e fará um novo TCC ou todos os 
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ajustes necessários para o desenvolvimento satisfatório da pesquisa, em outro 

semestre de forma integral. 

 

Art. 27. Caberá ao acadêmico tomar as medidas correspondentes à nota recebida em 

banca examinadora, conforme quadro abaixo: 

 

NOTA CONCEITO RESULTADO MEDIDA NECESSÁRIA 

0,0 a 6,9 Insuficiente Reprovado Matricular-se novamente no componente 
curricular TCC (recomeçar tudo). 

7,0 ou 
mais 

Suficiente Aprovado Protocolar 1 (uma) via digital no protocolo 
ou coordenação do curso. 

 
 

Art.28. Caso o aluno não compareça na defesa, terá 48 horas para justificar por 

escrito o motivo, claramente relevante, sendo o documento apreciado pelo Colegiado 

do Curso para devidas providências. 

 

CAPÍTULO VII 

Considerações Finais 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Ciências 

Contábeis do Centro Universitário Univel e, em última instância, pelo Conselho de 

Administração Superior. 

 

Art. 30. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso e pelo Conselho de Administração Superior da UNIVEL. 
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5.3 Regulamento das Atividades Complementares de Graduação  

 
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 

Este documento dispõe sobre as normas e procedimentos para o exercício das 

atividades complementares nos cursos de graduação do Centro Universitário 

UNIVEL. 

 
 

Capítulo I 
Disposições preliminares 

 
 
Art. 1º As Atividades Complementares de graduação são ações pedagógicas 

que tem como principal objetivo aprofundar as temáticas estudadas e o 

desenvolvimento individual das potencialidades discentes.  

 

Art. 2º São consideradas Atividades Complementares aquelas realizadas 

durante o período de graduação no Centro Universitário Univel, cursadas na 

Instituição ou externas a ela  

§1º As Atividades Complementares dividem-se nas seguintes categorias: 

I – Cursos e Projetos de Extensão;  

II – Atividades de ensino (monitoria), pesquisa e Iniciação Científica;  

III – Eventos acadêmicos culturais e técnico-científicos;  

IV – Produção bibliográfica, técnica e/ou artístico-cultural;  

V – Participação em concursos acadêmicos ou culturais; 

VI – Voluntariado; 

VII - Disciplinas não previstas no currículo pleno; 

 

Capítulo II 
Das Atividades Complementares 
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Art. 3º - Os cursos e projetos de extensão objetivam desenvolver as 

habilidades dos discentes em temas específicos. Sob a denominação de 

cursos de extensão estão incluídos também as modalidades de mediação do 

processo ensino-aprendizagem, por meio de abordagem didática com estrutura 

lógica de conteúdos como palestras, oficinas, seminários, congressos, cursos, 

mini-cursos, conferências, tanto na modalidade presencial ou a distância, 

viagens e visitas orientadas.   

  

a) Participação em cursos de extensão ofertados pela instituição ou por 

outras unidades de ensino, desde que relacionados às áreas de 

formação profissional do curso. 

b) Participação em projetos de extensão comunitários e/ou sociais 

relacionados às áreas de formação profissional do curso. 

c) Também poderão ser reconhecidas como horas cursos de língua 

estrangeira, portuguesa e libras. 

d) São consideradas Atividades Complementares as viagens e visitas 

orientadas que não integrarem as atividades obrigatórias de uma 

disciplina ou não fizerem parte das atividades de prática profissional. As 

visitas devem ser propostas e orientadas por um professor que se 

responsabiliza pelo acompanhamento direto da atividade.  

 

 

Art. 4º - As atividades de ensino(monitoria), pesquisa e Iniciação Científica 

sujeitam-se aos seguintes tipos. 

a) Participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica 

vinculados ao Centro de Pesquisa e Extensão da Univel. 

b) Participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa 

e Extensão da Univel. 

c) Participação em eventos de iniciação científica relacionados aos 

projetos desenvolvidos pelo aluno. 
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d) Atuação como monitor(a) de disciplinas em programas de monitoria 

ofertados pelo Centro Universitário Univel, definidos por edital, através 

das coordenações de curso. 

 

Art. 5º Eventos acadêmicos são atividades culturais e técnico-científicos que 

objetivam difundir o conhecimento e discutir temas emergentes nas diferentes 

áreas do conhecimento e ainda a divulgação de obras e acervos técnicos e 

artísticos. 

a) Estão contidas neste item a participação em colóquios, painéis, jornadas, 

mostras, feiras, exposições e salões.  

b) A participação dos discentes podem se dar em três modalidades:  I – 

ouvintes; II – ministrante ou apresentador e/ou III – organizador. 

 

Art. 6º - São consideradas atividades complementares as produções de cunho 

bibliográfico, técnico e artístico-cultural.  

a) A produção de cunho bibliográfico constitui-se na publicação de textos 

em anais, boletins, jornais e outros meios de divulgação.  

b) A produção de cunho técnico ou artístico-cultural refere-se à participação 

em exposições, confecção de maquetes, criação ou apresentação 

literária, musical, teatral e outras.  

 

Art. 7º Serão validadas como Atividades Complementares os concursos 

acadêmicos ou culturais em áreas relacionadas ao curso do discente. Podem 

ser esses concursos em âmbito interno, local, regional, nacional e 

internacional.  

 

Art. 8º O Voluntariado compreende as seguintes atividades 

a) Participação em atividades e projetos voluntários desenvolvidos com o 

intuito de prestação de serviços junto a sociedade, não necessariamente 

relacionadas à formação profissional, podendo estar vinculados ou não a 

outros projetos da instituição.  
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b) Serviços prestados em instâncias governamentais, como participação 

em processos eleitorais por determinação judicial. 

c) Participação em atividades de Responsabilidade Socioambiental. 

 

Art. 9º A categoria de Disciplinas não previstas no currículo pleno englobam 

a) Disciplinas cursadas pelo(a) acadêmico(a) que não estão sendo 

utilizadas como dispensa ou aproveitamento na grade curricular do 

mesmo, em razão de transferências internas ou externas. 

 

Capítulo III 
Da validação e integralização das horas 

 

Art. 10º O(A) acadêmico(a) deverá computar horas em pelo menos três (03) 

categorias distintas obrigatoriamente.  

 

Art. 11º O(A) acadêmico(a) deverá comprovar, durante o seu curso de 

graduação, um mínimo de 4% (quatro por cento) do total da carga horária 

mínima do curso e no máximo 200 (duzentas) horas em atividades 

complementares ou atendendo às orientações das Diretrizes Curriculares do 

Curso; 

 

Art. 12º O reconhecimento de uma atividade complementar da modalidade 

participação em concursos acadêmicos ou culturais levará em conta a 

abrangência do concurso, o nível de participação e o resultado ou premiação.  

 

Art. 13º O(A) acadêmico(a) que não cumprir as horas de atividades 

complementares no decorrer do curso não terá direito à participar da colação 

de grau, mesmo tendo obtido aprovação em todas as disciplinas da matriz 

curricular; 
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Art. 14º As atividades complementares deverão estar de acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso; 

 

Art. 15º O(A) acadêmico(a) é responsável por reunir os comprovantes das 

atividades realizadas durante a graduação, tais como declarações e 

certificados, devendo apresentar o original e uma cópia à Coordenação de 

Curso, que manterá em arquivo apenas a cópia. Portanto, a guarda do 

documento original é de responsabilidade do(a) acadêmico(a). 

 

Art 16º Serão desconsiderados os certificados e/ou relatórios apresentados se 

for constatada qualquer irregularidade, estando sujeito o(a) aluno(a) que o 

apresentou à punição na forma do regimento da IES. 

 

Art 17º Serão desconsiderados certificados e/ou declarações de atividades 

realizadas antes da data de ingresso do(a) acadêmico(a) no curso. 

 

Art. 18º - A validação da carga horária cumprida pelo (a) acadêmico(a) nas 

Atividades Complementares atenderá os seguintes critérios:  

I - As atividades apresentadas serão aproveitadas integralmente, desde que 

não ultrapasse o limite de 20% da carga horaria total de atividades 

complementares do curso por certificado/declaração. 

II – Atividades realizadas em apenas uma instituição não pode exceder a 

35% do total de atividades complementares do curso, exceto as realizadas 

no Centro Universitário Univel. 

 

Parágrafo Único – Em caso de dúvidas sobre a validade de determinada 

atividade complementar, recomenda-se consultar antecipadamente a 

Coordenação do Curso. 

 

Art. 19º - Caberá à Coordenação do Curso: 

a) Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno. 
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b) Controlar o lançamento das atividades cumpridas no sistema 

acadêmico.  

c) Remeter à Secretaria o relatório final das Atividades Complementares 

realizadas pelo aluno e a respectiva carga horária computada, para fins 

de registro no histórico escolar correspondente. 

d) Solicitar, se entender necessário, informações adicionais sobre a 

atividade desenvolvida para efeito de sua validação.  

 

Parágrafo Único – Caberá a coordenação do curso, tomar as providências 

necessárias para evitar abusos e fraudes. Poderá, ainda, estipular o prazo 

máximo para a entrega do relatório final de Atividades Complementares pelo 

formando. 

 

Art. 20º - São obrigações do(a) acadêmico(a):  

I - cumprir a carga horária total das atividades complementares, nas 

modalidades e condições previstas neste Regulamento;  

II - requerer o registro formal das atividades desenvolvidas ao longo do 

curso perante a Coordenação de Atividades Complementares, por 

protocolo, conforme as datas estabelecidas em edital, mediante a 

apresentação do certificado original ou instrumento equivalente de aferição 

de frequência, e entrega de uma cópia do mesmo;  

III - retirar os certificados de eventos organizados pelo Centro Universitário 

Univel, em data posterior a entrada em vigor deste regulamento.  

IV - entregar relatório final das atividades desenvolvidas, quando for 

exigência da modalidade em questão;  

V - conferir os editais de divulgação dos prazos para retirada de 

certificados, protocolo de Atividades Complementares e resultados dos 

requerimentos feitos à Coordenação. 

 

Art. 21º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
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Cascavel, 25 de Setembro de 2017. 

 

 

_______________________________ 

Viviane da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica 
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5.6 Regulamento da Avaliação Integradora para o curso de Ciências 
Contábeis 

 

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO INTEGRADORA  
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 
 
Este documento dispõe sobre as normas e procedimentos para o exercício da 
Avaliação Integradora nos cursos de graduação do Centro Universitário UNIVEL. 
 
 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO DA AVALIAÇÃO INTEGRADORA 

 
Art. 1º - A Avaliação Integradora é o instrumento institucional de avaliação sistêmica e 
formal dos acadêmicos de Graduação do Centro Universitário Univel. Considerando-se 
que os desafios de qualidade do Ensino Superior passam pelo olhar sistêmico do 
processo de ensino e aprendizagem, compreende-se ser necessário observar 
estrategicamente desde a oferta do conhecimento, as metodologias de ensino, o papel 
docente e a participação discente, acompanhadas por meio de constante avaliação. 
Nesse espaço, a AI, realizada de forma sistêmica, apresenta-se como um instrumento 
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. 

 
CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS  
 

Art. 2º - A Avaliação Integradora tem como objetivos: 

I) Verificar o desenvolvimento das competências e habilidades previstas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos e PPC do curso; 

II) Identificar o nível de aderência dos alunos em relação aos conteúdos previstos 
nas matrizes curriculares dos cursos;  

III)  Apoiar na identificação de lacunas entre os conteúdos propostos e o 
aproveitamento dos acadêmicos, para que as Coordenações de Curso e 
Núcleos Docentes Estruturantes criem estratégias de recuperação de 
conteúdos, caso seja necessário; 

IV) Auxiliar na formação do aluno para participar de avaliações externas, tais como 
provas de Concursos Públicos e Exame de Desempenho dos Estudantes – 
ENADE; 

V) Fornecer insumos para o planejamento didático-pedagógico dos cursos em 
avaliação; 

VI) Oportunizar o aprimoramento da capacidade de análise, interpretação, 
dissertação, raciocínio lógico e gestão do tempo para resolução de casos 
específicos. 
 

CAPÍTULO III 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

192 
 

DA CARACTERIZAÇÃO  
 

Art. 3º - A Avaliação Integradora tem caráter interdisciplinar e conteúdo acumulativo, 
concernente aos semestres anteriormente cursados. 
 
 Art. 4º - A AI é individual e sem consulta. 
 
Art. 5º - A prova é obrigatória aos acadêmicos que estejam matriculados em pelo 
menos 03 (três) disciplinas, no período de aplicação da AI. 
 
Art. 6º - Os alunos matriculados em 02 (duas) disciplinas ou menos terão as notas de 
sua avaliação bimestral ponderada integralmente, a fim de suprir os pontos relativos à 
AI. 
 
I - Cabe às Coordenações de Curso informar aos professores quais são os alunos 
nesta situação. 
 
Art. 7º - Não haverá 2º chamada para realização da Avaliação Integradora, em 
nenhuma hipótese. O acadêmico ausente receberá nota 0,0 (zero) como ponto 
referente à prova, não havendo outra forma de reposição desta nota. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS PERÍODOS A SEREM AVALIADOS 
 

Art. 8º - Todos os alunos de Graduação deverão, obrigatoriamente, ser avaliados pelo 
menos 02 (duas) vezes ao longo do curso. Servirá como referência para a aplicação 
das provas as turmas ingressantes na grade de verão que seguirão a programação 
conforme se apresenta a seguir: 
 

Duração do Curso 1ª Avaliação 2ª Avaliação 

02 Anos 2º Período 3º Período 

03 Anos 3º Período 5º Período 

04 Anos 4º Período 6º Período 

05 Anos 4º Período 8º Período 

 
Art. 9º - Fica a critério de cada Coordenação de Curso aplicar Avaliações Integradoras 
adicionais em períodos distintos aos definidos neste Regulamento, desde que 
atendidas às avaliações previstas neste capítulo. 
 
Art. 10º - As coordenações devem contemplar alunos ingressantes nas matrizes de 
inverno, inserindo em sua avaliação integradora apenas questões de disciplinas 
cursadas previamente pelo aluno. Quando necessário, deve ser elaborada uma 
avaliação integradora específica para estes alunos, substituindo as questões não 
abordadas previamente. 

 
CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA DA PROVA 
 

Art. 10º - A Avaliação Integradora terá modelo único, baseado no padrão do Exame 
Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE. 
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Art. 11º - A prova será composta de 40 (quarenta) questões, distribuídas do seguinte 
modo: 
 
I - 08 (oito) questões objetivas, de conhecimentos gerais; 
II - 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos gerais; 
III - 28 (vinte e oito) questões objetivas, de conhecimentos específicos; 
IV- 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos específicos. 

 
CAPÍTULO VI 

DA CONSTRUÇÃO DAS QUESTÕES  
 
Art. 12º - As questões de conhecimentos gerais deverão ser iguais para todos os 
cursos avaliados.  
 
I - A Direção-Geral coordenará a confecção das questões de conhecimentos gerais e 
as repassará para que cada Coordenação de Curso a insira em seu caderno de 
questões próprio. 
 
Art. 13º - As questões específicas serão coordenadas/elaboradas pelas 
Coordenações de Curso, Juntamente com o Núcleo Docente Estruturante e auxílio de 
seu colegiado. 
 
Art. 14º - Os conteúdos das questões devem contemplar todas as disciplinas 
concluídas, em formato acumulativo. 
 
Art. 15º - Os conteúdos das questões de conhecimentos específicos devem ser 
norteados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e as Portarias de Conteúdo do 
Exame Nacional de Desempenho - ENADE, publicadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 
 
Art. 16º - O formato das questões deve seguir, como base, as metodologias 
avaliativas existentes no Exame Nacional do Desempenho do Estudante – ENADE. 
 
Art. 17º - As questões produzidas devem ser originais e específicas para a AI. No 
entanto, 25% das questões de conhecimentos específicos deve ser obtido de fontes 
externas, tais como questões já publicadas pelo INEP e utilizadas em exames de 
ENADE de anos anteriores, bem como questões de Concursos Públicos e outras 
avaliações externas, desde que não sejam violados os direitos autorais. 
 
Art. 18º - As questões elaboradas devem integrar o banco de questões, para serem 
utilizadas em Avaliações Integradoras futuras. 

 
CAPÍTULO VII 

DA PONTUAÇÃO 
 

Art. 19º - A Avaliação Integradora terá peso de 100 pontos, assim distribuídos: 
 

Seções Número das Questões Peso das Questões 

Formação Geral – Objetivas 01 a 08 2 (dois) pontos cada 
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Formação Geral - Discursivas Discursiva 01 e Discursiva 02 7 (sete)  pontos cada 

Formação Específica - Objetivas 09 a 36 2 (dois) pontos cada 

Formação Específica - Discursivas Discursiva 03 e Discursiva 04 7 (sete) pontos  cada 

 
 
Art. 20º - A nota obtida pelo acadêmico deverá ser integralizada no bimestre corrente, 
como parte constituinte da nota bimestral. A referida prova corresponderá a 20% 
(vinte) da nota bimestral e será assim distribuída, de acordo com o desempenho do 
aluno: 
 

Pontuação na AI Nota Bimestral 

De 0 a 19,9 pontos 0,5 ponto 

De 20 a 39,9 pontos 1,0 ponto 

De 40 a 59,9 pontos 1,5 pontos 

De 60 pontos acima 2,0 pontos 

 
 
Art. 21º - É dever do professor inserir no Plano de Ensino, no item Critérios de 
Avaliação, o peso bimestral e a forma de atribuição da nota da AI, considerando-se o 
desempenho do aluno descrito acima. No bimestre em que a Avaliação Integradora for 
aplicada, o professor deverá distribuir os 80% (oitenta) dos pontos restantes entre a 
prova bimestral e as demais atividades avaliativas. 
 
Art. 22º - O resultado final da AI, contendo a pontuação dos acadêmicos, será 
elaborado pelas Coordenações de Curso e repassado aos professores para a 
execução do lançamento das médias bimestrais dos alunos. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS IMPRESSÕES  

Art. 23º - As impressões da Avaliação Integradora serão supervisionadas pelo Núcleo 
Pedagógico. 
 
Art. 24º - Os arquivos finais devem ser enviados para impressão, por cada 
Coordenação de Curso, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência à aplicação 
da prova, em formato PDF e para o e-mail coordenacaop@univel.br. 
 

CAPÍTULO IX 
DA APLICAÇÃO  

Art. 25º - A data de aplicação da Avaliação Integradora será única para todos os 
cursos de um mesmo turno, exceto para turnos diferentes. 
 
Art. 26º - O período da prova será determinado pela Direção-Geral, juntamente com o 
colegiado de Coordenadores de Curso, e a data definida no início do semestre letivo. 
 
Art. 27º - O acadêmico deverá ser comunicado da data de aplicação da prova com 
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
Art. 28º - O aluno realizará a Avaliação Integradora em sua própria sala de aula. 
 

mailto:coordenacaop@univel.br
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Art. 29º - A realização terá tempo mínimo de 01 (uma) hora/aula e tempo máximo de 
04 (quatro) horas/aulas, assim distribuídas: 
I - Matutino – 08h às 11h45 
II - Noturno – 19h às 22h45 
 
Art. 30º - A aplicação da Avaliação Integradora será atribuída aos professores que 
possuírem aulas com as turmas avaliadas, no dia elencado para as provas. A gestão 
dos professores-aplicadores ficará sob responsabilidade de cada Coordenação de 
Curso. 
 

CAPÍTULO X 
DA CORREÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Art. 31º - As Coordenações de Curso ficarão responsáveis por realizar a correção das 
questões objetivas e dissertativas, além de elaborar a relação final de notas da AI. 
 
I - Quando a Coordenação de Curso entender ser pertinente poderá solicitar ajuda aos 
docentes de seu colegiado, especializados em áreas específicas, para a correção das 
questões discursivas. 
 
Art. 32º - O Gabarito com as respostas da prova deverá ser publicado pelas 
Coordenações de Curso até 48h após sua aplicação. 

 
CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 34º - Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Direção-Geral. 
  
Art. 35º. Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Cascavel, 21 de Setembro de 2017. 
 

 
 

_______________________________ 
Viviane da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica 
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5.7 Estudo de Implantação dos Polos 

 

5.7.1 Polo/Univel – Cafelândia - PR 

O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário  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 (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo 

levantamentos realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de 
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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  IES  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. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

198 
 

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%.9 

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, 

                                                
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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apresentando sua participação em número de empregos em relação ao 

estado.10 

Número de Empregos 
no Oeste do Paraná 

Participação em 
relação ao Estado (%) 

Município /Empresas Destaque na 
participação 

1.458 99,6 Cascavel (Empresa Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora (Empresa 
Copacol) 

20.345 38,5% 
Matelândia (Empresa Lar) 
Cafelândia (Empresa Copacol) 
Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 
Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 
Marechal C. Rondon e Matelândia 
(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.11 

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. 

                                                

10
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque 

Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

11
 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília 

de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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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. 

Outro local estudado para ser polo de apoio presencial é a cidade de 

Cafelândia. A cidade possui segundo dados do IPARDES 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 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. 
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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 técnico-científico, 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 Cascavel-PR. 

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.  

Matrículas no ensino básico segundo a modalidade de ensino em 

Cafelândia – Ano 2018 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 994 

Creche 561 

Pré-escolar 433 

Ensino fundamental  2.270 

Ensino médio  678 

Educação professional - 

TOTAL 3.942 

FONTE: MEC/INEP 
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 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. 

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 
 

 
100 
23 

Educação Superior a Distância  
Matrículas 
Concluintes 

 
 

147 
- 

FONTE: MEC/INEP 

 

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 - ......................................................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 
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 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 – CPF:  

 Titulação: Pós -Graduação em Matemática 

 Laboratorista de Informática: Daniel Enio Gonçalves dos Santos – CPF 

 Titulação: Graduação em Administração 

 Bibliotecária: Elaine Oliveira Geacomini – CPF:  

 Titulação: Graduação em Artes Visuais 

 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: 
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 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; 

 Impressora com scanner; 

 Entre outros. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

A Biblioteca do Polo/Univel EAD está 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, 
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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 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 
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ali matriculados, guardando-se a proporção necessária para atendimento aos 

estudantes em todas as suas necessidades. 

 

5.7.2 Polo/UNIVEL - Assis Chateaubriand - PR 

 

O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário  UNIVEL 

para a implantação do polo de apoio presencial na cidade de Assis 

Chateaubriand, no Estado do Paraná - IES, 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 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 
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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. 
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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%.12 

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, 

                                                
12Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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apresentando sua participação em número de empregos em relação ao 

estado.13 

Número de Empregos 
no Oeste do Paraná 

Participação em 
relação ao Estado (%) 

Município /Empresas Destaque na 
participação 

1.458 99,6 Cascavel (Empresa Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora (Empresa 
Copacol) 

20.345 38,5% 
Matelândia (Empresa Lar) 
Cafelândia (Empresa Copacol) 
Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 
Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 
Marechal C. Rondon e Matelândia 
(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.14 

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. 

                                                

13
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

14
 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 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 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 técnico-científico, 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 
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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 Cascavel-PR. 

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.  

 

Matrículas no ensino básico de Assis Chateaubriand segundo a 

modalidade de ensino – Ano 2018 

 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 1.520 

Creche 720 

Pré-escolar 800 

Ensino fundamental  3.991 

Ensino médio  1.371 

Educação professional 338 

TOTAL 7.220 

FONTE: MEC/INEP 

 

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de 

Assis Chateaubriand 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. 

 

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 
Concluintes 
 

723 
197 

Educação Superior a Distância  
Matrículas 
Concluintes 

 
 

166 
32 

FONTE: MEC/INEP 

 

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 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 

 

 

Pessoal do Polo 

 Gestor: Fabrício Politi Begoss – CPF: 037.925.169-85 

 Titulação: Especialista 
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 Técnico de Informática: Edson Júnior Della Vlentina Gervazio – CPF 

103.568.139-08 

 Titulação: Graduado 

 Bibliotecária: Cecília Inês Bruxel – CPF: 655.803.549-91 

 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 tal 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: 

 

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 estão 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 dispõe 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. 

 

5.7.3 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 
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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.  

 

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). 
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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 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 
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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%.15 

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.16 

 

 

 

 

 

 

                                                
15Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

16
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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Número de Empregos 
no Oeste do Paraná 

Participação em 
relação ao Estado (%) 

Município /Empresas Destaque na 
participação 

1.458 99,6 Cascavel (Empresa Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora (Empresa 
Copacol) 

20.345 38,5% 
Matelândia (Empresa Lar) 
Cafelândia (Empresa Copacol) 
Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 
Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 
Marechal C. Rondon e Matelândia 
(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.17 

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 

                                                
17

 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel 

Valença; Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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Centro Universitário Univel é caracterizada por 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 
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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 técnico-científico, na busca de impactar nas ações de 

desenvolvimento e progresso econômico e social da região e 

consequentemente do país. 

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 Cascavel-PR. 

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.  

Matrículas no ensino básico em Laranjeiras segundo a modalidade de 

ensino – Ano 2018 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 1.853 

Creche 957 

Pré-escolar 896 

Ensino fundamental  4.291 

Ensino médio  1.190 

Educação professional 229 

TOTAL 7.563 
FONTE: MEC/INEP 
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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 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam 

que a evasão fica em torno de 10.7% do total. 

 

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 
 

 
1.179 
159 

Educação Superior a Distância  
Matrículas 
Concluintes 

 
 

907 
62 

FONTE: MEC/INEP 

 

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 

 Sala de aula (12) compartilhada..............................................................70 m² 
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 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 tal 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); 
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 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 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. 

 

 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

230 
 

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: 
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 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 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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5.7.4 Polo/UNIVEL – Marechal Cândido Rondon – PR 

 

O estudo de viabilidade desenvolvido pela Faculdade 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 
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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). 

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, 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. 
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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%.18 

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, 

                                                
18Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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apresentando sua participação em número de empregos em relação ao 

estado.19 

Número de Empregos 
no Oeste do Paraná 

Participação em 
relação ao Estado (%) 

Município /Empresas Destaque na 
participação 

1.458 99,6 Cascavel (Empresa Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora (Empresa 
Copacol) 

20.345 38,5% 
Matelândia (Empresa Lar) 
Cafelândia (Empresa Copacol) 
Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 
Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 
Marechal C. Rondon e Matelândia 
(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.20 

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 

                                                

19
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

20
 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel 

Valença; Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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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. 

Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área 

de negócios nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos 

de extensão técnico-científico, 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 
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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 Cascavel-PR. 

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.  

Matrículas no ensino básico em Marechal Candido Rondon segundo a 

modalidade de ensino – ano 2018 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 2.731 

Creche 1.452 

Pré-escolar 1.279 

Ensino fundamental (1) 5.789 

Ensino médio (2) 1.869 

Educação professional 297 

TOTAL 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. 

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 
 

 
2.292 
372 

Educação Superior a Distância  
Matrículas 
Concluintes 

 
 

390 
18 

FONTE: MEC/INEP 



 

 
Centro Universitário UNIVEL  

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

238 
 

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 - ...................................................................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 – CPF: 

022.739.949-82 

 Titulação: Graduado Ciências Contábeis e Especialização em 

Contabilidade e Finanças. 

 Responsável pelos Equipamentos: RICARDO GUILHERME SONTAG- 

CPF: 070.058.269-06 

 Titulação: Graduado em Administração – em andamento 
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 Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person. 

 Tutor Presencial: ROQUE CEZAR BARBOSA – CPF: 038.016.449-03 

 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: 

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). 
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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: 

 

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 
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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 está 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. 

 

5.7.5 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).  
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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. 

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. 
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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 que mais contribuíram para essa dinâmica 
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foram a Centro-Ocidental, com crescimento de 95,1% no período, e a Oeste, 

com 79,4%.21 

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.22 

Número de Empregos 
no Oeste do Paraná 

Participação em 
relação ao Estado (%) 

Município /Empresas Destaque na 
participação 

1.458 99,6 Cascavel (Empresa Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora (Empresa 
Copacol) 

20.345 38,5% 
Matelândia (Empresa Lar) 
Cafelândia (Empresa Copacol) 
Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 
Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 
Marechal C. Rondon e Matelândia 
(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 

                                                
21Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

22
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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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.23 

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 com 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. 

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. 

                                                
23

 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 técnico-científico, 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 Cascavel-PR. 

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.  

 

Matrículas no ensino básico em Palotina segundo a modalidade de ensino 

– Ano 2018 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 1.977 

Creche 985 

Pré-escolar 992 

Ensino fundamental (1) 4.206 

Ensino médio (2) 1.242 

Educação professional 48 

TOTAL 7.473 

FONTE: MEC/INEP 
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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. 

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 
 

 
1.906 
259 

Educação Superior a Distância  
Matrículas 
Concluintes 

 
 

304 
30 

FONTE: MEC/INEP 

 

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 
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 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– CPF: 922.836.671-00 

 Titulação:  Graduação em Educação Física, Pós -Graduação em 

Educação Especial 

 Laboratorista de Informática: Natan Gabriel Ricini– CPF: 098.660.329-57 

 Titulação: Graduação em Análise de Desenvolvimento em Sistema 

 Bibliotecária: Maria do Carmo Mathias Molin – CPF: 985.338.199-00 

 Titulação: 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. 

 

 

 

 

 

 

Sala de aula 
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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); 
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 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 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, 
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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; 

 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.6 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 
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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) 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 
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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 que mais contribuíram para essa dinâmica 
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foram a Centro-Ocidental, com crescimento de 95,1% no período, e a Oeste, 

com 79,4%.24 

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.25 

Número de Empregos 
no Oeste do Paraná 

Participação em 
relação ao Estado (%) 

Município /Empresas Destaque na 
participação 

1.458 99,6 Cascavel (Empresa Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora (Empresa 
Copacol) 

20.345 38,5% 
Matelândia (Empresa Lar) 
Cafelândia (Empresa Copacol) 
Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 
Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 
Marechal C. Rondon e Matelândia 
(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 

                                                
24Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

25
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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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.26 

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 técnico-científico, na busca de impactar nas ações de 

                                                
26

 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel 

Valença; Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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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 Cascavel-PR. 

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.  

 

Matrículas no ensino básico em Medianeira r 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 ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a 

evasão fica em torno de 11,5% do total. 
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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 
 

 
3.195 

338 
 

Educação Superior a Distância  
Matrículas 
Concluintes 

 
 

1.004 
163 

FONTE: MEC/INEP 

 

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 

 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 
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Pessoal do Polo 

• Gestor: Alexandre Aparecido da Silva – CPF: 336.067.018-37 

 Titulação: Mestre em Educação Física 

• Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person. 

• Tutor Presencial: MARION HELENA FERNANDES – CPF: 051.381.719-09 

 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. 

 

 

Gestor do Polo EAD e Sala de Tutoria 
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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 
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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: 

 

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 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. 

 

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 

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 
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A instituição dispõe 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 é adequada ao número de alunos ali 

matriculados, guardando-se a proporção necessária para atendimento aos 

estudantes em todas as suas necessidades. 

 

 

5.4 Regulamento do desafio intercursos 

 
REGULAMENTO DO DESAFIO INTERCURSOS 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 
 

O Desafio Intercursos Univel será realizado com auxílio de Tabuleiros e 
Dados em tamanho padrão para jogos, confeccionados especialmente para 
realização deste desafio. 

Também será utilizado 01 Tabuleiro Gigante e 01 Dado gigante, 
confeccionados especialmente para uso na Fase Final do Desafio Intercursos 
Univel. 

Como instrumentos para realização do Desafio Intercursos Univel, serão 
elaboradas 100 (cem) perguntas de conhecimentos específicos vinculados aos 
Cursos de Graduação e, 50 (cinquenta) perguntas de conhecimentos gerais. 

As perguntas de conhecimentos gerais serão elaboradas com base em 
temas transversais, cuja essência abrange temáticas relacionadas a Educação 
Ambiental, Economia, Pobreza, Água, Direitos Humanos, entre outros. 

 
Dinâmica do Jogo: 
1. As perguntas de conhecimentos específicos dos cursos de graduação 

e conhecimentos gerais a serem utilizadas no Desafio Intercursos Univel serão 
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disponibilizadas antecipadamente, em um banco de dados, para consulta e 
estudos dos alunos participantes; 

2. Os Alunos dos Cursos de Graduação serão denominados de 
“Jogadores”; 

3. Os jogadores deverão serão organizados em diferentes equipes de 
livre escolha dos participantes. As equipes deverão ser formadas por até 03 
(três) alunos 

4. As diferentes equipes irão competir entre si; 
5. A dinâmica do jogo será iniciada pelo sorteio de uma pergunta e pelo 

sorteio de um indivíduo da equipe que deverá responder à pergunta, o qual não 
poderá ser substituído; 

6. A resposta correta da pergunta sorteada permitirá com que a equipe 
lance o Dado para identificar o número de casas a serem avançadas no jogo; 

7. A resposta incorreta da pergunta sorteada irá acarretar na 
permanência (nem avançar e nem retornar) no jogo. 

8. O integrante da equipe que faltar no dia e horário em que o jogo 
estará sendo realizado não poderá ser substituído, devendo os demais 
integrantes participar do jogo normalmente. 

9. Cada equipe será acompanhada de um Monitor que atuará como 
árbitro da partida, o qual será responsável pelo gerenciamento das perguntas e 
da sequência do jogo. 

10. As questões serão escolhidas aleatoriamente pelo aplicativo 
Socrative. 

11. Depois de lida as questões, a equipe terá 15 segundos para 
resposta. 

12. Turmas de até 30 alunos, farão uma rodada com todas as equipes 
competindo entre si em uma única partida. Para cursos que possuem turmas 
acima de 30 alunos, as equipes serão divididas em duas partidas. Os 
vencedores de cada partida se enfrentarão para determinar a equipe campeã 
da sala. 
 

FASES JOGO: a competição terá 2 (duas) fases 
Fase 1: 
Você fará parte de uma equipe de até 03 (três) alunos da sua turma. Sua 

equipe irá competir com outras equipes da sua turma até que se defina os 
vencedores. 

Fase 2: 
As duas* melhores equipes da turma na 1º fase (1º e 2º lugar) serão 

convocadas para participar da segunda fase, formando uma única equipe. 
Esta equipe será composta por até 06 (seis) integrantes, somando a 
quantidade de alunos da equipe que conquistou o 1º lugar com a quantidade 
de alunos da equipe que conquistou o 2º lugar. Estas equipes irão disputar 
a Grande Final do Desafio Intercursos Univel que será realizado no 
Auditório. Nesta fase equipes de cursos diferentes irão competir entre si, no 
entanto, as perguntas de conhecimentos específicos a serem respondidas 
serão relativas ao seu curso, além das perguntas de conhecimentos gerais. 
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* Caso seu curso tenha mais de 1 (uma) turma (por exemplo A, B e C) 
a escolha dos integrantes para a segunda fase ocorrerá da seguinte forma: 

-Cursos com duas turmas (A e B): as 02 (duas) equipes que 
classificadas em 1º lugar de cada turma serão convocadas para segunda 
fase, formando uma única equipe, composta por até 06 (seis) alunos. 

-Cursos com três turmas ou mais (A, B, C...): As equipes classificadas 
em 1º lugar de cada turma participarão de uma nova rodada para a escolha 
dos 06 (seis) alunos que irão para a segunda fase. 

Premiações 
1. No desafio da primeira etapa, realizada em sala de aula, os 

integrantes das duas equipes vencedoras irão receber uma mochila 
personalizada da Univel; 

2. No desafio da segunda etapa (última) a ser realizada no Auditório da 
Univel, a equipe vencedora irá receber o valor monetário de R$ 3.000,00 (três 
mil) reais, a ser rateado entre os integrantes da equipe presente no dia da 
disputa, os quais receberão cada um uma quantia igual entre si. O prêmio 
nesta fase é individual, sem qualquer vínculo com as fases classificatórias 
anteriores. 

3. Também haverá uma premiação adicional a turma vinculada a equipe 
vencedora do Desafio Intercursos, que receberá uma festa de confraternização, 
organizada pela Univel. 
 


