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APRESENTAÇÃO

O documento que se apresenta é fruto de um trabalho de dois anos, realizado pela 

Assessoria de Avaliação Institucional da Unioeste, que diante da Resolução 028/2004 do 

Conselho Universitário (COU), empenhou-se na elaboração de um trabalho abrangente, que 

desse conta de levantar os avanços e as deficiências vivenciadas pela universidade. 

O trabalho tomou corpo a partir do encaminhamento, por parte da Assessoria de 

Avaliação  Institucional,  para  apreciação  do  Conselho  Universitário,  do  Projeto  de 

Avaliação Institucional da Unioeste (aprovado em março de 2005). Após este passo, foram 

concretizados os seminários de avaliação institucional, também no ano de 2005, em todos 

os campi, no Hospital Universitário e na Reitoria da Instituição (a Unioeste é multicampi, 

se fazendo presente em cinco cidades das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná).

Entendia a Assessoria de Avaliação Institucional que a informação e a tomada de 

consciência,  por  parte  da  comunidade  acadêmica  da  Unioeste,  em  relação  ao  recente 

processo  de  avaliação  institucional  consolidado  pelo  Governo  Federal  (o  SINAES  – 

Sistema  Nacional  de  Avaliação  das  Instituições  de  Ensino  Superior,  que  substituiu  o 

PAIUB – Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras), constituía-se em questão 

fundamental  para o bom andamento da longa caminhada rumo à concretização da auto-

avaliação  institucional,  principalmente  pelo  fato  da  Instituição  já  ter  passado  por  dois 

processos  avaliativos  anteriores,  ambos  no  período  de  vigência  do  PAIUB.  Processos 

importantes, mas que não concretizaram o retorno esperado, para a comunidade acadêmica, 

dos apontamentos levantados por tais avaliações.

Neste sentido, tomou-se um cuidado especial com a questão da conscientização 

frente ao processo avaliativo a ser vivenciado. Por conta disto um total de cinqüenta e cinco 

(55) seminários de avaliação institucional foram realizados na Unioeste, pela Assessoria de 

Avaliação Institucional, no ano de 2005. Materiais de divulgação como folders (2.500) e 

cartazes (250) também foram largamente utilizados.

Uma outra preocupação, externada no projeto de avaliação institucional, se dirigiu 

à metodologia a ser utilizada para a efetivação dos trabalhos de auto-avaliação da Unioeste. 

Com o intuito de desenvolver um processo mais abrangente do que os anteriores trabalhos 

de  avaliação  tinham  desenvolvido  (os  trabalhos  de  avaliação  institucional  anteriores, 
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notadamente o desenvolvido entre os anos de 2000 e 2001, haviam sido desenvolvidos com 

base  na  aplicação  de  questionários  que  visavam  aferir  a  percepção  da  comunidade 

acadêmica acerca de questões institucionais), foi proposta a consolidação de um trabalho, 

chamado de “auto-avaliação qualitativa”, a ser realizado por todos os colegiados de cursos 

de graduação e de pós-graduação  stricto sensu (mestrados) da Unioeste, bem como pelos 

técnico-administrativos da Instituição (de todos os campi e da Reitoria). 

O objetivo foi o de fazer com que cada membro da comunidade acadêmica da 

Instituição  discutisse,  de  forma  mais  aprofundada,  e  para  além  de  responder  aos 

questionários de auto-avaliação, as questões relativas às dez dimensões que norteariam a 

avaliação institucional (estas dez dimensões foram propostas pela Comissão Nacional de 

Avaliação  das  Instituições  de  Ensino  Superior  –  CONAES  -  e  foram  incorporadas  à 

avaliação institucional da Unioeste conforme Resolução 028/2004 COU. Os dez itens, para 

a auto-avaliação, propostos pelo SINAES, foram os seguintes:  I- a missão e o plano de 

desenvolvimento institucional; II- a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização,  incluídos  os procedimentos  para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

III- a responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se refere à 

sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 

defesa  do  meio  ambiente,  da  memória  cultural,  da  produção  artística  e  do  patrimônio 

cultual;  IV- a comunicação com a sociedade; V- as políticas de pessoal, as carreiras do 

corpo docente  e do corpo técnico-administrativo,  seu aperfeiçoamento,  desenvolvimento 

profissional  e  suas  condições  de  trabalho;  VI-  organização  e  gestão  da  Instituição, 

especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia  na  relação  com  o  Estado,  e  a  participação  dos  segmentos  da  comunidade 

universitária nos processos decisórios; VII- infra-estrutura física, especialmente a de ensino 

e de pesquisa,  biblioteca,  recursos de informação e comunicação;  VIII-  planejamento  e 

avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto- avaliação institucional; 

IX- política de atendimento aos estudantes; X- sustentabilidade financeira, tendo em vista o 

significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior).

O trabalho  teve seu enriquecimento com a incorporação de uma material  mais 

abrangente encaminhado pelas instâncias administrativas da universidade (pró-reitorias e 
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assessorias da Reitoria, coordenações de curso, direções de centro e direções de campus) 

que realizaram uma auto-avaliação dos trabalhos efetuados nos últimos anos, na instituição. 

O material  encaminhado pelas coordenações de curso, direções  de centro e direções  de 

campus compôs o que chamamos de “para além das dez dimensões de avaliação: o dia-a-

dia institucional”. Documentos que explicitaram as principais dificuldades, bem como os 

avanços e as ações desenvolvidas por estas instâncias da universidade. 

Além  disso,  com  o  apoio  da  comissão  central  permanente  de  avaliação 

institucional  da  Unioeste  (criada  pela  Resolução  028/2004  –  COU),  também  foi 

confeccionado  o  questionário  de  avaliação  da  Unioeste,  a  ser  respondido  por  parte  da 

comunidade externa (vários segmentos, e instituições, responderam a estes questionários), 

para  que  se  pudesse  complementar,  de  forma  isonômica,  o  processo  de  auto-avaliação 

efetuado pela  comunidade acadêmica.  O hospital  Universitário  da Unioeste  também foi 

objeto da avaliação institucional, pela primeira vez em sua história. 

Este trabalho amplo resultou num somatório de informações que, durante o ano de 

2006, foram sistematizados e finalizados com o apoio da comissão central permanente de 

avaliação institucional da Unioeste. Registre-se que os parâmetros que serviram de base 

para  a  análise  de  cada  dimensão  e  ou  setor  avaliado  foram retirados  do  Planejamento 

Estratégico  da  Unioeste,  desenvolvido  no  ano  de  2000,  onde  a  instituição  propôs 

desenvolver uma série de atividades e ações, para os próximos cinco anos, ou seja, até 

2005,  voltadas  à  melhoria  das  atividades-fim  desenvolvidas.  Também foram utilizados 

como parâmetros de avaliação de cada dimensão os pontos de discussão propostos pela 

CONAES, e denominados de “núcleo básico e comum”.
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Quadro demonstrativo da situação de oferta de cursos na Unioeste

      CURSO                  DURAÇÃO     VAGAS          CIDADE                       AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO/DATA                 IMPLANTAÇÃO

4



  
1Administração

4 anos
noturno

40 Foz do Iguaçu Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 83.558/79
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 218/83

1979
(alteração PPP em 2004 passou 
para 4 anos)

5 anos
noturno

40 Medianeira
Extensão

Autorização de Funcionamento: Parecer 349/98-CEE de 
04/09/1998 – Resolução SETI 031/98 que homologa parecer do 
CEE 
Decreto de autorização nº. 5097/2005, de 19/07/2005.
Processo nº. 3.692.387-3 Arquivado
Processo nº. 5.815.017-7 Reconhecimento- curso reconhecido 
pelo curso sede

1999 - 
1º Vest.1999     5º Vest.2003
2º Vest. 2000
3º Vest. 2001
4º Vest.2002

4 anos
noturno

40 Marechal 
Cândido
Rondon

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 89.201/83
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 316 /87

1983
(alteração PPP em 2004 passou 
para 4 anos)

5 anos
noturno

50 Palotina
Extensão

Autorização  de  Funcionamento:  Decreto  Estadual  nº.  2287 de 
11/07/2000, publicado no D. O. E., em 12/07/2000. 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 316 /87 Resolução 
059/99 SETI
Fazer processo de reconhecimento 2º semestre/2005
conforme Parecer CEE nº. 117/03, de 12/03/03- 
curso é reconhecido pelo curso sede

2º semestre/2000
(somente um vestibular)

5 anos (2002)
noturno

alterado p/ 4 
anos (oferta 
em 2005)

40 Santa Helena
Extensão

Projeto de Implantação Portaria nº. 032/02, de 04/06/2002 – CEE
Processo nº. 5.235.740-3 SETI 
Parecer nº. 519/02 CEE – Publicação DOE 6271, de 15/07/02
Resolução 031/2002 – SETI homologa Parecer do CEE
Decreto nº. 6001 de 26/07/02 Autorização de Funcionamento 

curso é reconhecido pelo curso sede

2º semestre/2002
1º Vest. novembro/2002

4 anos
noturno

50 Cascavel Autoriz.Funcion.Decreto Federal nº. 77.961/76
Reconhec.Decreto Federal nº. 83.325/79

1976
(alteração PPP em 2004 passou 
para 4 anos)

4 anos
Matutino

40 Francisco
Beltrão

Processo nº. 4.924.830-0
Expansão de vagas, Cascavel. GRE p/dar ciência a SETI em 
01/2003, implantação 2003
Proc. Nº 8.198.351-8 Regulariza o curso
Decreto de autorização nº. 4155/04 de 28/12/2004
Processo de reconhecimento enviado em 11/2005

1º Vest. 2003
Curso suspenso em 2004 e 
aprovado através do Decreto nº. 
4155/2004 
(alteração PPP em 2004 passou 
para 4 anos)
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Agronomia

5 anos
integral

40 Marechal 
Cândido
Rondon

Criação/Unioeste: Resolução nº. 006/95 - COU
Autorização de funcionamento: Parecer nº. 137/94 - CEE
Decreto Estadual nº. 2249, de 29/06/2000 – publicado no D. O. 
E. em 30/06/2000.

1995

Ciências Biológicas

4 anos
Bacharelado

integral

40 Cascavel Autoriz. Funcion. Parecer nº. 260/92 - CEE
Reconhec.Decreto Estadual nº. 297/99
Reformulação dos PPPs. 01/2003

2003

5 anos
Licenciatura

Noturno

40 Cascavel
Reformulação dos PPPs. 01/2003

2003

4 anos
Licenciatura

Integral

Vest.2005
PPP 

reformulado 
na sede 

40 Santa Helena
Extensão

Autorização de Funcionamento
Decreto Estadual nº. 297 de 11/07/2000, publicado no D. O. E. 
em 12/07/2000.
Parecer nº. 473/99 - CEE
Resolução nº. 044/99 SETI que homologa Parecer,
publicação Parecer D.O.E 5644, em 21/12/99

Processo de reconhecimento nº. 5.708.303
As extensões necessitam de reconhecimento, conforme Parecer 
CEE nº. 117/03, de 12/03/03 
curso é reconhecido pelo curso sede

1º Vest. 2º sem./2000
2º Vest./2002
3º Vest.2003
Não autorizado para 
vestibular/2004 (SETI) 
4º Vest./2005 - Autorizado para 
mais uma turma Decreto nº. 
3641/2004 de 21/09/2004-D.O.E 
nº. 6817/04

Reformulação dos PPPs. 01/2003

1 Arquivo: prg/posição dos cursos-
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Ciências Contábeis

5 anos
Bacharel
Noturno

40 Cascavel Autoriz.Funcion.Decreto Federal 77961/76
Reconhec.Decreto Federal nº. 83.325/79

1976

5 anos
Bacharel
Noturno

40 Foz do Iguaçu Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 83.558/79
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 218/83

1979

5 anos
Bacharel
Noturno

40 Marechal
Cândido
Rondon

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.055/80
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 73/83

1983

5 anos
Bacharel
Noturno

50 Palotina
Extensão

Autorização de Funcionamento: Decreto Estadual nº. 2290 – de 
11/07/2000, publicado no D. O. E. em 12/07/2000.

Reconhecimento:  Portaria  Ministerial  nº.  73/83  Res.061/99 
SETI, de 22/12/99
Fazer processo de reconhecimento 2º semestre/2005
conforme Parecer CEE nº. 117/03 de 12/03/03
curso é reconhecido pelo curso sede

2º semestre 2000
somente 1 vestibular

Ciência da Computação

4 anos
Bacharel
Integral

40 Foz do Iguaçu Criação/Unioeste: Resolução nº. 008/95 – COU
Autorização: Parecer nº. 137/94 – CEE
Reconhecimento: Decreto Estadual nº. 1068, de 12/07/1999

1995

Ciências Econômicas

5 anos
Bacharel
Noturno

50 Cascavel Autor.Funcion. Decreto Federal nº. 85141/80
Reconhecimento Portaria Ministerial nº. 271/83

1980

5 anos
Bacharel
Matutino

50 Francisco Beltrão Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 90.774/84
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 37/90

1985

5 anos
Bacharel
noturno

40 Toledo Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85053/80 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 69/83

1980

Ciências Sociais

4 anos
Bacharel ou 
Licenciatura

noturno

40 Toledo
Criação Unioeste: Resolução nº. 22/97 – COU
Parecer 322/97-CEE, homologado pela Resolução 027/97-SETI
Reconhecimento: Decreto nº. 5521, de 25/03/02 - bacharelado
(Falta correção no Decreto, “turno”)

1998
 

LICENCIATURA
Parecer  nº.  94/03  do  CEE,  Resolução  nº.  05/2003  da  SETI, 
publicada Resolução no DOE, nº. 6459 – 04/2003
Decreto nº 1727, de 13/08/03 

1998
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Direito 5 anos
matutino

40 Francisco
Beltrão

Criação: Unioeste – Resol. 007/98 – COU, de 04/05/98
Lei 13.151 de 18/06/01 – criar e implantar curso de Direito
Processo nº. 535/01 Parecer aprovado em 05/04/02-CEE
Autorização de Funcionamento Decreto 5722 de 28/05/02
Fazer processo de reconhecimento em 2007

1º Vest. em 2003
Processo nº. 5.162.698-2/02
PPP reformulado e implantado 
em 2004

Direito 5 anos
matutino

40 Rondon Criação: Unioeste – Resol. 007/98 – COU, de 04/05/98
Lei 13.151 de 18/06/01 – criar e implantar curso de Direito
Processo nº. 535/01 Parecer aprovado em 05/04/02-CEE
Autorização de Funcionamento Decreto 5722 de 28/05/02
Fazer processo de reconhecimento em 2006

1º Vest. 2º sem/2002 em 11/02
Processo nº. 5.162.698-2/02
PPP reformulado e implantado 
em 2004

Direito 5 anos
noturno

40 Foz Criação: Unioeste – Resol. 007/98 – COU, de 04/05/98
Lei 13.151 de 18/06/01 – criar e implantar curso de Direito
Processo nº. 535/01 Parecer aprovado em 05/04/02-CEE
Autorização de Funcionamento Decreto 5722 de 28/05/02
Fazer processo de reconhecimento em 2006

1º Vest. 2º sem./2002 em 11/02
Processo nº. 5.162.698-2/02
PPP reformulado e implantado 
em 2004

Economia Doméstica

4 anos/ 
bacharelado

40 Francisco Beltrão Autorização de Funcionamento/Licenciatura: Decreto Federal nº. 
75.917/75 - Reconhecimento/Licenciatura: Decreto Federal 
83.343/79 - Instituição do Bacharelado – 
Reconh. Portaria Ministerial 407/88
O curso reformulou em 2003, foi excluída a Licenciatura 5 anos

1974 

(em 2003 retirou a Licenciatura, 
de 50 vagas p/40)

Educação Física

4 anos
lic.ou Bac.

Integral

50 Rondon Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 89.185/83
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 316/87

1983

4 anos
licenciatura e
bacharelado

matutino

40 Santa Helena
Extensão

Projeto de implantação: Portaria nº. 032/02, de 04/06/02- 
Parecer nº. 529/02 publicação DOE 6271, de 15/07/02 
Resolução nº. 032/02 SETI de 17/07/02
Decreto nº. 6000 de 26/07/02 Autorização Funcionamento
Fazer processo de reconhecimento inicio em 2º sem/2005
conforme Parecer CEE nº. 117/03, de 12/03/03
curso é reconhecido pelo curso sede

1º Vest. 2º sem/2002
2º Vest.2005 (1º semestre) 
Decreto nº. 6000, de 26/07/02 
Aut.Funcionamento. 
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Enfermagem

5 anos
licenciatura e 
bacharelado

integral

40 Cascavel Autor.Funcion. Decreto Federal nº. 82600/78

Reconhecimento Portaria Ministerial nº. 351/84

1978 
Reformulado PPP em 2003 de 4 
anos passou para 5 anos

4,5 anos
licenciatura e 
Bacharelado

integral

40 Foz do Iguaçu
Autorização Decreto nº. 3637 de 20/09/2004, publicado no 
D.O.E 6816 de 20/09/2004.

Fazer processo de reconhecimento início em 2007

1ºvest.2003 (5 anos igual 
Cascavel)
2º Vest.2004 (5 anos igual 
Cascavel)
3º Vest.2005 (PPP reformulado 
para autorização/2004 passou 
para 4,5 anos, implantado em 
2005. PPP do curso do processo 
de autorização)
Processo nº. 5.392.318-6 para 
implantação definitiva 22/01/03 – 
GRE p/SETI 
Curso suspenso pelo governo de 
estado em 2004 e autorizado 
através do Decreto nº. 3637 de 
20/09/2004

4 anos lic. e 
Bach.

Integral

40 Foz do Iguaçu Resolução nº. 021/97-COU Aprova carta-consulta.
Resolução nº. 408/98-CEPE, estabelece normas de 
funcionamento 

2º semestre/1998 (um único 
vestibular - turma formada em 
2002, convênio) 

Engenharia Agrícola
5 anos
integral

40 Cascavel Autorização Funcionamento Decreto Federal nº. 83.760/79
Reconhecimento Portaria Ministerial nº. 271/83

1979

Engenharia Civil
5 anos
integral

40 Cascavel Criação/Unioeste Resol.nº. 010/95- COU
Reconhecimento Decreto Estadual nº. 1599/99

1995

Engenharia Elétrica 
5 anos
integral

40 Foz do Iguaçu Criação /Unioeste: Resolução nº. 002/97 – COU
Parecer 322/97-CEE, homologado pela Resolução 027/97-SETI
Reconhecimento: Decreto nº. 5496/02, de 21/03/02

1998

Engenharia Mecânica 5 anos
integral

40 Foz do Iguaçu Processo nº. 4.605.390-7
Resolução 077/99-COU Aprova carta consulta

Decreto nº. 6016 de 02/08/02 Autorização Funcionamento
Fazer processo de reconhecimento em 2006

1º Vest. 2º sem/2002 em 11/2002
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Engenharia de Pesca
5 anos
integral

40 Toledo Criação  /Unioeste  -  Resolução  nº.  001/96  –COU  –Res.SETI 
028/96
Autorização de Funcionamento: Parecer nº. 119/96 – CEE
Res.SETI nº. 028/96
Reconhecimento: Decreto 5520/02, de 25/03/02

1997

Engenharia Química
5 anos
integral

40 Toledo Autorização de Funcionamento: Parecer nº. 137/94 - CEE
Reconhecimento: Decreto Estadual nº. 1065, de 12/07/1999.

1995

Farmácia 

5,5 anos
integral

40 Cascavel
Criação Unioeste: Resolução nº. 004/98-COU
Autorização Parecer 137/94-CEE e Resolução 037/98 SETI
Parecer do CEE Reconhecimento nº. 1083/02, de 07/11/02, 
publicado DOE nº. 6366, de 27/11/02
Resolução SETI nº. 079/2002, de 10/12/02 Decreto 1718, de 
13/08/03 publicado D.O.E. nº. 6540 de 13/08/03 

Reconhecimento das Habilitações Decreto nº. 4273, de 01/02/05

1999

Reestruturação em 2003

Curso reformulado em 2003 de 
Farmacêutico Bioquímica
(Farmacêutico Industrial - 
mínimo 3,5 anos e máximo 5 
anos) para 
Farmacêutico em 2003 5,5 anos

Filosofia
4 anos

bacharel e 
licenciado
matutino

40 Toledo Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.054/80
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 69/83

1980

Filosofia 4 anos
bacharel e 
licenciado
noturno

40 Toledo Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.054/80
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 69/83

1980

Fisioterapia
4 anos
integral

40 Cascavel Criação Unioeste: Resolução nº. 004/98-COU
Parecer 137/94-CEE e Resolução 037/98 SETI
Reconhecimento: Parecer CEE nº. 472/03 de 09/05/03
D.O.E  6487, de 29/05/2003, Resol.SETI 23/2003-SETI
Decreto nº. 1708, de 13/08/2003

1999
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Geografia

4 anos 
Licenciatura

noturno

40 Francisco Beltrão Autorização de Funcionamento: Portaria Ministerial n.º. 349/84
Reconhecimento: Portaria Ministerial n.º 297/87

2001 
alterou o PPP em 2004, de 5 anos 
noturno e diurno (40 vagas em 
cada turno) com bacharelado e 
licenciatura juntos alterou para a 
separação das habilitações

4 anos/ 
bacharelado

matutino

40 Francisco Beltrão Autorização de Funcionamento: Portaria Ministerial n.º. 349/84
Reconhecimento: Portaria Ministerial n.º 297/87

1985
alterou o PPP em 2004, de 5 anos 
noturno e diurno (40 vagas em 
cada turno) com bacharelado e 
licenciatura juntos alterou para a 
separação das habilitações

4 anos
licenciatura

noturno

40 Marechal 
Cândido Rondon

Criação/Unioeste - Resolução nº. 002/96 - COU 
Autorização de Funcionamento: Parecer nº. 188/96 - CEE
Reconhecimento: Decreto Estadual nº. 3137, de 08/12/2000, 
publicado no D. O. E., 11/12/2000.

1997

História

4 anos
matutino

Licenciatura
40

Marechal 
Cândido Rondon

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.056/80
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 73/83
Alterou o PPP em 2004 para o ano letivo 2005 de Bacharel e 
Licenc. para somente licenciatura

1980

A partir de 2005 o curso retirou a 
oferta do bacharelado para os 
dois turnos

4 anos
matutino

Licenciatura

40 Marechal 
Cândido Rondon

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.056/80
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 73/83

1980
A partir de 2005 o curso retirou a 
oferta do bacharelado para os 
dois turnos

Hotelaria
4 anos

bacharel
matutino

40 Foz do Iguaçu Criação Unioeste: Resolução 004/98-COU
Autorização de Funcionamento: Resolução 038/98-SETI ,de 
04.10.98 
Parecer nº. 591/03 de 04/06/03 CEE, publicado D.O.E, em 
26/06/03
Resolução 005/2004-SETI, de 08/02/04 –Decreto nº. 3077, 
31/05/04

1999

Informática
5 anos
integral

40 Cascavel Criação Unioeste: Decreto Federal nº. 5/2/93
Reconhecimento Decreto Estadual nº. 5.070/98

1993
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Letras 
Português/Espanhol

4 anos
licenciatura

noturno

15 Marechal 
Cândido Rondon

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.056/80
Reconhecimento: Portaria Ministerial. nº. 73/83
O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003
De Letras/Português passou para (Espanhol, Alemão)
Falta fazer processo de reconhecimento de Espanhol em 2006
Processo para reconhecimento enviado em 12/2005

2003

Letras 
Português/Alemão

4 anos
licenciatura

noturno

10 Marechal 
Cândido
Rondon

O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003
De Letras/Português passou para (Espanhol, Alemão)
Falta fazer processo de reconhecimento de Alemão em 2006
Processo para reconhecimento enviado em 12/2005

2003

Letras Português/Inglês
4 anos

licenciatura
noturno

15 Marechal 
Cândido
Rondon

O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2005
De Letras/Português passou para (Espanhol, Alemão, Inglês)
Falta fazer processo de reconhecimento de Inglês em 2007

2005

Letras Português
/Espanhol

4 anos
licenciatura

matutino

22 Foz do Iguaçu Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 90.876/85
Reconhecimento: Decreto Federal nº. 188/87
Criação de Letras Português/Espanhol: Res. 005/96-COU
Decreto  nº.  3552/2001  de  15/02/2001  reconhece  Língua 
Espanhola.
O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003
De  Português/Espanhol  passou  para  Português/Espanhol  e 
Português/Inglês 

1985

Letras Português
/inglês

4 anos
licenciatura

matutino

22 Foz do Iguaçu O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003
Falta fazer processo de reconhecimento de Inglês em 2005
Enviado em outubro/2005 o processo para reconhecimento

2003

Letras Português/ 
Inglês

4 anos
licenciatura

matutino

20 Cascavel Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 70.521/72
Reconhecimento: Decreto Federal nº. 77.173/76
O curso foi criado como Letras Português/Inglês
O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003
De Letras Português/Inglês passou para Letras Português/Inglês, 
Letras Português/Italiano e Letras Português/Espanhol

1972

Letras Português/ 
Espanhol

4 anos
licenciatura

matutino

15 Cascavel O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003
Falta fazer processo de reconhecimento de Espanhol em 2005

Processo para reconhecimento enviado em 12/2005

2003

Letras Português/ 
Italiano

4 anos
licenciatura

matutino

15 Cascavel O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003
Falta fazer processo de reconhecimento de Italiano em 2005

Processo para reconhecimento enviado em 12/2005

2003
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Matemática

4 anos
licenciatura

noturno

50 Cascavel Autorização de Funcionamento: Portaria Ministerial nº. 68/88 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 1.504/93

1987

4 anos
licenciatura
vespertino

40 Foz do Iguaçu Autorização de Funcionamento: Portaria Ministerial nº. 68/88 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 1.504/93

1998

Medicina
6 anos
integral

40 Cascavel Criação/Unioeste - Resolução nº. 011/95 - COU 
Autorização de Funcionamento: Parecer nº. 79/96 - CEE, 
Despacho do Ministro, de 28.08.96 -D.O.U. Nº 169, de 30.08.96 
Processo de Reconhecimento
Parecer nº 934/02 de 03/10/02 CEE,
Resolução nº 057/2002-SETI de 31/10/02
Decreto 6636 de 28/11/02, publicado no DOE em 29/11/02

1997

Odontologia 5 anos
integral

40 Cascavel Criação/Unioeste: Resolução nº. 012/95 - COU 
Autorização: Parecer nº. 78/96 - CEE
Despacho do Ministro, de 28.08.96 -D.O.U. Nº 169, de 30.08.96
Reconhecimento: Parecer 577/01, D.O.E., 26/12/01
Decreto nº 5359, de 21/02/02 

1997
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Pedagogia

4 anos
matutino

40 Cascavel Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 70.521/72 - 
Reconhecimento: Decreto Federal nº. 77.308/76

1972

4 anos
noturno 

40 Cascavel Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 70.521/72 - 
Reconhecimento: Decreto Federal nº. 77.308/76

1998

4 anos
noturno

40 Foz do Iguaçu Autorização  de  Funcionamento:  Decreto  Estadual  1384  de 
20/10/99
Reconhecimento: Decreto Federal nº. 77.308/76

2º semestre/2000

4 anos
matutino

45 Francisco Beltrão Autorização de Funcionamento: Decreto de 16/03/94 
-Reconhecimento: Decreto Estadual n.º 3938/98

1994

4 anos
noturno

45 Francisco Beltrão Autorização de Funcionamento: Decreto de 16/03/94 
-Reconhecimento: Decreto Estadual n.º 3938/98

1994

4 anos
noturno

50 Sta. Helena
Extensão

Parecer 214/99 - CEE, de 06/08/1999
Resolução 032/99 – SETI, homologa parecer do CEE

Reconhecimento Parecer nº 651/04-CEE 
Decreto nº 4277 de 01/02/2005.

Decreto nº 6800 de 24/08/2004-Vestibulares 2000, 2001 e 2002

Autorizado para mais uma turma Decreto nº 3641/2004 de 
21/09/2004-D.O.E nº 6817/04 (5º Vestibular)

1999
1º Vest./2000 (1º sem/2000)
2º Vest./2001
3º Vest./2002
4º Vest./2003 
5º Vest./2005
Não autorizado Vestibular 
p/2004(SETI)

Processo nº 4.090.554-5 
(Vest.2000, 2001 e 2002)

Pedagogia para 
Educadores do Campo

4 anos 50 Francisco Beltrão Autorização através do Decreto nº 3315 de 07/07/2004
Convênio assinado pelo INCRA
Fazer processo para reconhecimento em 2007

Único vestibular em 06/2004
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Química

4 anos
licenciatura
vespertino

25 Toledo Criação Unioeste: Resolução nº. 12/97 – COU
Parecer 322/97-CEE, homologado pela Resolução 027/97-SETI
Reconhecimento: 693/01, de 08/05/02
Decreto nº 5838 de 03/07/03 (40 vagas anuais)
O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003

1998

5 anos
licenciatura

noturno

30 Toledo Curso  criado  como  expansão  de  vagas  em  2003,  para 
implantação  em  2004  –  Resolução  nº  059/2003-COU  de 
21/08/2003
Res. nº 110/2003- CEPE de 19/08/2003

2004

4 anos
bacharel
integral

25 Toledo Criação Unioeste: Resolução nº. 12/97 – COU

O curso foi reestruturado em 2002, implantado Bacharelado em 
2003
COU nº 086/02 de 17/12/02
COU nº 019/03 de 02/04/2003
Reconhecer enviar processo em 2005
Envio de processo de reconhecimento em 11/2005

2003

Secretariado Executivo 
Bilíngüe

4 anos
bacharel
noturno

40 Toledo Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº 93.593/86
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº 824/91

1986

Serviço Social 4 anos
bacharel
matutino

40 Toledo Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 93.593/86 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 674/91.

1986

Turismo 4 anos
bacharel
noturno

40 Foz do Iguaçu Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 90.974/85
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 188/87

1985

Zootecnia 5 anos
integral

40 Marechal 
Cândido Rondon

Criação Unioeste: Resolução 004/98-COU
Autorização de Funcionamento: Resolução 035/98-SETI de 
05.10.98
Parecer nº 68/03 de 26/02/03- Resolução da SETI nº 05/2003- 
01/04/03 Publicado no DOE. 6442 de 24/03/03
Decreto nº 1717 de 13/08/03 – Publicado D.O.E  nº 6540 em 
13/08/2003 nº 6540

1999

15



CURSOS EM FASE DE IMPLANTAÇÃO 2003 a 2005

CURSO DURAÇÃO CIDADE
AUTORIZAÇÃO/

RECONHECIMENTO IMPLANTAÇÃO
 

OBSERVAÇÕES
Administração 5 anos Francisco Beltrão Processo Nº 8.198.351-8 Regulariza o 

curso
Decreto de autorização nº 4155/04, de 
28/12/2004

2003 Expansão de vagas, Cascavel 
Processo nº 003779/2001 
Processo nº 4.924.830-0 enviado em 04/10 SETI
1º Vest. 2003
Processo nº 5.956.906-6
Decreto próprio de autorização 

Direito 5 anos
matutino

Francisco
Beltrão 

Criação:  Unioeste  –  Resolução  007/98  – 
COU de 04/05/98
Lei 13.151, de 18/06/01 – criar e implantar 
curso de Direito
Processo  nº  535/01  Parecer  aprovado  em 
05/04/02-CEE
Autorização  de  Funcionamento  Decreto 
5722, de 28/05/02

2003 1º Vest. em 2003
Processo nº 5.162.698-2/02
PPP reformulado e implantado em 2004

Direito 5 anos
matutino

Marechal Cândido 
Rondon

Criação:  Unioeste  –  Resolução  007/98  – 
COU de 04/05/98
Lei 13.151 de 18/06/01 – criar e implantar 
curso de Direito
Processo  nº  535/01  Parecer  aprovado  em 
05/04/02-CEE
Autorização  de  Funcionamento  Decreto 
5722, de 28/05/02

2004 1º Vest. 2º sem./2002 em 11/02
Processo nº 5.162.698-2/02
PPP reformulado e implantado em 2004

Direito 5 anos
noturno

Foz do Iguaçu Criação:  Unioeste  –  Resolução  007/98  – 
COU de 04/05/98
Lei 13.151 de 18/06/01 – criar e implantar 
curso de Direito
Processo  nº  535/01  Parecer  aprovado  em 
05/04/02-CEE
Autorização  de  Funcionamento  Decreto 
5722, de 28/05/02

2004 1º Vest. 2º sem./2002 em 11/02
Processo nº 5.162.698-2/02
PPP reformulado e implantado em 2004
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Enfermagem 4,5 anos Foz do Iguaçu
Autorização Decreto nº 3637 de 
20/09/2004, publicado no D.O.E. 6816, de 
20/09/2004.

Processo nº 4084/02 
para implantação 
definitiva 29/08 – 
GRE p/SETI nº 
(4.924.722-2 
substituído por).
nº 5.392.318-6 
(arquivado) 

2º semestre/1998
(um único vestibular)
Res.120/2002-CEPE Aprova PPP Res.048/2002-
COU Implantação 07/02

GRE em 22/01/03 p/SETI p/implantação em 2003
1º vest.2003

Letras Português com 
habilitações em 
Alemão/Espanhol/
Inglês (noturno)

4 anos Marechal Cândido 
Rondon

Vagas
24 – Língua Alemã (1º vest.2003)
24 – Língua Espanhola (1º vest.2003)

Língua Inglesa (não em 2003)

Altera vagas p/2004
20 – Língua Alemã 
20 – Língua Espanhola 

Altera vagas p/2005
10 – Língua Alemã 
15 – Língua Espanhola 
15 – Língua Inglesa

GRE em 22/01 p/dar 
ciência a SETI 
Implantação 2003

Processo nº 00428/2001 contratação docente
Processo 4.605.393-1

Até 2003 curso era de Letras Português

Letras Português/
Italiano

4 anos Cascavel 20 – Inglês 
15 - Espanhol
15 - Italiano

GRE em 22/01 
Implantação 2003

Processo nº 4.924.569-6 (arquivado)
Era Letras Português/Inglês até 2003

Letras Português/Espanhol/
Inglês (matutino)

4 anos Foz do Iguaçu 22 - Espanhol 
22 - Inglês

GRE em 22/01 
Implantação 2003

Processo nº 04287/2001
Era Letras Português/Espanhol até 2003

Química Licenciatura

Processo 9135

5 anos
noturno

Toledo 30 vagas Implantação em 2004 2004 – Aprovado pelo CEPE de 19/08; COU em 
21/08/2003.

Ofertado no Vestibular 2004, implantação 2004 
Resolução nº 059/2003-COU de 21/08/2003 – 
COU

Resolução nº 110/2003 de 19 de agosto de 2003 - 
CEPE

Química Bacharelado

Processo 9135

4 anos
integral

Toledo
25 vagas

Implantado em 2003 COU nº 086/02 de 17/12/02
COU nº 019/03 de 02/04/2003
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CURSOS EM FASE DE RECONHECIMENTO – Processos enviados à SETI

CURSO DURAÇÃO CIDADE
AUTORIZAÇÃO/

RECONHECIMENTO IMPLANTAÇÃO
 

OBSERVAÇÕES
Administração 4 anos 40 Francisco Beltrão Fazer  processo  de 

reconhecimento 2005
Enviado à SETI em 11/2005

Aguardando peritos

Letras 
Português/Espanhol

4 anos
licenciatura

noturno

15 Marechal Cândido Rondon Fazer processo de 
reconhecimento de Espanhol 
em 2005

Aguardando peritos

Letras Português/Alemão
4 anos

licenciatura
noturno

10 Marechal Cândido Rondon Fazer  processo  de 
reconhecimento de Alemão em 
2005

Aguardando peritos

Letras Português
/Inglês

4 anos
licenciatura

matutino

22 Foz do Iguaçu Fazer  processo  de 
reconhecimento  de  Inglês  em 
2005
Enviado  Processo  de 
reconhecimento em 10/2005

Aguardando Parecer do CEE, perito visitou o 
curso em novembro/2005

Letras Português/ 
Espanhol

4 anos
licenciatura

matutino

15 Cascavel Fazer  processo  de 
reconhecimento  de  Espanhol 
em 2005

Aguardando peritos

Letras Português/ Italiano
4 anos

licenciatura
matutino

15 Cascavel Fazer  processo  de 
reconhecimento de Italiano em 
2005

Aguardando peritos

Química 4 anos
bacharel
integral

25 Toledo Fazer  processo  de 
reconhecimento  de 
Bacharelado em 2005
Enviado  Processo  de 
reconhecimento em 11/2005

Aguardando Parecer do CEE, perito visitou o 
curso em novembro/2005
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CURSOS QUE FALTAM RECONHECIMENTO

Administração 4 anos 40 Francisco 
Beltrão

Fazer processo de reconhecimento 2006 1º semestre/2003 Com Decreto de autorização

Direito 5 anos
matutino

40 Francisco 
Beltrão

Fazer processo de reconhecimento em 2006 1º vestibular 2003 Com Decreto de autorização

Direito 5 anos
matutino

40 Marechal 
Cândido 
Rondon

Fazer processo de reconhecimento em 2006 1º Vest. 2º semestre/2002 em 
11/2002

Com Decreto de autorização

Direito 5 anos
noturno

40 Foz do Iguaçu Fazer processo de reconhecimento em 2006 1º Vest. 2º semestre/2002 em 
11/2002

Com Decreto de autorização

Engenharia 
Mecânica

5 anos
integral

40 Foz do Iguaçu Fazer processo de reconhecimento em 2006 1º Vest. 2º semestre/2002 em 
11/2002

Com Decreto de autorização

Enfermagem 5 anos 
integral

(4,5 anos)

40 Foz do Iguaçu Foi implantado em 2003 (5 anos, expansão de Cascavel), 
curso  suspenso  e  posteriormente  autorizado  por  Decreto 
(4,5 anos)
Fazer processo de reconhecimento em 2007

1º Vest.2003 Com Decreto de autorização

Letras Português/
Espanhol

4 anos
licenciatura

noturno

15 Marechal 
Cândido 
Rondon

Fazer processo de reconhecimento de Espanhol em 2005 2003 Sem Decreto de autorização

Letras Português/
Inglês

4 anos
licenciatura

noturno

15 Marechal 
Cândido
Rondon

Fazer processo de reconhecimento de Inglês em 2007 2005 Sem Decreto de autorização

Letras Português/
Alemão

4 anos
licenciatura

noturno

10 Marechal 
Cândido 
Rondon

Fazer processo de reconhecimento de Alemão em 2005 2003 Sem Decreto de autorização

Letras Português
/inglês

4 anos
licenciatura

matutino

22 Foz do Iguaçu Fazer processo de reconhecimento de Inglês em 2005
Enviado Processo de reconhecimento em 10/2005

2003 Sem Decreto de autorização

Letras Português/ 
Espanhol

4 anos
licenciatura

matutino

15 Cascavel Fazer processo de reconhecimento de Espanhol em 2005 2003 Sem Decreto de autorização

Letras Português/ 
Italiano

4 anos
licenciatura

matutino

15 Cascavel Fazer processo de reconhecimento de Italiano em 2005 2003 Sem Decreto de autorização

Química 4 anos
bacharel
integral

25 Toledo Fazer  processo  de  reconhecimento  de  Bacharelado  em 
2005
Enviado Processo de reconhecimento em 11/2005

2003 Sem Decreto de autorização
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Pedagogia para 
Educadores do 
Campo

Francisco
Beltrão

4 anos
50 vagas

Fazer processo de reconhecimento em 2007
Autorização através do Decreto nº 3315 de 07/07/2004
Convênio assinado pelo INCRA 
Processo nº 5.852.402-6

• Res. 076/2004-CEPE de 18/05/04 – Estabelece Procedimentos relativos ao funcionamento do curso de Pedagogia para Educadores do Campo.

• Res.091/03-COU de 30/10/03 – Aprova criação do curso Pedagogia para Educadores do Campo do Centro de Ciências Humanas, campus de 
Francisco Beltrão.

• Res.090/03-COU, de 30/10/03 – Aprova impacto financeiro para implantação do curso de Pedagogia para Educadores do Campo, do Centro de 
Ciências Humanas, campus de Francisco Beltrão.

• Res.145/03-CEPE, de 28/10/03 – Aprova Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia para Educadores do Campo, do Centro de Ciências Humanas, 
campus de Francisco Beltrão.

• Res.023/04-COU, de 19/05/04 – Aprova criação de Coordenação Especial do curso de Pedagogia para Educadores do Campo, do Centro de Ciências 
Humanas, campus de Francisco Beltrão.

• Res.083/04-CEPE, de 18/05/04 – Aprova Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia para Educadores do Campo, do Centro de Ciências Humanas, 
campus de Francisco Beltrão. 

• PARECER DO CEE nº 251/04, de 07/04/04.
• RESOLUÇÃO SETI nº

• DECRETO DE AUTORIZAÇÃO

CURSOS SUSPENSOS PELO GOVERNO DE ESTADO EM 2003

Teatro 4 anos Cascavel e 
Toledo

Decreto nº 6762 não publicado pelo Governo, 
curso suspenso

Música 4 anos Cascavel e 
Toledo

Decreto nº 6764 não publicado pelo Governo, 
curso suspenso

Psicologia 5 anos Toledo Decreto nº 6763 não publicado pelo Governo, 
curso suspenso

No vestibular/2004, 
foram canceladas as 

inscrições dias antes do 
processo de seleção 

Processo nº 4.605.391-5 (Teatro) 

Processo nº 4.605.392-3 (Música) 

Processo nº 4.605.660-4 enviado em 04/10 de 
GRE para a SETI

Os 3 cursos suspensos devem tramitar suas Cartas-Consulta novamente. Psicologia, Música, Teatro 

CURSO NÃO AUTORIZADO IMPLANTAÇÃO (GOVERNO DE ESTADO) EM 2003

Cinema e Vídeo 4 anos Cascavel Curso não implantado Processo nº 4.605.389-3 (Cinema e Vídeo)
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CARTA-CONSULTA – EXPANSÃO DE VAGAS EM 2003
COM CUSTO REDUZIDO

Processo Curso Campus Modalidade Turno Tempo/ anos Vagas
Implantação 

9135 Química Toledo Licenciatura Noturno 5 30 Implantado em 2004 – Aprovado pelo CEPE de 19/08; COU em 
21/08/2003.

Ofertado no Vestibular 2004, implantação 2004

Resolução nº 059/2003-COU de 21/08/2003 – COU
Resolução nº 110/2003 de 19 de agosto de 2003 - CEPE

Recebido em 
18/8   à tarde  

Geografia Marechal 
Cândido
Rondon

Bacharel Matutino 4 40
Não implantado até a presente data

2004 – Retirado de Pauta no CEPE em 19/08/2003
Processo nº 9613/2003 de 19/08/03, enviado ao colegiado de curso 
para fazer em forma de carta-consulta expansão de vagas

  

CARTA-CONSULTA – EXPANSÃO DE VAGAS EM 2003
COM CUSTO 

Processo Curso Campus Modalidade Turno Tempo/
anos

Va-
gas

Implantação
Cursos não implantados até a presente data

9524 Serviço Social Francisco Beltrão Bacharel vespertino 4 40 2004 (foi escolhido pelo Conselho de Campus, dentro do plano de 
expansão)
Resolução nº 115/2003 – CEPE, de 19/08/2003
Resolução nº 061/2003 – COU, de 21/08/2003

9473 Filosofia Foz do Iguaçu Licenciatura matutino 4 40 2004 – Retirado de Pauta no CEPE 
Processo nº 9473/03

9472 História Foz do Iguaçu Licenciatura matutino 4 40 2004 – Retirado de Pauta no CEPE 

Processo nº 9472/03

9471 Ciências Sociais
(Sociologia)

Foz do Iguaçu
Licenciatura

matutino 4 40 2006 – Retirado de Pauta no CEPE 
Processo nº 9471/03
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9222 Pedagogia Marechal 
Cândido
Rondon

Licenciatura vespertino 4 40 2005 (foi escolhido pelo Conselho de Campus, dentro do plano de 
expansão), o CEPE deliberou favorável. Res. nº 107/2003 – CEPE, de 
19/08/2003
Resolução nº 058/2003 – COU, de 21/08/2003

CARTA CONSULTA – CURSOS NOVOS – trâmite em 2003
COM CUSTO 

Processo Curso Campus Modalidade Turno Tempo/ 
anos

Vagas Implantação
Cursos não implantados até a presente data

J
U
N
T
A
R

9523
Engenharia de 
Alimentos

Francisco 
Beltrão

Bacharel integral 5 40 2004 (foi escolhido pelo Conselho de Campus, dentro do plano 
de expansão), o CEPE deliberou favorável
Carta-Consulta – Processo nº 9523/03 
Resolução nº 116/2003 – CEPE, de 19/08/2003
Resolução nº 057/2003 – COU, de 21/08/12003

9221 Engenharia de 
Alimentos

Toledo Bacharel integral 5 40 2004, o CEPE encaminhar ao COU 
Carta-Consulta – Processo nº 9221/03
Resolução nº 108/2003 – CEPE, de 19/08/2003
Resolução nº 060/2003 – COU, de 21/08/12003

9608 Engenharia 
Ambiental 

Foz do Iguaçu Bacharel integral 5 40 2004 (foi escolhido pelo Conselho de Campus, dentro do plano 
de expansão)
Resolução nº 114/2003 – CEPE, de 19/08/2003
Resolução nº 062/2003 – COU, de 21/08/12003

9219 Engenharia 
Ambiental

Toledo Bacharel integral 5 40 2004 – Retirado de pauta no CEPE 
            Retirado de pauta no COU 
Processo nº 9219/03

9220 Engenharia da 
Produção

Toledo Bacharel integral 5 40 2004 – A ênfase será discutido posteriormente, o CEPE 
deliberou encaminhar ao COU;
COU em 21/08/03 foi trocado para Física,
Processo nº 9220/03
Resolução nº 109/2003 – CEPE, de 19/08/2003

9218 Física Toledo Licenciatura noturno 5 40 2004 – Não passou pelo CEPE;
Resolução nº 062/2003 – COU, de 21/08/12003

9605 Engenharia da 
Computação

Foz do Iguaçu Bacharel integral 5 40 2004 – Retirado de Pauta no CEPE 
Processo 9605/03

9604 Matemática 
Computacional

Foz do Iguaçu Bacharel integral 5 40 2004 – Retirado de Pauta no CEPE 
Processo 9604/03
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PLANO DE EXPANSÃO EFETUADO EM 2003 PARA APLICAÇÃO EM 2004
CAMPUS CURSOS

Cascavel 2 mestrados
Foz do Iguaçu 1 curso de graduação

Engenharia Ambiental (não implantado)
Francisco Beltrão 2 cursos de graduação

Serviço Social e Engenharia de Alimentos (não implantado)
Toledo 3 cursos de graduação

Engenharia de Alimentos, Física, Psicologia (não implantado)
Marechal Cândido Rondon 1 Mestrado em Zootecnia

1 curso de graduação - Pedagogia (retirado de pauta no COU - não implantado)

Fonte: Reunião COU 12/2003
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 cursos de extensões não precisam passar pelo processo de reconhecimento, o decreto do curso sede deve validar a oferta no curso fora da sede (extensões).

CURSO CIDADE IMPLANTAÇÃO
 

OBSERVAÇÕES
Administração
5 anos
noturno

Medianeira
Extensão

1999 

1º Vest.1999
2º Vest. 2000
3º Vest. 2001
4º Vest.2002
5º Vest.2003

1º turma formou em 2003

Autorização de Funcionamento: Parecer 349/98-CEE, de 04/09/1998 – Resolução SETI 031/98 que 
homologa parecer do CEE 
Decreto de autorização nº 5097/2005, de 19/07/2005.

Proc. 5.5815.017-7 este número foi incorporado ao
nº 8.623.945-0, Solicita regularização Decreto de autorização. Decreto nº DECRETO Nº 5097 - 
19/07/2005.
  

Proc. 5.707.977-0, Reconhecimento

Envio p/reconhecimento em 05/2004

em 30/08 está no CEE – verificar quando será distribuído para um conselheiro para a escolha da 
comissão de peritos

Ciências Biológicas
4 anos
integral

Santa Helena
Extensão

1º Vest. 2º sem./2000
2º Vest./2002
3º Vest.2003
Não autorizado para 
vestibular/2004 (SETI) 
4º Vest./2005 - Autorizado 
para mais uma turma 
Decreto nº 3641/2004 de 
21/09/2004-D.O.E nº 
6817/04

1º turma formou em 2004

Autorização de Funcionamento
Decreto Estadual nº 297 de 11/07/2000, publicado no D. O. E., em 12/07/2000.
Parecer nº 473/99 - CEE
Resolução nº 044/99 SETI que homologa Parecer

Envio p/reconhecimento em 07/2004. 
Em julho/2005 a PRG inclui parecer técnico e enviado em mãos pela Profª. Onildes

5.708.030-2 Reconhecimento

em 30/08 está no CEE – verificar quando será distribuído para um conselheiro para a escolha da 
comissão de peritos
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Administração
5 anos
noturno

Palotina
Extensão

2º semestre/2000
(somente um vestibular)

1º turma forma em 2005
(término do curso agosto/
2005)

Autorização de Funcionamento: Decreto Estadual nº 2287, de 11/07/2000, publicado no D. O. E. em 
12/07/2000.
Envio p/reconhecimento em 07/2005

Proc.  8.353.268-8 Reconhecimento

Em 30/08/2005, está SETI/CES - COORDENADORIA ENSINO SUPERIOR, agilizar a instrução 
técnica e encaminhar para CEE

Ciências Contábeis
5 anos
noturno

Palotina
Extensão

2º semestre/2000
(somente um vestibular)

1º turma forma em 2005
(término do curso agosto/
2005)

Autorização de Funcionamento: Decreto Estadual nº 2290 – de 11/07/2000, publicado no D. O. E. em 
12/07/2000.

Envio p/reconhecimento em 07/2005

Proc. 8.353.270-0 Reconhecimento

Em 30/08/2005, está SETI/CES - COORDENADORIA ENSINO SUPERIOR, agilizar a instrução 
técnica e encaminhar para CEE
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Composição da CPA

Optamos  por  nominar  as  pessoas  que  efetivamente  participaram  do  processo  de 

avaliação da Unioeste, biênio 2004/2006, ao invés de colocar os nomes que compuseram cada 

uma das  comissões  de  avaliação  criadas  pela  Portaria  028/2004 –  COU e  instituídas  por 

portarias dos respectivos setores. Embora seja importante afirmar que, na Unioeste, todas as 

comissões foram criadas por meio de procedimentos legais e legítimos, nos prazos estipulados 

para o trabalho de avaliação institucional.

Nome Segmento que representa (docente, discente, técnico-
administrativo, sociedade civil)

Eduardo Nunes Jacondino
Gilmar Fioresi
Loiva Kurtz 

Zelina Berlato Bonadiman
Antonia Marlene Vilaca Telles

Marli Renate V. B. Roesler
Carmen Pardo Salata
Hayrton Francis Ximenes de Andrade
Aurelinda B. Lopes 
Elizandra da Silva
Maria Gorete Brotti
Rômulo Ribeiro Brito
Gilberto Domingo Periolo
Maria Socorro de Lima

Docente e Assessor de avaliação institucional
Docente do campus de Francisco Beltrão
Técnica-administrativa do campus 
de Francisco Beltrão
Docente do campus de Marechal Cândido Rondon
Técnica-administrativa do campus de Marechal Cândido 
Rondon
Docente do campus de Toledo
Docente do campus de Toledo
Docente do campus de Foz do Iguaçu
Docente do campus de Foz do Iguaçu
Docente do campus de Cascavel
Ténica-administrativa da Reitoria
Servidor do Hospital universitário
Servidor do Hospital universitário
Servidora do Hospital universitário

A comissão central permanente de avaliação institucional da Unioeste foi criada por 

Portaria expedida pelo Gabinete da Administração da Unioeste, no ano de 2004. As demais 

comissões  (denominadas  de  comissões  setoriais  de  avaliação  institucional,  uma  em  cada 

campi,  uma no Hospital  Universitário e uma na Reitoria,  também tiveram sua criação por 

designação de portarias específicas, em 2004).
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A AUTO- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE – BIÊNIO 2004-2006

A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NO CONTEXTO DO PROCESSO POLÍTICO E 
SÓCIO-HISTÓRICO CONTEMPORÂNEO: A IMPORTÂNCIA DA RETOMADA DE 

UMA LEITURA DE CUNHO SOCIOLÓGICO

A avaliação institucional das IES Brasileiras: Desafios e Perspectivas

Desde  a  década  de  80  do  século  XX  os  países  industrializados,  e  mais 

especificamente os países latino-americanos, têm implementado reformas significativas em 

seus  sistemas  de educação superior.  Isto  ocorreu principalmente  a  partir  da influência  do 

processo de globalização, que trouxe novos desafios para as universidades, desafios tais como 

os  relacionados  à  ampliação  de  matrículas,  crescimento  da  competitividade,  à 

internacionalização  do  conhecimento,  à  necessidade  de  aliar  conhecimento  e  inovação,  à 

discussão do papel das instituições de ensino superior frente aos desafios da diminuição das 

desigualdades sociais (SINAES, 2003, p. 13). 

Para enfrentar este processo modelos de avaliação institucional foram, e têm sido, 

utilizados pelos mais diversos países. Trata-se de modelos baseados, majoritariamente,  em 

duas perspectivas de avaliação das instituições de ensino superior: 

a)  De orientação  inglesa,  em que predomina  a  discussão acerca  da  eficiência  ou 

ineficiência  das  instituições  de  ensino  superior  no  sentido  de  adaptarem-se  às  novas 

exigências sociais. Tal perspectiva aborda a educação superior enquanto fator de incremento 

do  mercado  de  trabalho.  É  uma  perspectiva  de  avaliação,  portanto,  com  características 

eminentemente técnico-quantitativas.

b) De orientação francesa, e nos parece que a Unioeste têm implementado processos 

auto-avaliativos que se aproximam deste modelo, que discute o sentido da universidade no 

interior  da  sociedade.  Aqui  os  conhecimentos  produzidos  pelas  instituições  de  Ensino 

Superior serves também como instrumentos de promoção para a cidadania. Neste sentido, é 

uma  avaliação  voltada  para  a  reflexão  do  processo  avaliativo  e  seus  efeitos,  sendo  feita 

através de juízos de valor (Idem, p. 15).

O atual modelo norteador da avaliação institucional das universidades brasileiras, o 

SINAES,  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior,  consolidado  enquanto 

modelo  de  avaliação  institucional  no  ano  de  2004,  parece-nos  buscar  compreender,  e 

fomentar, as políticas públicas na área da educação superior, contendo momentos avaliativos 

tais como a da auto-avaliação das universidades brasileiras. Tal modelo propõe democratizar, 

e  ampliar,  o  acesso  ao  ensino  superior,  principalmente  no  que  tange  às  camadas  menos 
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privilegiadas  da  sociedade.  Propõe  ampliar  o  alcance  das  instituições  de  ensino  superior 

(públicas e privadas), no que se refere à responsabilidade social destas, analisando questões 

como a da contribuição destas instituições na promoção efetiva da inclusão social. Tal modelo 

propõe,  ainda,  que  sejam  melhoradas  as práticas  políticas  de  gestão  institucional  das 

universidades brasileiras.

Como parte de uma política sócio-educacional provinda de um governo progressista, 

tal proposta de avaliação nos parece, a princípio, estar alicerçada em propósitos efetivos de 

avaliação das universidades, como forma de buscar uma reforma do ensino superior que não 

esteja voltada  prioritariamente ao atendimento dos anseios do mercado;  embora estes  não 

devam ser, jamais, esquecidos pelas universidades.

Esta questão nos diferencia, portanto, dos demais países latino-americanos, no que 

tange às políticas educacionais recentemente adotadas para o ensino superior.

Com  Guadilla  (apud  MOLLIS,  2003,  p.  19),  observamos  que  as  reformas  da 

educação superior, implementadas por muitos países da América Latina na década de 90 do 

século  XX,  ,  seguiram as  diretrizes  do  Banco Mundial,  implementando  verdadeiras  ilhas 

competitivas voltadas para a formação de capital humano capaz de agregar competitividade às 

empresas instaladas nestes países. 

Podemos resumir as transformações pelas quais têm passado as instituições de ensino 

superior da América Latina, recentemente, por intermédio dos apontamentos de Gomez (apud 

MOLLIS, 2003, p. 88): 

Expansión de la matrícula en todos os niveles y modalidades del sistema; diversificación de 

tipos institucionales, funciones e fuentes de financiamiento; presencia creciente de inversión 

privada  en  la  oferta  de  educación  superior;  alianzas  estratégicas  entre  universidades, 

corporaciones y sector público, consorcios; nuevos modelos de distribución de recursos en 

las  instituciones;  descentralización,  regionalización  e  internacionalización  de  la  oferta 

pública y privada;  acreditación y certificación de programas,  establecimientos  y sujetos; 

reforma académica y flexibilidad curricular; modelos educativos basados en el aprendizaje y 

en la adquisición de competencias profesionales. 

Corroborando com estas pesquisas, Trindade (apud MOLLIS, 2003, p. 168/169) vai 

observar a existência de uma disputa, no que se refere às políticas para o ensino superior, 

entre  o  Banco  Mundial  e  a  UNESCO.  O  documento  proposto  por  aquele  organismo, 

publicado  em  2000,  com  o  seguinte  título:  “Educação  superior  nos  países  em 
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desenvolvimento: perigos e promessas”, visa diluir a organização das mais variadas entidades 

educativas  que,  entre  os anos de 1992 e 1998, construíram propostas para a educação de 

ensino superior consubstanciadas pela UNESCO.

Por  outro  lado,  o  mesmo  autor  nos  adverte  do  impasse  colocado  hoje  para  as 

universidades,  ou  seja,  a  pressão  para  formar  cidadãos,  profissional  e  cientificamente 

competentes, ao mesmo tempo que comprometidos com o projeto social do país; mas diante 

de uma ausência crescente do Estado no investimento em educação. 

É o que afirma Santos (2004, p. 12), quando diz que a crise institucional vivida pelas 

IES públicas da América Latina e, especificamente,  brasileiras,  assenta-se na dependência 

financeira destas para com o Estado, que, frente ao neoliberalismo, ausenta-se das políticas 

públicas educativas para o ensino superior.

Ainda  é  Santos  (Idem,  p.  49)  que  vai  apontar  para  o  fato  de  que  o  projeto  de 

avaliação institucional das instituições de ensino superior, bem como os encaminhamentos 

dirigidos para a reforma universitária, devem estar ligados a uma necessária consolidação de 

um projeto nacional diante do mundo, agora, globalizado.

Entendemos, nesta perspectiva, que a avaliação institucional da, e na, Unioeste, com 

vistas  ao  desenvolvimento  institucional,  precisa,  para  se  consubstanciar,  partir  de  uma 

abordagem que efetivamente proceda a uma leitura  dos desafios colocados à universidade 

pelo atual momento histórico-social em que vivemos.

Afirmamos isto porque concordamos com Vicente de Paula Almeida Júnior (2002, 

p.168/169), quando afirma que o crescente interesse, por parte do Estado, nos processos de 

avaliação  educacional,  está  atrelado  ao  surgimento  das  políticas  sociais1,  e,  mais 

precisamente, após a segunda guerra mundial, à consolidação do Estado de Bem-Estar Social; 

principalmente nos chamados países desenvolvidos.  

Neste  processo  as  políticas  avaliativas  passam  a  incidir  basicamente  “sobre  a 

avaliação de programas,  em particular  sobre os processos de implementação com vistas à 

distribuição de recursos para determinado programa social” (Idem,  p.  169).  Este histórico 

processo pelo  qual  passa  o Estado-Nação,  o  Estado-Providência,  também denominado  de 

1  Políticas  sociais dizem respeito às ações do governo voltadas para a redistribuição de benefícios sociais, 

visando promover os indivíduos à condição de cidadãos frente às desigualdades estruturais produzidas pelo 

desenvolvimento socioeconômico. São ações de natureza preventiva (medidas destinadas a produzir o mínimo 

de  desigualdade),  compensatória  (medidas  destinadas  a  remediar  desequilíbrios  gerados  pelo  processo  de 

acumulação) e social stricto sensu ( orientadas para a redistribuição de renda e benefícios sociais ) (1987:58).
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Estado-Interventor,  se  reflete  na  busca  por  critérios  de  seleção  para  o  atendimento  das 

crescentes demandas sociais.

Com  a  crise  do  Estado-Interventor,  a  partir  da  crise  do  pós-guerra,  com  o 

conseqüente advento da ideologia e da efetiva implementação das políticas neoliberais2, surge 

o entendimento de que as políticas públicas e sociais não são mais um direito assegurado pelo 

Estado,  mas opção de consumo individual  promovido pelo mercado,  através de processos 

competitivos e da prestação de serviços como saúde, previdência, habitação e educação. Entra 

em cena, então, o Estado-Avaliador.

Neste  processo,  as  políticas  de  avaliação  educacional  que  passam  a  ser 

implementadas na América Latina, e no Brasil, trazem para a agenda do Estado o problema da 

gestão  e  das  questões  sociais,  e  mais  especificamente,  com relação  à  educação  superior, 

geram a  diminuição  das  despesas  públicas  para  o  setor,  adotando  uma cultura  de  gestão 

baseada em mecanismos de controle e responsabilização social (AFONSO,2000:49-5, apud. 

ALMEIDA JÚNIOR, 2002: 173). 

A  atual  expectativa,  bem  Omo  os  desafios  colocados  para  as  universidades  em 

relação  à  avaliação  interna  de  seus  processos,  advém da  relação  indissociável  entre  este 

processo avaliativo  e  os  condicionantes  políticos  e  sócio-históricos,  macroestruturais,  que 

envolvem esta avaliação. 

Se, por um lado, entendemos que é fundamental que se crie e desenvolva o processo 

avaliativo no interior das instituições de ensino superior, como instrumento de fomento para a 

melhoria do trabalho acadêmico desenvolvido; por outro lado entendemos que os resultados 

destas avaliações devem ser usados pelas respectivas instâncias governamentais de forma a 

que somem esforços na preservação e melhoria da qualidade da educação de nível superior 

oferecida no Brasil. 

2  Segundo Chauí, a economia política neoliberal nasceu de um grupo de economistas, cientistas políticos e 
filósofos ( entre eles Popper e Lippman ), que, em 1947, reuniu-se com o austríaco Hayek e o norte-americano 
Friedman. Este grupo  se contrapunha ao surgimento do Estado de Bem-Estar Social, de viés Keynesiano. Nas 
décadas de 50 e 60 do século XX, o grupo elaborou um projeto econômico e político que atacava o Estado 
Providência, afirmando que este tipo de Estado destruía a liberdade dos cidadãos e a competição, sem as quais 
não há prosperidade. Na década de 70, com a crise  do crescimento econômico e as altas taxas de inflação, o 
grupo alcança enorme prestígio. Explicam que a crise acontecia porque os sindicatos pressionaram o estado 
por aumentos salariais insustentáveis, aumentando os encargos sociais de forma extrema, desencadeando os 
processos inflacionários(1999:03).
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 Avaliação Institucional e Base Legal

O termo lei originou-se do latim lex, legis e significa “norma, regra, norma de direito 

tomada  pela  força  coercitiva  do  Estado.  Relação  constante  e  necessária  entre  fenômenos” 

(CUNHA, 1982, apud FÁVERO, 1998:58). Se a lei, como dispositivo regulatório, inibe, mas 

por outro lado também deixa fazer, já que a máxima jurídica diz que “é permitido o que não é 

proibido por Lei” (Idem, 1998), é preciso que se reflita sobre o significado, não só jurídico, 

mas sempre político, inerente a todo processo de consolidação de preceitos legais. 

Conforme nos alerta Fávero (1998, p. 60/61), a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

educação brasileira,  aprovada  pelo Congresso Nacional  e  sancionada  pelo então presidente 

Fernando Henrique Cardoso em 1996, veio complementar  a Constituição de 1988 e vários 

dispositivos legais até então em vigor, mas que não proporcionavam uma visão integrada do 

sistema nacional de educação.    

Por outro lado, a nova LDB não elucidou problemas como o concernente à articulação 

entre  o sistema federal,  estadual  e municipal  de educação.  Já que a Constituição de 1988, 

embora atribuindo competência privativa à União no concernente à legislação de diretrizes e 

normas para a educação nacional (art. 22, XIV), também aponta que “compete à União, aos 

Estados  e  ao  Distrito  federal  legislar  concorrentemente  sobre  educação,  cultura,  ensino  e 

desporto” (art. 24, IX). 

A própria lei de Diretrizes e Bases reconheceu que é de competência dos gestores 

(secretarias) e dos órgãos normativos (conselhos de educação) dos Estados, a prerrogativa para 

estabelecerem as diretrizes e procedimentos para o credenciamento de instituições de ensino 

superior,  bem como para procederem ao reconhecimento  de cursos  do seu sistema.  Como 

aponta o artigo 10, é cominado aos Estados “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 

avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos 

do seu sistema de ensino” (inciso IV).

Talvez  com este  entendimento a CONAES – Comissão Nacional  de Avaliação da 

Educação  Superior  –  encaminhou,  em  novembro  de  2004,  protocolo  de  intenções  a  ser 

firmando  com  o  Fórum  Nacional  de  Conselhos  Estaduais  de  Educação  –  FNCE  –  para 

implementar  um  processo  colaborativo/cooperativo,  no  âmbito  da  avaliação  da  educação 

superior brasileira. Este protocolo foi assinado, no Paraná, em 2006.

O Conselho Estadual de Educação, responsável pelos processos de reconhecimento e 

re-credenciamento de instituições e cursos, passa a exercer esta função, a partir de 2006, com 

base nos encaminhamento, efetuado pelas IEES, dos processos de auto- avaliação institucional. 
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Lembramos  que  o  próprio  Plano  Nacional  de  Educação  –  PNE -  já  enfatizava  a 

importância de se garantir a qualidade do ensino ministrado pelas IES brasileiras, e por isso 

afirmou ser  “indispensável  melhorar  a  qualidade  do ensino oferecido,  para o  que constitui 

instrumento  adequado à  institucionalização  de um amplo  sistema  de avaliação  associada  à 

ampliação dos programas de pós-graduação, cujo objetivo é qualificar os docentes que atuam 

na educação superior” (SINAES, 2004:31-32).

Nunca é  demais  salientar  a criação  da lei  nº  10.861, de 14 de abril  de 2004, que 

institui o Sistema nacional de Avaliação das Instituições de Ensino Superior – SINAES - e que 

conforme consta no próprio documento criado para regulamentar a lei, surge com o objetivo 

de:

assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. Tendo por finalidades a melhoria 

da  qualidade  da  educação  superior,  a  orientação  da  expansão  de  sua  oferta,  o  aumento 

permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, especialmente, a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições 

de educação superior (grifos nossos).

No que concerne ao processo avaliativo das IES públicas do Paraná, foi criada, por 

intermédio  do  Decreto  Estadual  nº  2856,  a  Comissão  Especial  de  Avaliação  do Sistema 

Estadual  de  Educação  Superior.  Tal  decreto,  criado  no  “espírito”  do  SINAES,  propôs 

desenvolver  mecanismos  avaliativos  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão 

desenvolvidas  palas  IES  estaduais  de  ensino  superior. 

Isto demonstra a vontade política, por parte do governo do Estado do Paraná, no sentido de 

exercer a função que lhe cabe, enquanto gestor da educação superior deste Estado.

Esta comissão consolidou instrumentos quantitativos de avaliação das atividades de 

ensino,  pesquisa,  pós-graduação e  extensão.  Também exerce a incumbência,  ancorada pelo 

próprio  Conselho  Estadual  de  Educação,  de  emitir  as  certificações  acerca  dos 

encaminhamentos dos relatórios de avaliação institucional, operacionalizados pelas IEES, bem 

como será  esta  comissão  que  irá  emitir  os  pareceres  sobre  estes  relatórios  de  avaliação  e 

coordenará as avaliações externas (em conformidade com o CEE e com a SETI) das IEES.

Ainda quanto à relação integrada entre União e Estados, no que concerne à educação 

superior, cabe ressaltar que diante do encaminhamento do anteprojeto de lei do Ministério da 

Educação,  de 6 de dezembro de 2004, que visa estabelecer normas gerais para a educação 

superior no Brasil, regulamentando o sistema federal, a ABRUEM – Associação Brasileira dos 
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Reitores das universidades estaduais  e municipais  - por intermédio de documento,  o ofício 

031/05, datado de 14 de fevereiro de 2005, sugere emenda à versão preliminar do referido 

anteprojeto, apontando para duas questões:

1. O  respeito  à  autonomia  federativa  dos  Estados  quanto  aos  sistemas 

estaduais de ensino superior.

2. A participação da União no seu financiamento.

Tal documento sugere a inclusão, no referido anteprojeto, do Título III, renominando-

o da seguinte forma: “Dos Sistemas Estaduais da Educação Superior”. Nas disposições gerais, 

mais  precisamente  no  artigo.  84,  parágrafo  único,  afirma  que  os  conselhos  estaduais  de 

educação são os órgãos normativos dos sistemas estaduais de educação superior, bem como as 

secretarias estaduais de educação são os órgãos executivos deste sistema de educação superior.

No mesmo sentido, já no artigo. 85, afirma o documento que compete aos sistemas 

estaduais  de  educação  superior  a  definição  das  normas  aplicáveis  ao  funcionamento  das 

instituições de educação superior, especialmente as pertinentes a autorização, reconhecimento, 

credenciamento, supervisão, avaliação. 

No capítulo II, denominado: “Do financiamento das Instituições de Ensino Superior, 

Públicas,  Municipais  e  Estaduais”,  o  artigo  87  vai  afirmar  que  a  União  participará  do 

financiamento  das  instituições  de  ensino  superior,  públicas,  estaduais  e  municipais  que 

celebrarem com o MEC compromisso de aumento anual do número de vagas, destinando-lhes 

anualmente  dotação  orçamentária  a  ser  definida  tomando  por  base  o  número  de  alunos 

matriculados em cursos de graduação, cursos seqüenciais e programas de mestrado e doutorado 

no ano anterior.

Tal  documento  vem ainda  ressaltar  o fato  de que a  Constituição  Federal  de 1988 

aponta,  em seu artigo 211  (grifo  nosso),  que a  União,  os  Estados,  o Distrito  Federal  e  os 

Municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino.

Já  no  parágrafo  1°,  da  referida  Constituição,  lembra  o  documento  da  ABRUEM, 

consta  que a “União organizará  o sistema federal  de ensino...  financiará  as instituições  de 

ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, 

de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 

do ensino mediante  assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e as 

municípios” (grifo nosso).

Nota-se  que  a  consolidação  efetiva  de  um sistema  nacional  de  ensino,  no  Brasil, 

integrado, mas que respeite as devidas instâncias federativas, ainda encontra problemas para 

sua efetivação.  De qualquer forma o processo de avaliação institucional das IES brasileiras 
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parece avançar em importância e utilização, devido ao fato de ser o instrumento-chave para que 

as  universidades  públicas  respondam  às  obrigações  da  busca  permanente,  e  inadiável,  da 

qualidade das atividades acadêmicas; bem como do aprimoramento constante de suas formas 

de  planejamento  e  gestão,  de  maneira  a  contemplar  uma necessária  prestação  de  contas  à 

sociedade. 

Afirmamos, com isto, que se torna inevitável, hoje, por parte das IESs, a utilização de 

processos  avaliativos,  não  só  para  atender  às  exigências  por  parte  do  Estado,  mas 

principalmente  para  que  consolide,  internamente,  seus  mecanismos  de  verificação  do 

desenvolvimento científico e sociocultural gerado por estes instrumentos.      

A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UNIOESTE

Aprendendo com a História

No Brasil, as experiências de avaliação institucional podem ser resumidas da seguinte 

forma:  A  primeira  proposta  de  avaliação  da  educação  superior,  o  PARU,  Programa  de 

Avaliação  da  Reforma  Universitária,  de  1983,  versou  sobre  as  questões  da  gestão  e 

produção/disseminação de conhecimento nas instituições de ensino superior (IES) do país. A 

partir  de  1985  surge  o  Grupo  GERES  (Grupo  Executivo  para  a  Reforma  da  Educação 

Superior), com preocupação acerca dos recursos públicos a serem investidos nas universidades.

No início dos anos 90, mais precisamente em 1993, surge o PAIUB, o Programa de 

avaliação institucional das Universidades Brasileiras, tendo como princípio a adesão voluntária 

das instituições de ensino superior, processo que pretendia complementar as auto-avaliações 

das IES com processos externos de avaliação. 

O  PAIUB,  pelo  menos  no  seu  início,  foi  bem  aceito  por  grande  parte  das 

universidades, pois democratizou as discussões acerca dos rumos do ensino superior no Brasil. 

Entendemos ser importante salientar, porém, que este mesmo programa de avaliação passou 

por uma série de mudanças, gerando inúmeras discussões (entre as universidades e o Governo 

Federal), bem como acabou gerando uma série de propostas em relação ao tipo de avaliação a 

ser adotado pelas, e nas, IES brasileiras. 

Especificamente com relação à Unioeste, observa-se que a avaliação institucional tem 

sido objeto de discussões desde os anos 1990, tendo em vista o reconhecimento, por parte da 
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comunidade acadêmica, desde aquela época, de que é um instrumento efetivo para a tomada de 

decisões sobre os rumos da universidade (COLOGNESE, 2002, p. 15).

No período pré-reconhecimento da Unioeste (o reconhecimento ocorreu em dezembro 

de  1994),  houve  um incremento  das  discussões  acerca  do  perfil  institucional,  acerca  dos 

objetivos institucionais, enfim, acerca dos temas diretamente ligados à avaliação institucional. 

Um esboço  de  projeto  de  avaliação  institucional,  inclusive,  foi  encaminhado  nesta  época 

(Idem, p. 15).

No ano de 1996 foi realizado o planejamento estratégico da Unioeste. Este trabalho 

demonstrou  ser,  a  avaliação  institucional,  um  instrumento  fundamental  no  processo  de 

consolidação  do  planejamento  estratégico.  O  COU,  Conselho  Universitário,  através  da 

Resolução 037/97, instituiu a “Comissão para a operacionalização do Programa de avaliação 

institucional da Unioeste”, tendo os componentes da referida comissão sido designados através 

da Portaria nº 351/98-GRE. (EMER, 1998, p. 24).

Os anos de 1998 e 1999 foram significativos no que tange ao trabalho de avaliação 

institucional  da  Unioeste,  já  que  foram  discutidas  questões,  num  primeiro  momento, 

relacionadas  aos objetivos,  às concepções  e à metodologia  da avaliação institucional.  Num 

segundo momento foram realizadas sistematizações provisórias da auto-avaliação da Unioeste, 

efetivada pelos colegiados de curso, departamentos e centros da universidade (EMER, 1999). 

Apesar  do  avanço  significativo  alcançado  por  intermédio  deste  trabalho,  o  processo  de 

avaliação institucional da Unioeste foi posteriormente interrompido. Não se firmando como 

estável, regular e permanente. 

Já com o novo processo de discussão acerca do planejamento estratégico da Unioeste, 

ocorrido no ano de 2000, volta a avaliação institucional a ser considerada elemento essencial 

no interior do processo de consolidação de um projeto de universidade. Trata-se, no caso, de 

uma  universidade  com  características  muito  singulares,  pois  é  multicampi,  com  uma 

abrangência significativa nas regiões oeste e sudoeste do Paraná (contribuindo sobremaneira 

para levar o ensino superior, público, para o interior do Estado do Paraná e, ainda, abarcando 

número significativo de estudantes que residem na região oeste do Estado de Santa Catarina e 

que buscam o ensino superior gratuito). 

Ainda com relação ao ano de 2000, registra-se o fato de que foi realizado em Cascavel 

o  “I  encontro  Paranaense  de  avaliação  institucional”,  que  reuniu  representantes  das 

universidades estaduais do Paraná (COLOGNESE, 2002, p. 16).

Entre os anos de 2001 e 2003 passa a Unioeste, novamente, por um processo de auto-

avaliação.  Trabalho  que  sistematiza  (COLOGNESE,  2003)  uma  série  de  informações  e 
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indicadores  quantitativos  acerca  da  vida  institucional,  mais  precisamente  sobre  ensino, 

pesquisa,  extensão,  organização  e  objetivos  institucionais,  ambiente  de  trabalho  e  relações 

pessoais, comunicação e informação institucionais na Instituição.

Estes  dois  trabalhos  até  então  efetuados  na  Unioeste,  relacionados  à  avaliação, 

coordenados respectivamente pelas equipes dos professores IVO OSS EMER (1998/1999), e 

SILVIO  COLOGNESE  (2001/2003),  atenderam  ao  PAIUB  –  programa  de  avaliação 

institucional das universidades brasileiras.  

Em 2004, já atendendo às orientações do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação de Ensino Superior - foram encaminhadas, por intermédio da Resolução 028/04-

COU, as composições da comissão central permanente de avaliação institucional da Unioeste e 

das comissões setoriais de avaliação institucional desta universidade, num processo que avança 

no sentido da institucionalização do processo de auto-avaliação de nossa universidade.

Por outro lado, entendemos que um processo contínuo de avaliação, na Unioeste, só se 

firmará  se  fizer  parte  efetiva  da  estrutura  desta  universidade,  estando  ligado, 

indissociavelmente,  aos  mecanismos  e  estrutura  administrativa  e  de  planejamento  desta 

Instituição, superando a composição, até agora vigente, de assessorais e, mesmo, de comissões, 

para sua efetivação. A história nos tem mostrado as dificuldades para a realização dos trabalhos 

relativos à auto-avaliação da Unioeste quando dependem do trabalho de uma única pessoa, o 

assessor de avaliação, bem quando dependem do trabalho de comissões que, efetivamente, não 

conseguem efetuar um esforço contínuo e mais prolongado.

De qualquer forma, entendemos que avanços têm sido alcançados, na Instituição, no 

que se refere aos seus processos avaliativos. Contamos, hoje, por exemplo, com um espaço 

institucional específico para a Assessoria de Avaliação Institucional, que se por um lado não 

resolve definitivamente a condição da avaliação no interior da Instituição – como afirmamos 

acima  –  pelo  menos  avança  no  sentido  de  demonstrar  que  uma  cultura  institucional,  de 

avaliação dos processos acadêmicos, está em andamento.  

Este  é  um processo  importante  para  a  Unioeste,  entendemos,  porque  a  avaliação, 

como  nos  diz  Dias  Sobrinho  (2002),  é  “plurirreferencial”,  pois  apresenta  significados  e 

sentidos múltiplos, de acordo com os valores que defende, de acordo com quem os defende, 

com determinada intencionalidade, conforme a base que a fundamenta, bem como conforme a 

função que pretende obter e, por fim, de acordo com os destinatários que procura atingir. Ou 

seja,  a  avaliação  traduz  a  complexidade,  e  a  conseqüente  riqueza,  existente  no interior  da 

universidade, contribuindo para que, no seu processo, a comunidade acadêmica aprofunde o 

seu olhar sobre suas atividades-fim. 
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Somente  se  servir  de  instrumento  para  elucidar  os  avanços,  estrangulamentos  e 

desafios a serem enfrentados pela Instituição, é que a avaliação institucional da Unioeste se 

tornará elemento útil e importante.. 

Seguindo  esta  linha  de  raciocínio,  afirmamos  que  é  necessário  que  se  avance,  na 

Unioeste, no sentido da implementação de um núcleo de avaliação institucional. Talvez possa 

ser um setor indissociável da Pró-Reitoria  de Administração e Planejamento,  o que geraria 

possibilidades efetivas para um processo permanente de avaliação de nossa universidade. Isto 

nos possibilitará consolidar, para além dos projetos governamentais de avaliação das IES do 

país,  um trabalho  auto-avaliativo  consubstanciado  numa  necessária  cultura  institucional  de 

verificação de objetivos, metas, análises macroestruturais, etc., que envolvem nossa Instituição 

e  que,  permanentemente,  nos  façam  questionar  as  perspectivas  acadêmicas  diante  de  um 

mundo em rápida transformação.     

Objetivos e princípios da avaliação institucional da Unioeste

Os objetivos que têm norteado os processos de avaliação institucional da Unioeste, até 

agora implementados, ratificados pela Resolução 028/2004-COU, são os seguintes:

a) Subsidiar a comunidade acadêmica para o planejamento e a tomada de decisões no 

processo de melhoria da qualidade nas diversas dimensões da vida universitária.

b)  Conhecer  em  profundidade  as  características,  carências,  possibilidades  e 

potencialidades da Instituição a fim de orientar a correção de rumos e o redimensionamento do 

desenvolvimento da Unioeste.

c) Contribuir para a definição de políticas e a construção de uma cultura institucional 

de valorização da avaliação como pré-requisitos para o planejamento do desenvolvimento da 

universidade.

d) Desenvolver um processo criativo de auto-reflexão permanente entre a comunidade 

acadêmica para a melhoria da qualidade do saber acadêmico, administrativo e para a cidadania.

e)  Promover  a  transparência  pela  divulgação  do  diagnóstico  da  universidade  em 

relação a processos e atividades acadêmicas e administrativas.

f) Possibilitar a reflexão constante dos objetivos institucionais, a fim de sintonizar a 

Unioeste com os desafios, anseios e necessidades do mundo contemporâneo e da sociedade.

g)  Produzir  um  sistema  de  informações  quantitativas  e  qualitativas  para  o 

acompanhamento da trajetória de desenvolvimento da qualidade institucional.
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h) Desencadear um processo pedagógico de aprendizado do saber/fazer acadêmico, 

contemplando a avaliação interna e a avaliação externa da universidade e o relacionamento 

dialético entre a avaliação e o planejamento institucional.

Não se pode falar dos objetivos de um processo avaliativo se não compreendemos os 

princípios norteadores daqueles objetivos e das conseqüentes ações avaliativas. No documento 

SINAES  (Sistema  nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior)  aparecem  princípios, 

apontados  como  fonte  de  sustentação  dos  trabalhos  de  avaliação  da  educação  de  ensino 

superior. Apresentaremos estes princípios de forma sistematizada, logo abaixo: 

1) Educação é um direito  social  e  dever  do Estado: Dado seu caráter  social,  uma 

Instituição educativa deve prestar contas à sociedade, mediada pelo Estado, do cumprimento de 

suas  responsabilidades,  especialmente  no  que  se  refere  à  formação  acadêmico-científica, 

profissional, ética e política dos cidadãos, à produção de conhecimentos e promoção do avanço 

da ciência e da cultura. 

2) Valores sociais historicamente determinados: As instituições de educação superior 

devem  solidariamente  produzir  os  meios  para  o  desenvolvimento  sustentado  do  país  e  a 

formação  dos  cidadãos  de  uma  dada  sociedade,  de  acordo  com  as  pautas  valorativas 

hegemônicas nas relações de forças sociais e políticas de um determinado momento histórico. 

3) Regulação e controle: Cabe aos organismos de governo e às instituições educativas 

elaborar diagnósticos gerais sobre a qualidade, a relevância social e científica, a eqüidade, a 

democratização do acesso, o desenvolvimento da produção científica, artística e tecnológica, a 

formação segundo critérios do trabalho e da cidadania, etc., no âmbito da educação superior, 

construindo uma outra lógica acerca da avaliação, para que seja, esta, uma prática formativa e 

construtiva.

4)  Prática  social:  A avaliação  educativa  distingue-se  do  mero  controle,  pois  seus 

processos  de  questionamento,  conhecimento  e  julgamento  se  propõem  principalmente  a 

melhorar  o  cumprimento  dos  compromissos  institucionais,  por  meio  da  elevação  da 

consciência  pedagógica  e  da  capacidade  profissional  dos  docentes,  da  produção  de 

conhecimentos e da análise crítica do conjunto de práticas e dinâmicas institucionais. 

 5) Respeito à identidade e à diversidade institucionais em um sistema: A identidade 

institucional não é um pré-dado, é uma construção que têm a ver com a história, as condições 

de  produção,  os  valores  e  objetivos  da  comunidade,  as  demandas  concretas,  as  relações 

interpessoais.  A avaliação deve,  portanto,  estabelecer  um elo de ligação entre  o específico 

institucional e o sistema de educação superior. O respeito à identidade não significa isolamento 

institucional, e sim condição para a solidariedade interinstitucional. 
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6) Globalidade: A avaliação deve ser entendida como multidimensional e polissêmica. 

Não se pode prender a um só ou a poucos de seus aspectos, sem articulação.  

 7)  Legitimidade:  A avaliação  precisa  ter  legitimidade  ética  e  política,  assegurada 

pelos seus propósitos pró-ativos, respeito à pluralidade,  participação democrática e também 

pelas qualidades profissionais e cidadãs de seus atores. 

 8)  Continuidade:  Nas  avaliações  permanentes  e  internalizadas  como  cultura  de 

melhoramento  e  emancipação,  a  comunidade  educativa  assume  de  modo  ativo  as  suas 

responsabilidades na construção da educação comprometida com os interesses e valores da 

sociedade. 

É  fundamental  que  a  comunidade  acadêmica  da  Unioeste  discuta,  o  mais 

profundamente  possível,  o  sentido  de  seus  processos  avaliativos.  Somente  desta  forma, 

assumindo a avaliação enquanto instância institucional, esta mesma avaliação desenvolver-se-á 

enquanto processo profícuo e capaz de contribuir para o crescimento qualitativo dos fazeres 

científico-acadêmicos de nossa Instituição. 

Mais  do  que  atender  a  políticas  governamentais,  devemos  nós,  que  fazemos  a 

Unioeste, amadurecer as análises acerca dos princípios, que precisam ser duradouros, e que 

devem sedimentar uma necessária cultura auto-avaliativa, permanente, em nossa Instituição.  É 

certo que uma Instituição não se constrói, não se sedimenta, sem financiamento e apoio do 

Estado,  seu  mantenedor;  por  outro  lado  não  se  sustenta  sem a  permanente  construção  de 

programas e ações coerentes com sua condição, e missão, institucionais. 

Dimensões da avaliação institucional

Numa perspectiva que pretende avaliar a totalidade das instituições de ensino superior 

brasileiras,  o SINAES apontou dez dimensões  para a auto-avaliação  das universidades.  Na 

Unioeste  o  processo  de  auto-avaliação  procurou  incidir  sobre  estas  dimensões,  conforme 

corroborou a Resolução 028/2004 – COU, mas partindo de um diagnóstico já existente em 

nossa  universidade,  decorrente  do  último  processo  avaliativo,  processo  cujos  resultados, 

publicados em 2003, foram sistematizados pelo atual assessor de avaliação institucional, no 

ano de 2004.

Os dez itens, para a auto-avaliação, propostos pelo SINAES, foram os seguintes:

I- A missão e o plano de desenvolvimento institucional.
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II- a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, 

as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;

III-  A responsabilidade  social  da Instituição,  considerada especialmente  no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, 

à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultual.

IV- A comunicação com a sociedade.

V-  As  políticas  de  pessoal,  as  carreiras  do  corpo  docente  e  do  corpo  técnico-

administrativo,  seu  aperfeiçoamento,  desenvolvimento  profissional  e  suas  condições  de 

trabalho.

VI-  Organização  e  gestão  da  Instituição,  especialmente  o  funcionamento  e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com o Estado, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios.

VII-  Infra-estrutura  física,  especialmente  a  de  ensino  e  de  pesquisa,  biblioteca, 

recursos de informação e comunicação.

VIII- Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

auto- avaliação institucional.

IX- Política de atendimento aos estudantes.

X- Sustentabilidade financeira,  tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior.
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PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A Questão da Auto-Avaliação na UNIOESTE

Como  pudemos  observar  na  parte  em  que  tratamos  do  histórico  da  avaliação 

institucional,  várias discussões e propostas têm sido consolidadas no tocante às dimensões 

para um processo avaliativo das instituições de ensino superior.  Observando os pontos de 

convergência  entre  elas,  constatamos  que  tendem  a  incidir  sobre  as  atividades-fim  das 

universidades: ensino, pesquisa e extensão.  Incidem, também, sobre os meios necessários 

para a realização daqueles fins: gestão e infra-estrutura. 

Na perspectiva do SINAES, a avaliação institucional, além de apontar dez dimensões 

de análise, abarca também várias etapas para a consecução do processo avaliativo. A auto-

avaliação é uma destas etapas. As outras etapas compreendem o ENADE – Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes – , bem como os dados do CENSO, anualmente encaminhados 

pelas universidades ao INEP; a avaliação externa, que será realizada por docentes de outras 

instituições,  cadastrados  pelo  INEP (no  caso das  universidades  estaduais  do  Paraná,  pelo 

Conselho Estadual de Educação).

Cabe ressaltar aqui o fato de que, na minuta de documento, proposta pelo Conselho 

Estadual de Educação do Estado do Paraná,  em 2004, justamente sobre o ensino superior 

deste  Estado,  e  que  esteve  em discussão  desde  então,  existe  um item específico  sobre  a 

avaliação  institucional  das  universidades  estaduais.  Esta  minuta  de  documento  acabou  se 

transformando em Resolução e deixa claro que a perspectiva, por parte do conselho estadual, 

foi  a  de  absorver,  na  íntegra,  a  perspectiva  do  SINAES.  Salientando  a  importância  da 

avaliação dos itens: ensino, pesquisa e extensão. 

Questão importante a ser anotada é que o Conselho Estadual de Educação, mesmo 

adotando os parâmetros de avaliação do SINAES, têm se reservado o direito de realizar as 

avaliações externas das IEES do Estado.

Na Unioeste, como já afirmamos, a Resolução 028-COU normatizou a composição 

das  equipes  para  a  operacionalização  dos  trabalhos  de  auto-avaliação. Na perspectiva  do 

SINAES, a citada resolução instituiu a comissão central permanente de avaliação institucional 

(CPA), responsável pela coordenação dos trabalhos da auto-avaliação. Além desta comissão, 

e  pelo  fato  de a  Unioeste  ser  uma universidade  multicampi,  a  mesma resolução  também 

instituiu  as  comissões  setoriais  de avaliação  (uma em cada  campus  da Unioeste,  uma  no 
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Hospital Universitário e uma na reitoria), tendo em vista a necessidade de um trabalho  em 

rede para que o trabalho de auto-avaliação da Instituição pudesse ser consolidado.

Neste sentido,  o trabalho da assessoria de avaliação da Unioeste,  desde o ano de 

2004,  mais  precisamente  desde  agosto  de  2004,  foi  operacionalizado  no  sentido  de 

operacionalizar a consolidação das respectivas comissões, de “conscientizar” a comunidade 

acadêmica, em todas as suas instâncias, diante do processo de auto-avaliação.

O que temos afirmado, com toda a segurança, é que o trabalho de auto-avaliação da 

Unioeste só pôde ser feito pelo fato de a comunidade acadêmica ter se envolvido no processo. 

O trabalho foi instrumentalizado pelas comissões internas à universidade, mas efetivamente 

só se realizou, insistimos, porque foi abraçado por quem faz o dia-a-dia desta universidade: 

docentes, discentes e técnico-administrativos. 

Nenhum  processo  avaliativo  é  legítimo  se  não  for  aceito  e  desenvolvido  pela 

comunidade que, efetivamente, é quem concretiza o mesmo.

Auto-avaliação: Dimensões de Análise

O  processo  de  auto-avaliação  da  Unioeste  teve  como  foco  as  dez  dimensões 

apontadas pelos SINAES e já elencadas em capítulos anteriores. É importante, mais uma vez, 

salientar  que  o  próprio  Conselho  Universitário  deliberou  favoravelmente  a  este  respeito. 

Diante  disto,  o  objetivo  foi  o  de  montar  um  sistema  de  informações  quantitativas  e 

qualitativas sobre o desempenho institucional relacionado a cada uma destas dimensões. 

As avaliações foram direcionadas mais especificamente aos anos de 2003 e 2004, já 

que o processo anterior de avaliação, desenvolvido na Unioeste, abarcou o período anterior a 

este.  Alguns  setores,  principalmente  da  reitoria,  pelo  fato  de  terem  encaminhado  seus 

relatórios de auto-avaliação no início do ano de 2006, informaram as atividades desenvolvidas 

no ano de 2005. Estes dados foram utilizados também.

Todos os trabalhos desenvolvidos, e que serão explicitados adiante, foram elencados 

pelo projeto de avaliação institucional, efetuado pela Assessoria de Avaliação Institucional da 

Unioeste e aprovado pelo COU (Conselho Universitário), em 29/3/2005, projeto este que foi 

remetido a todas as instâncias da universidade, em março de 2005, antes de ser encaminhado 

ao COU, para sofrer sugestões, críticas, outros.

Partindo dos dados já apontados pela comunidade
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Além disso,  partimos do entendimento  de que o produto,  relatório,  de avaliações 

anteriormente realizadas na Unioeste, mais especificamente as sistematizadas pela equipe do 

professor  Silvio  Colognese,  em  2003,  deveria  ser  utilizado  no  atual  processo  de  auto- 

avaliação  institucional.  Esses  relatórios,  por  nós  sistematizados,  contêm  uma  série  de 

apontamentos acerca das dimensões-fim da Unioeste,  num período histórico recente (mais 

especificamente os anos de 2000, 2001 e 2002). Trata-se de atividades-fim que, mais uma 

vez, voltaram a ser objeto de análise, mesmo que dentro de um novo modelo de avaliação (o 

SINAES).  

Ainda, os questionários aplicados à comunidade acadêmica, em 2002, pela equipe 

citada, traduziram as percepções desta comunidade acerca de uma série de dimensões da vida 

institucional  da  Unioeste,  dimensões  que,  mesmo  não  sendo  necessariamente  as  mesmas 

trabalhadas pelo SINAES, atenderam a importantes itens dentro destas dimensões.

Entendemos como importante a utilização deste diagnóstico, o relatório final deste 

trabalho,  em  primeiro  lugar  como  uma  possibilidade  de  darmos  um  retorno  para  a 

comunidade acadêmica a respeito daquilo que esta mesma comunidade apontou, sinalizou, 

para a Unioeste (e uma crítica presente foi o fato deste trabalho de este trabalho não ter sido 

socializado, para a comunidade acadêmica, após a sua conclusão). 

Em segundo lugar, partimos do pressuposto metodológico, do entendimento, sobre a 

possibilidade de esta mesma comunidade discutir e apontar, qualitativamente (ou seja, não 

mais a partir de respostas dadas diante de um questionário fechado, de múltipla escolha; mas, 

sim, que discutisse efetivamente,  nos colegiados de curso, direções de centro,  direções de 

campus,  setores  da  reitoria  e  outros),  sobre  as  condições,  e  sobre  as  possibilidades,  do 

desenvolvimento da Unioeste. 

Uma inovação deste trabalho de avaliação se deu, então, pelo fato de partirmos do 

entendimento de que não deveríamos desenvolver um trabalho que mantivesse, apenas, um 

cunho  quantitativo,  consubstanciado  por  intermédio  de  questionários,  (instrumentos 

importantes  mas  geralmente  distantes  das  análises  mais  profundas  sobre  as  questões 

respondidas); mas qualitativamente (por intermédio de fóruns, debates, outros, realizados pela 

comunidade acadêmica), sobre as dimensões de análise acerca da Unioeste.

O entendimento  foi  de  que,  se  não  houvesse  a  real  participação  da  comunidade 

acadêmica,  discutindo  a  apontando  os  pontos  fortes  e  fracos  da  Instituição  (trabalho  que 

extrapolaria a resposta de questionários), não haveria um avanço significativo em relação ao 

processo auto-avaliativo na Unioeste. 
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Cabe, ainda, lembrar que todas as IEES adotaram a perspectiva do SINAES como 

modelo norteador de seus processos avaliativos. O sistema está em vigor não apenas enquanto 

política  proposta  pelo  MEC  -  Governo  Federal,  mas  também  consubstanciado,  enquanto 

modelo de avaliação,  pelo Conselho Estadual de Educação,  referendado, ainda,  pela SETI 

(Secretaria de Estado de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia).

Este  “movimento”  não  impediu,  no  entanto,  que  o  processo  auto-avaliativo  da 

Unioeste se desse em conformidade com a sua trajetória muito particular de desenvolvimento, 

trajetória relacionada muito fortemente com um crescimento significativo, acompanhado da 

problemática diminuição de recursos financeiros.   

A auto-avaliação da comunidade acadêmica e das instâncias administrativas da Unioeste 

Foi solicitado que todos os relatórios confeccionados deveriam se encaminhados em 

uma  cópia  impressa  e  outra  em disquete  ou  em  CD,  de  modo  a  possibilitar  o  trabalho 

subseqüente da CPA, sistematizando esta material e elaborando o texto final. 

Registramos que nem todos os setores da universidade encaminharam seus relatórios 

tanto na forma impressa quanto em disquete ou em CD.

Todos os setores foram orientados, de modo a se reportarem à comissão setorial de 

avaliação institucional a eles ligada, tanto para tirarem dúvidas quanto para encaminharem 

seus relatórios.

Os  dados,  informações,  apontamentos,  que  constam nos  relatórios  encaminhados 

pelas instâncias institucionais para as comissões setoriais, e por estas para a comissão central 

permanente de avaliação institucional, para sistematização, aparecem nas dez dimensões de 

avaliação que compõem o núcleo central deste relatório de auto-avaliação.

Metodologia utilizada para a auto-avaliação qualitativa, efetuada pelos docentes e 

discentes (nos colegiados de curso de graduação e pós-graduação stricto sensu - 

Mestrados):

Foram encaminhadas,  a  todas  as  coordenações  de  curso  de  graduação  e  de  pós-

graduação (mestrado),  solicitações para os trabalhos de auto-avaliação, em que se apontou 

que o atual modelo de avaliação institucional implementado pelo MEC, e incorporado pelo 

Conselho Estadual de Educação do Paraná, o SINAES, trouxe consigo momentos avaliativos 

diferenciados e abrangentes. Uma das fases deste processo avaliativo é justamente o processo 

44



de auto-avaliação.  Esse processo deve ser realizado pela comunidade acadêmica de nossa 

universidade, no caso específico dos docentes e discentes, a partir dos colegiados de curso 

(de graduação e de pós-graduação). 

Mas como realizar este trabalho? Através de fóruns, ou debates, organizados pelos 

coordenadores e pelos DCEs de cada campus, contando com a totalidade dos membros destes 

colegiados. As comissões setoriais de avaliação da Unioeste devem ajudar neste processo.

Segundo o Projeto de avaliação institucional da Unioeste, aprovado pelo COU 

em 2005, o trabalho deverá ser feito da seguinte forma: 

1º)  Os  coordenadores  de  curso,  bem como  os  representantes  dos  DCEs  de  cada 

campus, devem estabelecer, junto com as comissões setoriais de avaliação que existem em 

cada campus, calendários para a efetivação dos debates, dos fóruns, que acontecerão para a 

análise e apontamentos acerca das dez dimensões de avaliação. Também os coordenadores de 

curso  devem garantir  a  consolidação  de  um  relatório que  aponte  as  principais  questões 

elencadas  pelos  docentes  e  discentes  de  seu  curso,  sobre  as  dez  dimensões  de  avaliação 

discutidas.

O  mencionado deve  ser  objetivo,  contendo  os  principais  apontamentos,  tanto 

negativos quanto positivos, acerca de cada item analisado. 

Os dez itens, para a auto-avaliação da Unioeste, são os seguintes:

I- Missão e plano de desenvolvimento institucional. (A Unioeste não tem o seu PDI - 

plano  de  desenvolvimento  institucional,  mas,  sim,  os  seus  planejamentos  estratégicos, 

realizados em 1996 e 2000. Nesses documentos constam a Missão, Visão e Objetivos que a 

Unioeste  se  propôs  alcançar  enquanto  IES.  Estes  documentos  devem ser  a  base  para  as 

discussões deste item).

II- Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação, a Extensão e as respectivas 

formas  de  operacionalização,  incluídos  os  procedimentos  para  estímulo  à  produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. (Neste item devem ser 

discutidos  com  preponderância  as  questões  relativas  aos  PPPs  dos  cursos:  Trazem  a 

indissociabilidade entre ensino e pesquisa? Articulam a multidisciplinaridade, tão debatida, 

hoje,  nas universidades?  Que importância  dão a formação humanística,  principalmente  os 

cursos que não são da área das Ciências Humanas e Sociais? Qual é a política da PRG? Por 

exemplo: sabendo da demanda regional acerca de cursos de licenciatura nas áreas de física, 
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química, matemática,... têm vislumbrado atender a questões como esta? Quais são os cursos, 

hoje, preferenciais para a Unioeste investir? Com relação à Pesquisa e Pós-Graduação, existe 

uma política para a implementação de cursos de Mestrado e Doutorado, além das políticas 

voltadas para as Especializações? Em quais áreas? Qual a relação existente, em termos de 

política de pró-reitorias, entre a Pesquisa e os Programas, Projetos, de Extensão? Qual é a 

política de bolsas da Unioeste? Critérios de distribuição de bolsas? Como se dá a relação entre 

os conteúdos disciplinares dos cursos e as exigências de formação profissional, colocadas pelo 

mundo do trabalho? isto é discutido no colegiado?). 

III-  Responsabilidade  Social  da  Instituição,  considerada  especialmente  no  que  se 

refere  à  sua  contribuição  em relação  à  inclusão  social,  ao  desenvolvimento  econômico  e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. (Aqui entram questões como a necessária discussão, interligação, entre a ciência e 

outras formas de produção e conhecimento humanos, como, por exemplo, as Artes. Por que 

não temos nenhum curso de Artes na Unioeste? Não estaria na hora de investirmos nestes 

cursos?  De  que  forma  a  Unioeste,  por  meio  de  seus  programas,  projetos  de  extensão  e 

pesquisa, têm contribuído para a preservação do meio ambiente, para o desenvolvimento da 

produção  artístico-cultural  da  região  Oeste  e  Sudoeste  do  Paraná?  Quais  as  políticas  de 

inclusão social que a Unioeste tem adotado? Um exemplo é a isenção da taxa de inscrição ao 

vestibular, que a nossa Instituição oferece aos candidatos de baixa renda...). 

IV- Comunicação com a Sociedade. (De que forma se encontra a nossa comunicação 

com  a  sociedade?  Que  imagem  a  sociedade  circunvizinha  a  Unioeste  tem  da  nossa 

Instituição?  Por  quê?  E  a  nossa  comunicação  interna?  Como  se  dá?  De  que  forma 

socializamos  nossos  trabalhos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão?  Quais  os  mecanismos  de 

comunicação, e a eficácia deles, no sentido de conseguirmos contato para o estabelecimento 

de parcerias?).

V-  Políticas  de  Pessoal,  Carreiras  do  Corpo  Docente  e  do  Corpo  Técnico-

Administrativo,  seu  aperfeiçoamento,  desenvolvimento  profissional  e  suas  condições  de 

trabalho. 
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VI-  Organização  e  Gestão  da  Instituição,  especialmente  o  funcionamento  e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com o Estado, e 

a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios.

VII-  Infra-Estrutura  Física,  especialmente  a  de  Ensino  e  de  Pesquisa,  Biblioteca, 

Recursos  de  Informação  e  Comunicação.  (Quantidade  de  laboratórios,  equipamentos,  e  o 

alcance  destes  diante  das  demandas  dos  acadêmicos  e  docentes;  qualidade  dos  materiais 

utilizados;  a  freqüência  com  que  são  atualizados  os  equipamentos  dos  laboratórios  da 

Unioeste; quantidade das bibliografias necessárias ao funcionamento dos cursos; volume dos 

livros existentes nas bibliotecas da Unioeste e a demanda por parte dos acadêmicos; qualidade 

dos livros; aquisição dos livros, sua periodicidade e se isto têm sido uma prioridade por parte 

das coordenações de curso; digitalização das bibliotecas da Unioeste; quantidade e qualidade 

dos  laboratórios  de  informática  da  Unioeste;  acesso  a  estes  equipamentos,  por  parte  dos 

acadêmicos,...). 

VIII- Planejamento e Avaliação, especialmente os Processos, Resultados e Eficácia 

da  auto-  avaliação  institucional.  (Este  item  se  reporta  especificamente  aos  processos  de 

avaliação da Unioeste, e como estes processos têm contribuído para o planejamento de nossa 

universidade.  Tendo  em  vista  que  já  houve  dois  processos  de  avaliação  institucional  na 

Unioeste, um primeiro coordenado pela equipe do professor Ivo Oss Emer, entre 1998, 1999; 

e  outro  coordenado  pela  equipe  do  professor  Silvio  Colognese,  entre  2001  e  2003. 

Perguntamos: De que forma estes relatórios, os apontamentos construídos pela comunidade 

acadêmica, foram ou têm sido utilizados pela administração da Unioeste? Eles têm servido de 

base para a tomada de decisões administrativas, pedagógicas, na nossa universidade? Você 

conhece o resultado destes processos de avaliação?...).

IX-  Política  de  Atendimento  aos  Estudantes.  (Qual  é  a  qualidade  de  vida  dos 

acadêmicos da Unioeste? De que forma nossa universidade têm atendido às necessidades de 

seus acadêmicos? Existem projetos culturais para o aproveitamento, e incentivo, aos talentos 

existentes entre os acadêmicos? Qual é a infra-estrutura existente destinada aos acadêmicos, 

no que tange a restaurante universitário, casa do estudante, atendimento médico-odontológico, 

etc.?  De  que  forma  a  universidade  ocupa  o  tempo,  fora  de  sala  de  aula,  de  seus 

acadêmicos?...).

47



X- Sustentabilidade Financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos  compromissos  na  oferta  da  educação  superior.  (Esta  é  uma  questão  central  para  as 

universidades públicas, que dependem do financiamento do Estado, seu mantenedor. Aqui é 

indispensável uma discussão entre as demandas da universidade e os recursos anualmente 

repassados  pelo  Governo do Estado.  É impossível  discutirmos  a  Unioeste,  fazermos  uma 

auto-avaliação, sem discutirmos com nosso mantenedor. Estas coisas estão imbricadas. Por 

outro lado, de que forma as administrações da Unioeste (Reitoria, direções de campus,etc.) 

têm utilizado os recursos que recebem? Quais são suas prioridades, se é que existem, tendo 

em vista que há mais demandas do que recursos para atender a estas demandas?...). 

Outra observação importante a fazer é sobre os critérios para estas discussões. Para 

auxiliar nos trabalhos sobre as dez dimensões, elencamos acima, bem como no Projeto de 

avaliação institucional  aprovado pelo COU em 29/03/05,  sob forma de Anexo 1, algumas 

questões sobre cada uma das dimensões de avaliação.  Entendemos que estas questões são 

exemplos de questionamentos que devem servir de parâmetro para as discussões. O Anexo 1 

do Projeto de avaliação institucional está sob poder dos membros da comissão setorial  de 

avaliação institucional de seu campus. Estes irão fornecer este documento aos colegiados de 

curso.

2º) Além dos trabalhos relacionados à auto-avaliação da universidade, por intermédio 

das dez dimensões de avaliação, as coordenações de curso da Unioeste devem efetuar uma 

análise de seu trabalho até agora realizado no interior da universidade. Quais eram as metas 

ao assumirem a coordenação de curso? Até agora, o que conseguiram realizar, e o que não 

conseguiram? Quais são os estrangulamentos encontrados? Como têm se dado a relação entre 

a coordenação de curso e a direção de centro ao qual o curso está ligado? Outras questões que 

julgarem pertinentes devem ser registradas.

Este material,  que deve ser elaborado também sob forma de relatório (uma cópia 

impressa e outra em CD ou disquete deve ser entregue aos membros da comissão setorial de 

avaliação institucional de seu campus). 

As reuniões  que acontecerem para as discussões das dez dimensões  de avaliação 

devem  ser  registradas  com  lista  de  presenças,  anotação  das  datas,  etc.,  ficando  sob  a 

responsabilidade  dos  senhores,  sempre  acompanhados,  apoiados,  por  algum  membro  da 

comissão setorial de avaliação institucional de seu campus. 

3º) Registramos ainda que diagnósticos, levantamento de dados quantitativos, foram 

efetuados  junto  aos  docentes  dos  cursos  da  Unioeste,  sob  a  responsabilidade  dos 

departamentos,  centros,  aos  quais  estes  docentes  estavam ligados.  Retratam questões  tais 
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como:  número  de  publicações  (livros,  capítulos  de  livros,  artigos  em  periódicos 

internacionais, nacionais e regionais), palestras, cursos ministrados, participações em mesas 

redondas, assessorias, projetos de pesquisa e ou extensão, participação em grupos de pesquisa 

na e fora da Unioeste, tempo médio de horas no ensino, na pesquisa e na extensão, e outros 

informações relacionadas às ações desenvolvidas entre os anos de 2003 e 2004. 

Coube às coordenações de curso gestionar estas informações, no que tange ao ensino. 

E  aos  centros  aos  quais  estão  ligados  os  discentes,  gestionar  as  informações  relativas  à 

pesquisa  e  à  extensão.  Os  centros  deveriam,  também,  após  a  coleta  de  todo  o  material, 

encaminhar estas informações para as comissões setoriais de avaliação que auxiliaram nestes 

trabalhos.

Material  base  sugerido  para  as  discussões  nos  colegiados:  O  PPP  do  curso,  as 

Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  o  planejamento  estratégico  da  Unioeste  de  2000 (onde 

consta  a  missão,  visão  e  objetivos  da  universidade).  Cremos  que  estes  materiais  são 

importantes para dar suporte as discussões efetuadas no colegiado sobre as dez dimensões de 

avaliação.

Alcance da auto-avaliação qualitativa realizada pelos colegiados de curso (docentes e 
discentes):

Cascavel  –  Não  entregaram:  Ciências  Contábeis,  Ciências  Econômicas,  Letras  e 

Mestrado em Letras.

 

Cascavel  –  Entregaram:  Administração,  Informática,  Engenharia  Agrícola, 

Engenharia  Civil,  Matemática,  Mestrado  em  Engenharia  Agrícola,  Ciências  Biológicas, 

Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Pedagogia, Farmácia, Medicina.

Francisco Beltrão – Não entregaram: Direito.

Francisco  Beltrão  –  Entregaram:  Geografia,  Pedagogia,  Administração,  Ciências 

Econômicas,  Economia  Doméstica,  Pedagogia para Educadores  do Campo (este  curso fez 

uma auto-avaliação diferenciada).

Marechal Cândido Rondon – Não entregaram: História (com justificativa), Letras, 

Agronomia, Direito.
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Marechal  Cândido  Rondon  –  Entregaram:  Geografia,  Educação  Física, 

Administração, Ciências Contábeis.

Toledo – Todos entregaram: Química,  Filosofia,  Ciências Sociais,  Serviço Social, 

Ciências Econômicas, Secretariado Executivo Bilíngüe, Engenharia Química, Engenharia De 

Pesca, Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio.

Foz  do  Iguaçu  –  Não  entregaram:  Enfermagem  e  Engenharia  Mecânica  (com 

justificativas relacionadas ao acúmulo de atividades a trocas, recentes, de coordenadores de 

curso).

Foz  do  Iguaçu  –  Entregaram:  Administração,  C.  Contábeis,  Direito,  Hotelaria, 

Turismo, C. da Computação, Eng. Elétrica, Matemática, Letras, Pedagogia. 

O  resultado  foi  o  da  participação  de  42  que  entregaram  os  relatórios  de  auto-

avaliação; e de 11 cursos que não entregaram os relatórios de auto-avaliação.

Alcance da auto-avaliação (relatório de atividades) realizada pelas coordenações de 
curso:

Cascavel  –  Não  entregaram:  Ciências  Contábeis,  Ciências  Econômicas,  Letras, 

Mestrado em Letras.

 

Cascavel  –  Entregaram:  Administração,  Informática,  Engenharia  Agrícola, 

Engenharia  Civil,  Matemática,  Mestrado  em  Engenharia  Agrícola  (manuscrito),  Ciências 

Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Pedagogia, Farmácia, Medicina. 

Francisco  Beltrão  –  Todos  entregaram:  Pedagogia,  Geografia,  Pedagogia  para 

Educadores do Campo, Administração, Ciências Econômicas, Direito, Economia Doméstica.

Marechal Cândido Rondon – Não entregaram: Administração, Ciências Contábeis, 

História, Letras, Agronomia, Direito.

 

Marechal Cândido Rondon – Entregaram: Educação Física, Geografia, Zootecnia.
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Toledo  –  Não  entregaram:  Ciências  Sociais,  Ciências  Econômicas.  Engenharia 

Química, Engenharia De Pesca.

Toledo – Entregaram: Filosofia, Secretariado Executivo Bilíngüe, Química, Ciências 

Econômicas, Serviço Social, Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio.

Foz do Iguaçu – Nenhuma coordenação de curso entregou (houve mudanças  nas 

coordenações de curso, na época da efetivação destes relatórios;  além de ter  ocorrido um 

significativo  atraso  no  encaminhamento  dos  trabalhos  de  avaliação  institucional,  neste 

campus):  Enfermagem,  Engenharia  Mecânica,  Administração,  Ciências  Contábeis,  Direito, 

Hotelaria,  Turismo,  Ciência  da  Computação,  Engenharia  Elétrica,  Matemática,  Letras, 

Pedagogia. 

Vinte e nove coordenações de curso entregaram os relatórios de auto-avaliação do 

setor; e 26 coordenações de curso não entregaram os relatórios de auto-avaliação do setor (de 

todos os cursos de graduação e de mestrado da Unioeste).

Metodologia utilizada para a auto-avaliação qualitativa, efetuada pelos técnico-

administrativos (em cada campus e na Reitoria):

Foram encaminhadas  solicitações  para todas  as chefias  de Recursos  Humanos  da 

Unioeste (Campi e Reitoria), de modo que encaminhassem, junto aos técnico-administrativos 

de seu locus, os trabalhos de avaliação institucional requeridos pelo projeto de avaliação. 

O Projeto, acima mencionado, trouxe, como uma das metodologias de avaliação da 

Unioeste,  o  processo  de  auto-avaliação.  Este  processo  que  deve  ser  realizado,  no  caso 

específico dos técnico-administrativos,  a partir  da organização a ser feita  pelas chefias de 

Recursos Humanos de cada Campi,  e da Reitoria (estabelecendo datas para as discussões, 

análises, por parte dos técnico-administrativos, sobre as dimensões de avaliação estabelecidas 

pelo Projeto de avaliação institucional aprovado pelo COU). 

Mas como realizar este trabalho? 

Através de fóruns,  ou debates,  organizados pela  chefia  de Recursos Humanos de 

cada campus, e da Reitoria, contando com a totalidade dos servidores técnico-administrativos 

que  compõem cada  uma  destas  instâncias  da  Unioeste.  A comissão  setorial  de  avaliação 
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institucional  da  Unioeste,  que  existe  em  cada  campi  e  na  Reitoria,  devem  ajudar  neste 

processo.

Segundo o Projeto de avaliação institucional da Unioeste, aprovado pelo COU em 

2005, o trabalho foi feito da seguinte forma: 

1º)  A chefia  de  Recursos  Humanos,  junto  com a  comissão  setorial  de  avaliação 

institucional  que  existe  em cada  campus  e  na  Reitoria,  estabeleceram calendários  para  a 

efetivação dos debates, dos fóruns, que aconteceram para o desenvolvimento de análises e 

apontamentos acerca das dez dimensões de avaliação. 

Também  as  chefias  de  Recursos  Humanos,  conforme  solicitação,  garantiram  a 

consolidação  de um relatório  que apontou as principais  questões  elencadas  pelos técnico-

administrativos, sobre as dez dimensões de avaliação discutidas.

Estes relatórios foram objetivos,  confeccionados no Word, contendo os principais 

apontamentos, tanto negativos quanto positivos, acerca de cada item analisado. 

Para  auxiliar  nos  trabalhos  sobre  as  dez  dimensões  foram  elencados,  no  texto, 

remetidos  às  chefias  de  RH,  bem como  constaram  no  Projeto  de  avaliação  institucional 

aprovado pelo COU em 29/03/05, sob forma de Anexo 1, algumas questões sobre cada uma 

das dimensões de avaliação, questões que deveriam servir de parâmetro para as discussões. O 

Anexo 1 do Projeto de avaliação institucional ficou sob o poder dos membros da comissão 

setorial de avaliação de cada campus e da Reitoria.

Coube, portanto, às chefias de Recursos Humanos, anotar os dias de realização dos 

encontros (debates sobre as dimensões de avaliação), compor lista de presenças, bem como 

coordenar  as  equipes  responsáveis  pelas  realizações  do  relatório  acerca  das  avaliações 

efetuadas  pelos servidores.  Estes relatórios  foram encaminhados  às comissões  setoriais  de 

avaliação, que acompanharam, auxiliaram, neste trabalho. 

2º) Além deste trabalho qualitativo, de auto-avaliação das dez dimensões que foram 

observadas,  os  técnico-administrativos  também deveriam encaminhar,  e  o  fizeram,  para a 

respectiva  seção de Recursos Humanos  à qual  estavam ligados,  informações  quantitativas 

acerca do número de servidores efetivos e contratados temporariamente, bem como de cursos 

de aperfeiçoamento, ou demais atividades, das quais tenham participado (como ministrante ou 

como aluno),  entre  os  anos  de  2003 e  2004:  Palestras,  cursos  lato  e  stricto  sensu  e  sua 

respectiva área, participação em projetos de pesquisa, participação em projetos de extensão, 

participação em grupos de pesquisa, demais tipos de cursos, como, por exemplo, de idiomas e 

informática, assessorias prestadas.
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A coleta  e  envio  destas  informações  (envio  que  deve  ser  feito  para  a  comissão 

setorial de avaliação institucional de cada campus e, no caso da Reitoria, para a comissão 

setorial  de  avaliação  institucional  da  Reitoria),  também ficou  sob  a  responsabilidade  das 

respectivas seções de Recursos Humanos. 

Sugestões  de  material-base  para  os  trabalhos  dos  técnico-administrativos:  A 

sistematização do último relatório de avaliação institucional da Unioeste (que aparece como 

Anexo 2 no Projeto de avaliação institucional aprovado pelo COU em março deste ano); o 

planejamento estratégico da Unioeste de 2000 (onde consta a Missão da Instituição).

Alcance da auto-avaliação realizada pelos técnico-administrativos dos campi e reitoria– 
qualitativa e quantitativa:

Cascavel - Entregou

Francisco Beltrão – Entregou

Marechal Cândido Rondon – Entregou

Toledo –Entregou

Foz  do  Iguaçu  –  Entregou  dados  qualitativos  (os  dados  quantitativos  foram 

encaminhados quando do relatório de auto-avaliação da direção de campus).

Reitoria – Entregou.

Ressaltamos  que  a  parte  quantitativa  (planilhas)  encaminhada  pelas  instâncias 

institucionais,  foi  utilizada  (notadamente  o  material  que  foi  enviado  pelas  pró-reitorias), 

mesmo  sabendo–se  das  dificuldades,  na  Unioeste,  quanto  ao  levantamento  e  atualização 

destes dados (uma vez que a Unioeste não possui o Lattes Institucional, não atualizando os 

dados  quantitativos,  relacionados  às  atividades  acadêmicas  desenvolvidas,  de  forma 

uniformizada e ou padronizada). Além disso, informamos que planilhas gerais, relacionadas 

às  atividades  de  ensino,  pesquisa  pós-graduação  e  extensão,  foram  confeccionadas  pela 

Comissão Especial de Avaliação das Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná, 

que desde 2004 se debruçou sobre este trabalho, e acabou por consolidar instrumentos de 

coleta dos dados quantitativos, referentes aos trabalhos acadêmicos, realizados pelas IEES.
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Como o objetivo da auto-avaliação é trazer um diagnóstico geral das instituições de 

ensino superior, entendemos por bem valorizar estes dados mais gerais,  consolidados pela 

Comissão  Especial  de  Avaliação,  que  realizou  um trabalho  pertinente,  importante,  a  esse 

respeito (no caso da Unioeste utilizados nas dimensões que se reportaram à pesquisa e à pós-

graduação).

Os questionários de auto- avaliação institucional (docentes, técnico-administrativos e 

discentes):

No  segundo  semestre  de  2005,  a  comissão  central  permanente  de  avaliação 

institucional da Unioeste, após concluir a sistematização dos questionários de auto-avaliação 

(consolidados  num  primeiro  momento  pela  Assessoria  de  Avaliação  da  Unioeste,  e 

disponibilizado no projeto de avaliação encaminhado ao conselho universitário, retratando as 

dez dimensões de avaliação), encaminhou este material para que a diretoria de informática 

disponibilizasse  os  mesmos  no  site  da  Instituição,  de  modo  que  os  docentes  e  técnico-

administrativos pudessem acessar e responder às questões propostas. 

Foram providenciadas senhas de acesso aos questionários,  de modo a preservar a 

segurança e a identidade de cada docente-servidor da Instituição. 

Estes  materiais,  bem  como  o  apoio  para  os  trabalhos  (entrega  das  senhas,  tira-

dúvidas e outros), ficaram sob a responsabilidade das comissões setoriais de avaliação que se 

consolidaram em cada um dos campi e na Reitoria (uma vez que em todas estas instâncias os 

docentes  e  técnico-administrativos  deveriam responder  aos  questionários).  O  objetivo  foi 

atingir  100%  dos  docentes  e  dos  técnico-administrativos.  Já  para  os  discentes  foram 

confeccionados questionários acompanhados de cartões-resposta. O material  foi distribuído 

aos mesmos por parte das comissões setoriais de avaliação, numa proporção de 25% por série-

curso, de graduação e de pós-graduação (mestrados), de forma aleatória.
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Alcance dos questionários de auto- avaliação institucional: docentes, técnico-

administrativos e discentes:

-------------------------------- 
Docentes   

-------------------- ----------- 
 CCvel                228       451
CFB                   48         65
CFoz                  73       119
CMCR                52       142 
CToo                  68       140

                       total responderam     total por campus

TOTAL             469       921
--------------------------------

Docentes, em todos os campi: dos 921 docentes efetivos, no segundo semestre de 

2005, 469 responderam os questionários, totalizando 50% dos que visávamos atingir.

                  

 Técnicos                       

-------------------- ----------- 

CCvel                112        187

CFB                    36           50               

CFoz                   67           88

CMCR                42         109 

CToo                    61          85

Reitoria                 75         104

                                                    HUOP                    0          378 (não computado aqui)
                                                        total responderam        total por campus e Reitoria

    TOTAL          393         623 
-------------------------------

Observação: Foram inclusos neste quadro todos os servidores que responderam ao 

questionário parcialmente ou totalmente. 

Técnico-administrativos, em todos os campi e na reitoria: Dos 623 técnicos efetivos, 

no  segundo  semestre  de  2005,  (com  exceção  do  HUOP,  onde  foram  aplicados  dois 

questionários específicos aos seus aproximadamente 700 servidores), 393 responderam aos 

questionários, totalizando quase 60% dos que visávamos atingir.
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Dos  1.540  funcionários  da  Unioeste,  existentes  no  segundo  semestre  de  2005 

(docentes  e  técnico-administrativos),  com  exceção  do  HUOP;  862  responderam  os 

questionários de auto-avaliação, perfazendo um total de 57% de alcance.

Discentes, em todos os campi: Só não responderam, dos 25% da amostragem, por 

ano-curso, efetuada para as respostas aos questionários, os acadêmicos do curso de História, 

de Marechal  Cândido Rondon, com a justificativa de que eram contrários  ao processo de 

avaliação, por entenderem que se ligava ao processo de Reforma Universitária, a respeito do 

qual  também  se  manifestaram  contrários.   Foi,  pois,  atingindo  o  esperado,  ou  seja, 

aproximadamente 3.200 acadêmicos, de um universo de aproximadamente 12.800.  

Os questionários foram consolidados para abranger quatro possibilidades de resposta: 

1ª Satisfeito.

2ª Parcialmente satisfeito.

3ª Insatisfeito.

4ª Não conhece.  

Tal  escolha se deu,  em primeiro  lugar,  porque pretendíamos  dar  continuidade  ao 

trabalho (o modelo de questionário) já utilizado (apesar de termos incluído algumas pequenas 

alterações) no processo de avaliação institucional precedente a este (o que, provavelmente, 

facilitaria o acesso, por parte da comunidade acadêmica, na hora de responder às questões); e, 

em segundo lugar, porque entendemos que possibilitaria um olhar, a ser externalizado pela 

comunidade  acadêmica,  que  apontaria  o  grau de  satisfação  desta  mesma comunidade  em 

relação a uma série de questões institucionais. 

Por  outro  lado  entendíamos  que  as  respostas  situadas  entre  “satisfeito”  e 

“parcialmente satisfeito” equivaleriam a uma avaliação positiva,  e que os valores situados 

entre  o  “insatisfeito”  e  o  “não  conhece”  equivaleriam  a  uma  avaliação  negativa.  O  que 

possibilitaria que se fizesse uma escala de valores para cada dimensão avaliada.

Apresentamos, a seguir, os modelos de questionários confeccionados para o processo 

de auto-avaliação da Unioeste:
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Os questionários de auto-avaliação da UNIOESTE:

O texto, confeccionado para todas as categorias, foi o seguinte:

As questões  apresentadas  abaixo correspondem aos  dez  itens  (dimensões)  que a  

comunidade  acadêmica  da  Unioeste  deve  avaliar.  Cada  membro  da  comunidade 

universitária  deve  se  sentir  livre  para  marcar  a  opção  que  corresponda  ao  seu 

posicionamento diante da atual condição da universidade, a partir de sua percepção pessoal 

no interior da Instituição.

Não há problemas em se marcar a resposta efetivamente condizente com o que se 

pensa, e sente, em relação à Unioeste, uma vez que os resultados dos questionários não serão  

operacionalizados de forma a identificar as pessoas que a eles responderam.

Marque, para cada questão, uma das quatro opções de resposta: 

S - Satisfeito

PS – Parcialmente Satisfeito

I - Insatisfeito

NC – Não Conhece 
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DOCENTES

ITEM  1  –  A  MISSÃO  E  O  PLANO  DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Conhecimento dos objetivos e finalidades, missão, da Unioeste, 
que aparecem nos planejamentos estratégicos de 1996 e 2000:

     
(  )S      (  )PS    (  )I    (  )NC

Adequação  das  ações  e  práticas  institucionais  adotadas  na 
universidade,  nos  últimos  anos,  com  os  planejamentos 
estratégicos:

(  )S       (  )PS   (  )I    (  )NC

Revisão e modificação,  por parte da comunidade acadêmica, 
acerca da missão, dos objetivos e finalidades da Unioeste:

       
(  )S        (  )PS   (  )I   (  )NC

Discussões  e  trabalhos  para  a  construção  do  Projeto 
Pedagógico  Institucional  (PPI)  da  Unioeste;  que  trata  das 
políticas de formação e implementação de cursos de graduação 
e de pós-graduação: 

(  )S        (  )PS   (  )I  (  ) NC

Relação das atividades de ensino com a missão da Unioeste:        
(  )S        (  )PS  (  )I    (  )NC

Relação da produção científica com a missão da Unioeste:
(  )S      (  )PS       (  )I            (  )NC

Relação das atividades de extensão com a missão da Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relação entre a pós-graduação e a missão da Unioeste:
(  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

ITEM 2 – POLÍTICA DE ENSINO, PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO,  EXTENSÃO  E  NORMAS  DE 
OPERACIONALIZAÇÃO – ESTÍMULO À PRODUÇÃO 
ACADÊMICA, BOLSAS DE PESQUISA, MONITORIA E 
OUTRAS MODALIDADES.

ENSINO
      

Participação  e  discussões  do(s)  colegiado(s)  de  curso acerca 
das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  e  sua  relação  com  a 
construção  dos projetos  político-pedagógicos  (PPPs)  dos 
cursos:

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Grade curricular (de disciplinas) do curso onde você leciona:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

 A  formação  profissional  do  curso  onde  você  leciona  e  a 
valorização da cultura humanista e ético-política: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

O  projeto  político-pedagógico  (PPP) e  a  implementação  da 
flexibilidade curricular:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

O projeto político-pedagógico (PPP) do seu curso contempla a 
formação continuada: (  )S           (  )PS        (  )I        (  )NC

Prática da interdisciplinaridade no curso onde você leciona, ou 
seja,  ações  articuladas  realizadas  entre  disciplinas  e 
professores:

       
(  )S         (  )PS       (  )I          (  )NC

Equilíbrio na formação dos acadêmicos, por parte dos cursos 
onde  você  leciona,  tratando-se  da  relação  entre  disciplinas 
generalistas e específicas:

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Prática  de  formação  em  pesquisa,  nos  cursos  onde  você        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC
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leciona:
Periodicidade com que são feitas revisões e atualizações dos 
currículos: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Metodologia  e  critérios  norteadores  das  atualizações 
curriculares: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Conhecimento  do  projeto  político-pedagógico  (PPP)  do(s) 
curso(s) em que atua:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

A  relação  entre  as  ações  adotadas  nos  cursos  e  o  perfil 
profissional esperado: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Utilização  de  mecanismos  de  estudo  sobre  ingressantes, 
evasão/abandono, tempo médio de conclusão dos cursos, etc., 
tendo em vista a melhoria das atividades educativas:

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Formas  de  avaliação  utilizadas  pelos  docentes  para  medir  o 
nível de aprendizagem dos alunos: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Avaliações periódicas sobre os planos de ensino apresentados 
pelos membros do colegiado de curso: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Clareza  em  relação  as  melhores  alternativas  metodológicas 
para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem nas aulas: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Avaliações  periódicas  acerca  das  alternativas  metodológicas 
para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem nas aulas: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Inovações  de  conteúdo,  realizadas  a  cada  ano,  para  o 
desenvolvimento das disciplinas: 

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relação  entre  reprovações  e  aprovações  de  alunos  na(s) 
disciplina(s) onde atua: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Nível de formação atingido pelos alunos que estão concluindo 
os cursos da Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Capacidade  manifestada  pelos  acadêmicos  para  a  leitura  e 
escrita de textos científicos durante o curso de graduação: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Dedicação dos alunos ao curso de graduação:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Dedicação dos docentes ao curso de graduação:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Oportunidade de iniciação dos alunos em bolsas de monitoria 
no(s) curso(s) onde leciona: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Oportunidades de estágios curriculares, e inserção no mercado 
de trabalho, oferecidos pelo curso onde leciona: 

       
(  )S      (  )PS       (  )I            (  )NC

Qualidade do(s) curso(s) de graduação da Unioeste:
(  )S       (  )PS       (  )I            (  )NC

Medidas adotadas pelo colegiado de curso para a melhoria da 
qualidade do ensino:

       
(  )S        (  )PS      (  )I            (  )NC

Quanto ao regime anual de cursos da Unioeste: 
(  )S        (  )PS       (  )I         (  ) NC

Tempo dedicado ao planejamento e avaliação das disciplinas 
que leciona:

       
(  )S        (  )PS       (  )I            (  )NC

Pauta das reuniões de colegiados de curso e sua relação com as 
atividades de ensino: (  )S        (  )PS       (  )I          (  )NC

Mudanças  efetivamente  realizadas  no  ensino  a  partir  das 
decisões tomadas nas reuniões de colegiado de curso:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Situação dos alunos que já concluíram o curso (egressos):
(  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Implantação de novos cursos de graduação na Unioeste: (  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC
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Implementação dos cursos de graduação na Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relação entre o ensino e a pesquisa desenvolvidas na Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relação entre o ensino e a extensão desenvolvidas na Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

PESQUISA

Política  institucional  de  auxílio  à  formação  de  novos 
pesquisadores:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Participação em grupos de pesquisa na Unioeste:
(  )S           (  )PS        (  )I        (  )NC

Participação em grupos de pesquisa de outras Instituições de 
Ensino Superior: (  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Financiamento para pesquisas, proporcionadas pela Unioeste: (  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Financiamento para pesquisas, mediadas pela Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Apoio para a publicação da produção científica:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Formas de divulgação da produção científica na Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Apoio  à  produção  e  divulgação  artística,  cultural,  da 
comunidade acadêmica da Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Cooperação  entre  os  docentes  para  o  desenvolvimento  da 
pesquisa na Unioeste:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Apoio institucional para a divulgação de trabalhos científicos 
produzidos na Unioeste, em eventos de caráter nacional: (  )S           (  )PS        (  )I        (  )NC

Apoio institucional para a divulgação de trabalhos científicos 
na Unioeste, em eventos de caráter internacional:;

       
(  )S      (  )PS       (  )I            (  )NC

Processos institucionais  de tramitação,  controle  e  registro  da 
produção  e  do  desenvolvimento  das  atividades  dos 
pesquisadores da Unioeste:

(  )S       (  )PS       (  )I            (  )NC

Trabalho  existente  na  Unioeste  no  sentido  de  fomentar 
pesquisas de caráter internacional e interinstitucional:

       
(  )S        (  )PS      (  )I            (  )NC

Participação dos alunos de graduação no desenvolvimento da 
pesquisa: (  )S        (  )PS       (  )I         (  ) NC

Participação  de  técnico-administrativos  da  Unioeste  no 
desenvolvimento da pesquisa:

       
(  )S        (  )PS       (  )I            (  )NC

Relação  entre  as  pesquisas  desenvolvidas  na  Unioeste  e  as 
demandas da sociedade regional: (  )S        (  )PS       (  )I          (  )NC

Quantidade de eventos científicos promovidos pela Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Qualidade dos eventos científicos promovidos pela Unioeste:
(  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Participação da comunidade acadêmica nos eventos científicos 
promovidos pela Unioeste: (  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Políticas  de  fomento  à  participação  dos  estudantes  em 
atividades de iniciação científica: 

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Incentivo para a criação e manutenção de grupos de pesquisa 
na Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Conhecimento dos projetos de pesquisa existentes na Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Divulgação,  por  parte  da  Unioeste,  acerca  da  existência  de 
órgãos, governamentais ou não, de fomento à pesquisa: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC
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 PÓS-GRADUAÇÃO
   

Políticas  de  implantação  de  cursos  de  pós-graduação  (lato  
sensu ) na Unioeste: (  )S           (  )PS        (  )I        (  )NC

Políticas de implantação de cursos de pós-graduação (stricto 
sensu) na Unioeste:

       
(  )S         (  )PS       (  )I          (  )NC

Apoio institucional (recursos, divulgação, infra-estrutura) para 
o desenvolvimento das atividades de pós-graduação:

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relação  entre  os  cursos  de  pós-graduação  oferecidos  pela 
Unioeste e as demandas da comunidade regional:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Avaliações  periódicas,  internas,  dos cursos de pós-graduação 
desenvolvidos na Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relação entre os cursos de pós-graduação implantados, ou em 
fase  de  implementação,  com  as  atividades  de  ensino  na 
Unioeste:

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Forma de avaliação adotada pela CAPES nos cursos de pós-
graduação da Unioeste:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Políticas de qualificação e titulação docente:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relação entre as pesquisas desenvolvidas nos cursos de pós-
graduação da Unioeste e as áreas de interesse dos cursos de 
graduação:

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

EXTENSÃO

Política de extensão da Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Apoio institucional (recursos, divulgação, infra-estrutura) para 
o desenvolvimento das atividades de extensão da Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relação  entre  as  atividades  de  extensão  da  Unioeste  e 
demandas da comunidade regional:; (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Avaliações  periódicas,  internas,  das  atividades  de  extensão 
desenvolvidas na Unioeste:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Cooperação  entre  os  docentes  para  o  desenvolvimento  das 
atividades e projetos de extensão: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Participação de alunos de graduação no desenvolvimento das 
atividades de extensão: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Políticas  de  fomento  à  participação  dos  estudantes  em 
atividades de extensão: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Participação  dos  técnico-administrativos  da  Unioeste  no 
desenvolvimento das atividades e projetos de extensão: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Conhecimento  das  atividades  de  extensão  existentes  na 
Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Formas  de  aprovação  e  acompanhamento  dos  projetos  de 
extensão da Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Eventos de extensão promovidos pela Unioeste:        
(  )S      (  )PS       (  )I            (  )NC

Produção intelectual gerada por ações de extensão na Unioeste:
(  )S       (  )PS       (  )I            (  )NC

Bolsas direcionadas para as atividades de extensão na Unioeste        

61



(quantidade, critérios de distribuição:; (  )S        (  )PS      (  )I            (  )NC

ITEM  3  -  A  RESPONSABILIDADE  SOCIAL  DA 
INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO 
QUE  SE  REFERE  À  SUA  CONTRIBUIÇÃO  EM 
RELAÇÃO  À  INCLUSÃO  SOCIAL, 
DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E  SOCIAL, 
DEFESA  DO  MEIO  AMBIENTE,  MEMÓRIA 
CULTURAL,  PRODUÇÃO  ARTÍSTICA  E 
PATRIMÔNIO CULTURAL.
Políticas  adotadas  para  ampliar  o  acesso  de  estudantes  em 
situação econômica desfavorável à   Instituição:

       
(  )S        (  )PS       (  )I            (  )NC

Políticas adotadas para ampliar o acesso de jovens (de 18 a 24 
anos) à   Instituição: (  )S        (  )PS       (  )I          (  )NC

Políticas  adotadas  para  ampliar  o  acesso  de  acadêmicos 
deficientes à   Instituição:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Políticas  adotadas  para  ampliar  o  acesso  de  acadêmicos 
advindos  de  grupos  tradicionalmente  discriminados  à 
Instituição:

(  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Ações promovidas  pela  universidade,  no sentido da inclusão 
social, dos segmentos e grupos tradicionalmente discriminados: (  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Contribuição  da  Unioeste  para  o  desenvolvimento  cultural 
regional (memória, produção artística e patrimônio cultural):

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Contribuição  da  Unioeste  para  o  desenvolvimento  sócio-
econômico regional: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Avaliações  periódicas  acerca  da  vinculação  das  atividades 
universitárias com a sociedade:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Políticas adotadas pela   Instituição para ampliar o acesso de 
estudantes em situação econômica desfavorável: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Política  de  contratação  de  pessoal  –  docentes  e  técnico-
administrativos – com necessidades especiais:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Existência  de  ações  de  promoção  da  cidadania  e  meio 
ambiente: (  )S           (  )PS        (  )I        (  )NC

Política de promoção de incubadoras (empreendedorismo):        
(  )S         (  )PS       (  )I          (  )NC

Políticas  adotadas  pela    Instituição  para  promoção  cultural 
voltada para o público interno: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Captação  de  recursos,  na  Unioeste,  para  programas  de 
responsabilidade social:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Políticas  institucionais  adotadas,  visando  à  formação  de 
docentes para atuar na educação básica: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Adequação e adaptação da estrutura física, para os estudantes 
com necessidades especiais: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Políticas adotadas para a prevenção de doenças e atendimento à 
saúde da comunidade acadêmica:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

ITEM 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Meios de comunicação internos utilizados pela Unioeste:

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Meios de comunicação externos utilizados pela Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Ouvidoria da Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC
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Canais de recepção de sugestões:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Encaminhamento dado às sugestões recebidas:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

ITEM 5 –  POLÍTICAS DE PESSOAL,  CARREIRA DE 
CORPO DOCENTE E TÉCNICO - ADMINISTRATIVO. 
APERFEIÇOAMENTO,  DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E CONDIÇÕES DE TRABALHO.

       

Relação  entre  o  número  de  docentes  com  as  demandas  e 
funções da   Instituição: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relação  entre  o  número  de  técnico-administrativos  com  as 
demandas e funções da   Instituição: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Proporção  existente  entre  o  número  de  docentes  efetivos  e 
temporários: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Proporção existente entre o número de técnico-administrativos 
efetivos e temporários: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Confiabilidade  dos  processos  seletivos  para  contratação  de 
docentes: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Mecanismos para seleção, contratação, dos docentes:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Órgãos de representação dos Docentes (sindicatos):        
(  )S      (  )PS       (  )I            (  )NC

Órgãos de representação dos Docentes (associações):
(  )S       (  )PS       (  )I            (  )NC

Política de avaliação de desempenho dos docentes:        
(  )S        (  )PS      (  )I            (  )NC

Política de aperfeiçoamento dos docentes:
(  )S        (  )PS       (  )I         (  ) NC

Condições para a realização do trabalho docente na Unioeste:        
(  )S        (  )PS       (  )I            (  )NC

Avaliações periódicas sobre o grau de satisfação dos docentes 
com as condições de trabalho: (  )S        (  )PS       (  )I          (  )NC

Plano de carreira dos docentes da Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Política salarial dos docentes da Unioeste:
(  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Política  de  assistência  e  promoção  da  qualidade  de  vida  da 
comunidade acadêmica da Unioeste: (  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Relacionamento interpessoal entre docentes e alunos:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relacionamento  interpessoal  entre  docentes  e  técnico-
administrativos: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relacionamento  interpessoal  entre  técnico-administrativos  e 
alunos:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Relacionamento interpessoal entre os docentes:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

ITEM  6  –  ORGANIZAÇÃO  E  GESTÃO  DA 
INSTITUIÇÃO,  FUNCIONAMENTO  E 
REPRESENTATIVIDADE  DOS  COLEGIADOS, 
INDEPENDÊNCIA  E  AUTONOMIA  NA  RELAÇÃO 
COM A MANTENEDORA, E A PARTICIPAÇÃO DOS 
SEGMENTOS  DA  COMUNIDADE  UNIVERSITÁRIA 
NOS PROCESSOS DECISÓRIOS.

       

Democratização dos processos decisórios na Unioeste:
(  )S           (  )PS        (  )I        (  )NC
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Descentralização dos processos decisórios na Unioeste:
(  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Sistema de padronização dos procedimentos institucionais:
(  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Disponibilidade das normas institucionais da Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Conhecimento  sobre  a  hierarquia  de  cargos  e  funções 
gratificadas (critérios) da Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Conhecimento sobre o funcionamento das instâncias colegiadas 
da Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Acesso às instâncias colegiadas da Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Autonomia administrativa, didático-pedagógica e financeira da 
Unioeste frente ao Governo do Estado:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Distribuição orçamentária, por parte do Governo de Estado do 
Paraná, no que tange à Unioeste: (  )S           (  )PS        (  )I        (  )NC

Prioridade dada pelo atual  Governo do Estado do Paraná no 
que tange ao ensino superior público e gratuito:

       
(  )S      (  )PS       (  )I            (  )NC

ITEM  7  -  INFRA-ESTRUTURA  FÍSICA, 
ESPECIALMENTE  A  DE  ENSINO  E  DE  PESQUISA, 
BIBLIOTECA,  RECURSOS  DE  INFORMAÇÃO  E 
COMUNICAÇÃO.

Espaço  físico  disponível  para  a  realização  das  atividades 
acadêmicas:

       
(  )S        (  )PS      (  )I            (  )NC

Relação  entre  a  quantidade  de  laboratórios  e  o  número  de 
cursos e de acadêmicos: (  )S        (  )PS       (  )I         (  ) NC

Funcionalidade e conservação dos laboratórios:        
(  )S        (  )PS       (  )I            (  )NC

Funcionalidade e conservação das bibliotecas:
(  )S        (  )PS       (  )I          (  )NC

Horários  de  funcionamento  dos  setores  (bibliotecas, 
laboratórios,  complexos  esportivos,  coordenações  de  curso, 
centros, administrativo, etc.), e as necessidades da comunidade 
acadêmica:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Acervo bibliográfico disponível nas bibliotecas:
(  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Disponibilidade da bibliografia básica, que consta nos planos 
de ensino, em relação à demanda existente: (  )S        (  )PS         (  )I          (  )NC

Manutenção  e  renovação  dos  equipamentos  necessários  aos 
trabalhos docentes:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Adequação  entre  a  quantidade  dos  equipamentos  de 
informática  existentes  e  o  número  de  alunos,  docentes  e 
técnicos:

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Informatização de serviços, tais como busca e empréstimo de 
livros, nas bibliotecas da Unioeste:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Sistemas de informação interligados (Reitoria e campi):
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

ITEM  8  –  PLANEJAMENTO  E  AVALIAÇÃO,        
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ESPECIALMENTE  EM RELAÇÃO AOS  PROCESSOS, 
RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTO- AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

Avaliações institucionais da Unioeste: 
(  )S           (  )PS        (  )I        (  )NC

Conhecimento  dos  processos  anteriores  de   avaliação 
institucional da Unioeste:

       
(  )S         (  )PS       (  )I          (  )NC

Discussões  e  divulgação  dos  processos  e  dos  resultados  das 
avaliações realizados na Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Modificações  implementadas  no  planejamento  de  futuras 
atividades a partir dos resultados dos processos de avaliação:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

 ITEM  9  –  POLÍTICAS  DE  ATENDIMENTO  AOS 
ESTUDANTES

Políticas de permanência de estudantes na Unioeste, (casa do 
estudante,  restaurante  universitário,  atendimento  médico-
odontológico, psicológico,outros):

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Políticas  de  fomento  para  participação  dos  estudantes  em 
atividades de intercâmbio estudantil:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Acompanhamento de egressos:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Órgãos de representação estudantil (DCEs, CAs):
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Conhecimento dos direitos e deveres dos estudantes:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

ITEM  10  –  SUSTENTABILIDADE  FINANCEIRA, 
TENDO  EM  VISTA  O  SIGNIFICADO  SOCIAL  DA 
CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Política  de  cotas  de  materiais  didático-pedagógicos  para 
acadêmicos  em  situação  econômica  desfavorável  e  ou 
deficientes:

(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Adequação do  planejamento  estratégico  da Unioeste  com o 
orçamento anual: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Previsão, no orçamento da Unioeste, para capacitação do corpo 
docente e técnico-administrativo:

       
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Controle  efetivo  entre  as  despesas  orçadas  e  realizadas,  de 
investimento, na Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC

Políticas internas de distribuição de recursos financeiros:
(  )S         (  )PS        (  )I          (  )NC
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

ITEM  1  –  A  MISSÃO  E  O  PLANO  DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 Conhecimento dos objetivos e finalidades,  missão,  da Unioeste, 
que aparecem nos planejamentos estratégicos de 1996 e 2000:

(  )S      (  )PS       (  )I         (  )NC

Adequação  das  ações  e  práticas  institucionais  adotadas  na 
universidade,  nos  últimos  anos,  com  os   planejamentos 
estratégicos:

       
(  )S      (  )PS       (  )I        (  )NC

Revisão e modificação, por parte da comunidade acadêmica, acerca 
da missão, dos objetivos e finalidades da Unioeste: (  )S       (  )PS       (  )I        (  )NC

Discussões  e  trabalhos  para a  construção  do Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) da Unioeste; que trata das políticas de formação 
e implementação de cursos de graduação e de pós-graduação: 

       
(  )S        (  )PS      (  )I        (  )NC

Relação das atividades de ensino com a missão da Unioeste:
(  )S        (  )PS      ( )I     (  ) NC

Relação da produção científica com a missão da Unioeste:        
(  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Relação das atividades de extensão com a missão da Unioeste:
(  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Relação entre a pós-graduação e a missão da Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

 ITEM  2  –  POLÍTICA  DE  ENSINO,  PESQUISA  E  PÓS-
GRADUAÇÃO,  EXTENSÃO  E  NORMAS  DE 
OPERACIONALIZAÇÃO  –  ESTÍMULO  À  PRODUÇÃO 
ACADÊMICA,  BOLSAS  DE  PESQUISA,  MONITORIA  E 
OUTRAS MODALIDADES.

ENSINO  

Quanto ao regime anual de cursos da Unioeste:       
(  )S        (  )PS         (  )I     (  )NC

Política de implantação de novos cursos de graduação na Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Implementação  (condições  de  funcionamento)  dos cursos  de 
graduação na Unioeste:

       
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

PESQUISA

Política institucional de auxílio à formação de novos pesquisadores:  
(  )S      (  )PS        (  )I     (  )NC    

Participação em grupos de pesquisa na Unioeste:
(  )S       (  )PS        (  )I     (  )NC

Participação  em  grupos  de  pesquisa  de  outras  Instituições  de 
Ensino Superior:

       
(  )S         (  )PS       (  )I      (  )NC

Financiamento para pesquisas, proporcionadas pela Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Financiamento para pesquisas, mediadas pela Unioeste:        
(  )S         (  )PS        (  )I    (  )NC

Apoio para a publicação da produção científica:
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Formas de divulgação da produção científica na Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Apoio à produção e divulgação artística, cultural,  da comunidade 
acadêmica da Unioeste:

       
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Cooperação entre os docentes para o desenvolvimento da pesquisa 
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na Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Cooperação  entre  docentes  e  técnico-administrativos  para  o 
desenvolvimento da pesquisa na Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Apoio  institucional  para  a  divulgação  de  trabalhos  científicos 
produzidos na Unioeste, em eventos de caráter nacional: (  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Apoio institucional  para a divulgação de trabalhos científicos na 
Unioeste, em eventos de caráter internacional: (  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Processos  institucionais  de  tramitação,  controle  e  registro  da 
produção e do desenvolvimento das atividades dos pesquisadores 
da Unioeste:

(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Trabalho existente na Unioeste no sentido de fomentar pesquisas de 
caráter internacional e interinstitucional: (  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Participação  de  técnico-administrativos  da Unioeste  no 
desenvolvimento da pesquisa:

       
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Valorização do técnico-pesquisador no ambiente Universitário:
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Relação  entre  as  pesquisas  desenvolvidas  na Unioeste  e  as 
demandas da sociedade regional: (  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Quantidade  de  eventos  científicos  promovidos  pela,  ou  na, 
Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Qualidade dos eventos científicos promovidos pela Unioeste:
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Participação  da  comunidade  acadêmica  nos  eventos  científicos 
promovidos pela Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Incentivo para a criação e manutenção de grupos de pesquisa na 
Unioeste: (  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Conhecimento dos projetos de pesquisa existentes na Unioeste:        
(  )S      (  )PS       (  )I        (  )NC

Divulgação, por parte da Unioeste, acerca da existência de órgãos, 
governamentais ou não, de fomento à pesquisa: (  )S       (  )PS       (  )I       (  )NC

 PÓS-GRADUAÇÃO
       

Oferta de cursos de pós-graduação (lato sensu): (  )S        (  )PS       (  )I    (  ) NC

Oferta de cursos de pós-graduação (stricto sensu):
       
(  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Apoio  institucional  (recursos,  divulgação,  infra-estrutura)  para  o 
desenvolvimento das atividades de pós-graduação:

(  )S        (  )PS       (  )I      (  )NC

Relação entre os cursos de pós-graduação oferecidos pela Unioeste 
e as demandas da comunidade regional:

       
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

Avaliações  periódicas,  internas,  dos cursos  de  pós-graduação 
desenvolvidas na Unioeste: (  )S        (  )PS         (  )I     (  )NC

Relação entre os cursos de pós-graduação implantados, ou em fase 
de implementação, com as atividades de ensino na Unioeste:

(  )S        (  )PS         (  )I     (  )NC

Políticas de qualificação e titulação docente:        
(  )S         (  )PS        (  )I     (  )NC

EXTENSÃO

Política de extensão da Unioeste:        
(  )S         (  )PS      (  )I      (  )NC
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Apoio  institucional  (recursos,  divulgação,  infra-estrutura)  para  o 
desenvolvimento das atividades de extensão da Unioeste: (  )S         (  )PS      (  )I      (  )NC

Relação entre as atividades de extensão da Unioeste e demandas da 
comunidade regional:

       
(  )S         (  )PS     (  )I       (  )NC

Avaliações  periódicas,  internas,  das  atividades  de  extensão 
desenvolvidas na Unioeste: (  )S           (  )PS      (  )I     (  )NC

Cooperação  entre  os  docentes  para  o  desenvolvimento  das 
atividades e projetos de extensão: (  )S        (  )PS         (  )I     (  )NC

Cooperação entre os docentes e os técnico-administrativos para o 
desenvolvimento das atividades e projetos de extensão: (  )S      (  )PS      (  )I        (  )NC

Participação  dos  técnico-administrativos  da Unioeste  no 
desenvolvimento das atividades e projetos de extensão:

       
(  )S         (  )PS     (  )I       (  )NC

Conhecimento das atividades de extensão existentes na Unioeste:
(  )S         (  )PS     (  )I       (  )NC

Formas de aprovação e acompanhamento dos projetos de extensão 
da Unioeste: (  )S         (  )PS     (  )I        (  )NC

Eventos de extensão promovidos pela Unioeste:
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Produção intelectual gerada por ações de extensão na Unioeste:        
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

ITEM  3  -  A  RESPONSABILIDADE  SOCIAL  DA 
INSTITUIÇÃO,  CONSIDERADA  ESPECIALMENTE  NO 
QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO 
À  INCLUSÃO  SOCIAL,  DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL, DEFESA DO MEIO AMBIENTE, 
MEMÓRIA  CULTURAL,  PRODUÇÃO  ARTÍSTICA  E 
PATRIMÔNIO CULTURAL.
Políticas adotadas para ampliar o acesso de estudantes em situação 
econômica desfavorável à   Instituição:

       
(  )S      (  )PS       (  )I        (  )NC

Políticas  adotadas  para  ampliar  o  acesso  de  jovens  (de  18  a  24 
anos) à   Instituição: (  )S       (  )PS     (  )I         (  )NC

Políticas adotadas para ampliar o acesso de acadêmicos deficientes 
à   Instituição:

       
(  )S       (  )PS     (  )I         (  )NC

Políticas adotadas para ampliar o acesso de acadêmicos advindos 
de grupos tradicionalmente discriminados à   Instituição: (  )S      (  )PS      (  )I      (  ) NC

Ações promovidas pela universidade, no sentido da inclusão social, 
dos segmentos e grupos tradicionalmente discriminados:

       
(  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Contribuição da Unioeste para o desenvolvimento socioeconômico 
regional: (  )S        (  )PS      (  )I        (  )NC

Avaliações  periódicas  acerca  da  vinculação  das  atividades 
universitárias com a sociedade:

       
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Política  de  contratação  de  pessoal  –  docentes  e  técnico-
administrativos – com deficiências: (  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Existência de ações de promoção da cidadania e meio ambiente:
(  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Políticas adotadas pela   Instituição para promoção cultural voltada 
para o público interno:

       
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Captação  de  recursos,  na Unioeste,  para  programas  de 
responsabilidade social:

(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Adequação e  adaptação  da estrutura física,  para  as pessoas com 
deficiências:

       
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC
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Políticas  adotadas  para a  prevenção de doenças  e atendimento à 
saúde da comunidade acadêmica: (  )S       (  )PS        (  )I       (  )NC

ITEM 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE    

Meios de comunicação internos utilizados pela Unioeste:
(  )S           (  )PS      (  )I     (  )NC

Meios de comunicação externos utilizados pela Unioeste:        
(  )S       (  )PS       (  )I       (  )NC

Ouvidoria da Unioeste:
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Encaminhamento dado às sugestões recebidas:        
(  )S       (  )PS      (  )I        (  )NC

ITEM  5  –  POLÍTICAS  DE  PESSOAL,  CARREIRA  DE 
CORPO  DOCENTE  E  TÉCNICO  -  ADMINISTRATIVO. 
APERFEIÇOAMENTO,  DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E CONDIÇÕES DE TRABALHO.
Relação entre o número de docentes com as demandas e funções da 
Instituição: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Relação  entre  o  número  de  técnico-administrativos  com  as 
demandas e funções da   Instituição:

       
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Proporção  existente  entre  o  número  de  docentes  efetivos  e 
temporários: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Proporção  existente  entre  o  número  de  técnico-administrativos 
efetivos e temporários: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Mecanismos para seleção, contratação, dos técnicos: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Política de avaliação de desempenho dos técnicos:
(  )S       (  )PS      (  )I       (  )NC

Política de aperfeiçoamento dos técnicos:
(  )S       (  )PS        (  )I       (  )NC

Confiabilidade  dos  processos  seletivos  para  contratação  de 
técnicos: (  )S       (  )PS      (  )I       (  )NC

Condições para a realização do trabalho dos técnicos na Unioeste:        
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Avaliações  periódicas sobre o grau de satisfação da comunidade 
acadêmica com as condições de trabalho: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Plano de carreira dos técnicos da Unioeste: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Política salarial dos técnicos da Unioeste:
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Política  de  assistência  e  promoção  da  qualidade  de  vida  da 
comunidade acadêmica da Unioeste; (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Política de qualificação e titulação dos técnicos :
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Órgãos de representação  dos técnicos  (associações,  sindicato)  da 
Unioeste: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Relacionamento interpessoal entre técnicos e docentes:        
(  )S      (  )PS     (  )I         (  )NC

Relacionamento interpessoal entre técnicos e alunos:
(  )S       (  )PS       (  )I        (  )NC

Relacionamento interpessoal entre técnicos:        
(  )S        (  )PS      (  )I        (  )NC

Relacionamento interpessoal entre docentes:
(  )S        (  )PS      (  )I        (  )NC

ITEM 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA  INSTITUIÇÃO, 
FUNCIONAMENTO  E  REPRESENTATIVIDADE  DOS 
COLEGIADOS,  INDEPENDÊNCIA  E  AUTONOMIA  NA 
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RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A PARTICIPAÇÃO 
DOS  SEGMENTOS  DA  COMUNIDADE  UNIVERSITÁRIA 
NOS PROCESSOS DECISÓRIOS.

Democratização dos processos decisórios na Unioeste: 
(  )S        (  )PS     (  )I       (  )NC

Descentralização dos processos decisórios na Unioeste:        
(  )S         (  )PS       (  )I      (  )NC

Sistema de padronização dos procedimentos institucionais:
(  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Disponibilidade das normas institucionais da Unioeste:
(  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Conhecimento sobre a hierarquia de cargos e funções gratificadas 
(critérios) da Unioeste:

       
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Conhecimento sobre o funcionamento das instâncias colegiadas da 
Unioeste: (  )S       (  )PS      (  )I       (  )NC

Acesso às instâncias colegiadas da Unioeste:        
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Autonomia  administrativa,  didático-pedagógica  e  financeira  da 
Unioeste frente ao Governo do Estado: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Distribuição  orçamentária,  por  parte  do  Governo  de  Estado  do 
Paraná, no que tange à Unioeste:

       
(  )S         (  )PS       (  )I      (  )NC

Prioridade dada pelo atual Governo do Estado do Paraná no que 
tange ao ensino superior público e gratuito do Estado: (  )S           (  )PS      (  )I     (  )NC

Representatividade  dos  técnicos  nas  instâncias  colegiadas  da 
Unioeste:

       
(  )S         (  )PS     (  )I       (  )NC

Critérios de distribuição de cargos e funções gratificadas:
(  )S         (  )PS      (  )I      (  )NC

ITEM 7 - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE 
A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

       

Relação entre a quantidade de laboratórios e o número de cursos e 
de acadêmicos: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Espaço  físico  disponível  para  a  realização  das  atividades 
acadêmicas: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Funcionalidade e conservação dos laboratórios:        
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Funcionalidade e conservação das bibliotecas:

Horários de funcionamento dos setores (bibliotecas,  laboratórios, 
complexos  esportivos,  coordenações  de  curso,  centros, 
administrativo, etc.), e as necessidades da comunidade acadêmica:

(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Acervo bibliográfico disponível nas bibliotecas:
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Manutenção  e  renovação  dos  equipamentos  necessários  aos 
trabalhos dos técnico-administrativos: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Adequação  entre  a  quantidade  dos  equipamentos  de  informática 
existentes e o número de alunos, docentes e técnicos: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Sistemas de informação interligados (Reitoria e Campi:;
(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC
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ITEM  8  –  PLANEJAMENTO  E  AVALIAÇÃO, 
ESPECIALMENTE  EM  RELAÇÃO  AOS  PROCESSOS, 
RESULTADOS  E  EFICÁCIA  DA  AUTO- AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

       

Avaliações institucionais da Unioeste: 
(  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Conhecimento dos processos anteriores de  avaliação institucional 
da Unioeste: (  )S        (  )PS       (  )I       (  )NC

Modificações implementadas no planejamento de futuras atividades 
a partir dos resultados dos processos de avaliação já realizadas: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

 ITEM  9  –  POLÍTICAS  DE  ATENDIMENTO  AOS 
ESTUDANTES

Política  de  permanência  de  estudantes  na  Unioeste  (casa  do 
estudante,  restaurante  universitário,  atendimento  médico-
odontológico, psicológico, outros):

(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Políticas de fomento para participação dos estudantes em atividades 
de intercâmbio estudantil: (  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Órgãos de representação estudantil (DCEs, CAs):        
(  )S      (  )PS       (  )I         (  )NC

Conhecimento dos direitos e deveres dos estudantes:
(  )S       (  )PS       (  )I        (  )NC

ITEM  10  –  SUSTENTABILIDADE  FINANCEIRA,  TENDO 
EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE 
DOS  COMPROMISSOS  NA  OFERTA  DA  EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 

Política  de  cotas  de  materiais  didático-pedagógicos  para 
acadêmicos em situação econômica desfavorável e ou pessoas com 
deficiência:

(  )S         (  )PS      (  )I       (  )NC

Adequação  do   planejamento  estratégico  da  Unioeste  com  o 
orçamento anual:

       
(  )S      (  )PS       (  )I         (  )NC

Previsão,  no  orçamento  da  Unioeste,  para  capacitação  do  corpo 
docente e técnico-administrativo: (  )S       (  )PS       (  )I        (  )NC

Controle  efetivo  entre  as  despesas,  de  investimento,  orçadas  e 
realizadas, de investimento, na Unioeste:

       
(  )S      (  )PS       (  )I         (  )NC

Políticas internas de distribuição de recursos financeiros:
(  )S       (  )PS       (  )I        (  )NC

         

71



DISCENTES: Graduação e Mestrado

ITEM  1  –  A  MISSÃO  E  O  PLANO  DE  DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

Conhecimento  dos  objetivos  e  finalidades,  missão,  da  Unioeste,  que 
aparecem nos  planejamentos estratégicos de 1996 e 2000:

       
(  )S      (  )PS     (  )I        (  )NC

Adequação  das  ações  e  práticas  institucionais  adotadas  na  nossa 
universidade, nos últimos anos, com os  planejamentos estratégicos: (  )S    (  )PS     (  )I          (  )NC

ITEM  2  –  POLÍTICA  DE  ENSINO,  PESQUISA  E  PÓS-
GRADUAÇÃO,  EXTENSÃO  E  NORMAS  DE 
OPERACIONALIZAÇÃO  –  ESTÍMULO  À  PRODUÇÃO 
ACADÊMICA, BOLSAS DE PESQUISA, MONITORIA E OUTRAS 
MODALIDADES.

ENSINO

Conhecimento  do   projeto  político-pedagógico  (PPP)  do  curso  em que 
você estuda:

       
(  )S      (  )PS       (  )I       (  )NC

Participação  e  discussões  do  colegiado  de curso  acerca  das  Diretrizes 
Curriculares  Nacionais  e  sua  relação  com  a  construção  dos   projetos 
político-pedagógicos (PPPs) dos cursos:

(  )S     (  )PS       (  )I        (  )NC

Grade curricular (de disciplinas) do curso onde você estuda:        
(  )S      (  )PS      (  )I        (  )NC

A formação profissional do curso em que você estuda e a valorização da 
cultura humanista e ético-política: (  )S      (  )PS       (  )I     (  ) NC

O  projeto político-pedagógico (PPP) e a implementação da flexibilidade 
curricular:

       
(  )S      (  )PS       (  )I       (  )NC

O  projeto político-pedagógico (PPP) do seu curso contempla a formação 
continuada: (  )S      (  )PS     (  )I        (  )NC

Prática  da  interdisciplinaridade  no curso  em que  você  estuda,  ou  seja, 
ações articuladas realizadas entre disciplinas e professores:

       
(  )S     (  )PS        (  )I       (  )NC

Equilíbrio  na  formação  dos  acadêmicos,  por  parte  do curso  onde  você 
estuda,  tratando-se da relação entre disciplinas generalistas e específicas: (  )S      (  )PS       (  )I       (  )NC

Existência de uma prática de formação em pesquisa, no curso onde você 
estuda: (  )S      (  )PS       (  )I       (  )NC

Avaliações  periódicas  sobre  os   planos  de  ensino  apresentados  pelos 
membros do colegiado de curso: (  )S      (  )PS      (  )I       (  )NC

Inovações de conteúdo dispostos nos  planos de ensino:
(  )S       (  )PS      (  )I       (  )NC

Dedicação dos alunos ao curso de graduação:        
(  )S       (  )PS      (  )I       (  )NC

Dedicação dos docentes ao curso de graduação:
(  )S       (  )PS      (  )I       (  )NC

Oportunidade de iniciação dos alunos em bolsas de monitoria  no curso 
onde você estuda:

       
(  )S     (  )PS        (  )I       (  )NC

Formas de avaliação utilizadas pelos professores para  medir o nível de 
aprendizagem dos alunos: (  )S        (  )PS      (  )I      (  )NC

Oportunidades de estágios curriculares, e inserção no mercado de trabalho, 
oferecidos pelo curso onde estuda:

       
(  )S       (  )PS      (  )I       (  )NC

Qualidade do curso onde estuda:
(  )S       (  )PS      (  )I       (  )NC
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Medidas adotadas pelo colegiado de curso para a melhoria da qualidade do 
ensino:

       (  )S   (  )PS     (  )I     (  )NC

Quanto ao regime anual de cursos da Unioeste:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Pauta das reuniões de colegiados de curso e sua relação com as atividades 
de ensino: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Mudanças efetivamente realizadas no ensino a partir das decisões tomadas 
nas reuniões de colegiado de curso:

       
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Relação entre o ensino e a pesquisa desenvolvidas na Unioeste:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Relação entre o ensino e a extensão desenvolvidas na Unioeste:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

PESQUISA

Política institucional de auxílio à formação de novos pesquisadores:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Apoio para a publicação da produção científica:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Apoio  à  produção  e  divulgação  artística,  cultural,  da  comunidade 
acadêmica da Unioeste: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Participação dos alunos de graduação no desenvolvimento da pesquisa:        
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Relação entre as pesquisas desenvolvidas na Unioeste e as demandas da 
sociedade regional: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Realização de eventos científicos promovidos pela ou na Unioeste:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Participação  da  comunidade  acadêmica  nos  eventos  científicos 
promovidos pela Unioeste: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Oportunidade de iniciação científica dos alunos na Unioeste (quantidade e 
critérios de distribuição): (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Conhecimento dos projetos de pesquisa existentes na Unioeste: (   )S         (  )PS      (  )I    (  )NC

PÓS-GRADUAÇÃO

Oferta de cursos de pós-graduação (lato sensu):
       
(  )S      (  )PS     (  )I        (  )NC

Oferta de cursos de pós-graduação (stricto sensu):
       
(  )S      (  )PS     (  )I         (  )NC

Relação entre os cursos de pós-graduação oferecidos pela Unioeste e as 
demandas da comunidade regional: (  )S       (  )PS     (  )I        (  )NC

Avaliações  periódicas,  internas,  dos cursos  de  pós-graduação 
desenvolvidas na Unioeste:

       
(  )S        (  )PS    (  )I        (  )NC

EXTENSÃO

Política de extensão da Unioeste:        
(  )S        (  )PS     (  )I       (  )NC

Relação  entre  as  atividades  de  extensão  da Unioeste  e  demandas  da 
comunidade regional: (  )S        (  )PS     (  )I      (  )NC

Participação de alunos de graduação no desenvolvimento das atividades de 
extensão:

       
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Conhecimento das atividades de extensão existentes na Unioeste:
(  )S        (  )PS       (  )I     (  )NC

Eventos de extensão promovidos pela Unioeste:
(  )S        (  )PS       (  )I     (  )NC

Bolsas  direcionadas  para  as  atividades  de  extensão  na Unioeste 
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(quantidade, critérios de distribuição): (  )S      (  )PS       (  )I       (  )NC

ITEM 3 - A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA   INSTITUIÇÃO, 
CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA 
CONTRIBUIÇÃO  EM  RELAÇÃO  À  INCLUSÃO  SOCIAL, 
DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E  SOCIAL,  DEFESA  DO 
MEIO  AMBIENTE,  MEMÓRIA  CULTURAL,  PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA E PATRIMÔNIO CULTURAL.
Políticas  adotadas  pela    Instituição  para  ampliar  o  acesso  de  jovens 
acadêmicos:

       
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Políticas adotadas pela    Instituição para ampliar o acesso de acadêmicos 
portadores de deficiências: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Ações promovidas pela   universidade no sentido da inclusão social  dos 
setores e grupos tradicionalmente discriminados:

       
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Contribuição  da Unioeste  para  o  desenvolvimento  socioeconômico 
regional: (  )S           (  )PS    (  )I    (  )NC

Existência de ações de promoção da cidadania e meio ambiente:        
(  )S         (  )PS     (  )I     (  )NC

Política de promoção de incubadoras (empreendedorismo):
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Políticas adotadas pela   Instituição para promoção cultural voltada para o 
público interno:

       
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Adequação  e  adaptação  da  estrutura  física,  para  os  estudantes  com 
necessidades especiais: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Políticas adotadas para a prevenção de doenças e atendimento à saúde da 
comunidade acadêmica: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

ITEM 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Meios de comunicação internos e externos utilizados pela Unioeste:

(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Ouvidoria da Unioeste:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Canais de recepção de sugestões: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Encaminhamento dado às sugestões recebidas:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

ITEM  5  –  POLÍTICAS  DE  PESSOAL,  CARREIRA  DE  CORPO 
DOCENTE  E  TÉCNICO  -  ADMINISTRATIVO. 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
CONDIÇÕES DE TRABALHO.
Relação  entre  o  número  de  docentes  com  as  demandas  e  funções  da 
Instituição: 

       
(  )S      (  )PS     (  )I         (  )NC

Relação  entre  o  número  de técnico-administrativos  com as  demandas  e 
funções da   Instituição: (  )S       (  )PS      (  )I       (  )NC

Mecanismos para seleção e contratação de Docentes:        
(  )S        (  )PS    (  )I        (  )NC

Confiabilidade dos processos seletivos para contratação de docentes:
(  )S        (  )PS     ( )I      (  ) NC

Política de assistência e promoção da qualidade de vida da comunidade 
acadêmica da Unioeste:

       
(  )S        (  )PS     (  )I       (  )NC

Nível de qualificação do corpo docente atuante no curso:
(  )S        (  )PS     (  )I      (  )NC

Relacionamento entre docentes e alunos:        
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Relacionamento entre docentes e técnicos:
(  )S        (  )PS       (  )I     (  )NC

Relacionamento entre técnicos e alunos:
(  )S        (  )PS       (  )I     (  )NC
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Relacionamento ente os docentes:
(  )S        (  )PS       (  )I     (  )NC

ITEM  6  –  ORGANIZAÇÃO  E  GESTÃO  DA   INSTITUIÇÃO, 
FUNCIONAMENTO  E  REPRESENTATIVIDADE  DOS 
COLEGIADOS,  INDEPENDÊNCIA  E  AUTONOMIA  NA 
RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A PARTICIPAÇÃO DOS 
SEGMENTOS  DA  COMUNIDADE  UNIVERSITÁRIA  NOS 
PROCESSOS DECISÓRIOS.

Democratização dos processos decisórios na Unioeste:        
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Conhecimento  sobre o funcionamento  e  o  grau de acesso  às  instâncias 
colegiadas da Unioeste: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Prioridade dada pelo atual Governo do Estado do Paraná no que tange ao 
ensino superior público e gratuito do Estado:

       
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

ITEM 7 - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE 
ENSINO  E  DE  PESQUISA,  BIBLIOTECA,  RECURSOS  DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

Relação  entre  a  quantidade  de laboratórios  e  o  número  de cursos  e  de 
acadêmicos:

       
(  )S         (  )PS     (  )I     (  )NC

Espaço físico disponível para a realização das atividades acadêmicas:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Funcionalidade e conservação dos laboratórios:        
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Funcionalidade e conservação das bibliotecas:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Horários  de  funcionamento  dos  setores  (bibliotecas,  laboratórios, 
complexos  esportivos,  coordenações  de  curso,  centros,  administrativo, 
etc.), e as necessidades da comunidade acadêmica:

(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Disponibilidade da bibliografia básica, que consta no plano de ensino, em 
relação à demanda existente:

       
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Adequação entre a quantidade dos equipamentos de informática existentes 
e o número de alunos, docentes e técnicos: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Informatização de serviços, tais como busca e empréstimo de livros, nas 
bibliotecas da Unioeste: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

ITEM 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE 
EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS,  RESULTADOS E EFICÁCIA 
DA AUTO- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Conhecimento  dos  processos  anteriores  de   avaliação  institucional  da 
Unioeste: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Discussões  e  divulgação  dos  processos  e  dos  resultados  da  avaliação 
realizadas na Unioeste: (  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

ITEM 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

Políticas  de permanência  de estudantes  na Unioeste (casa do estudante, 
restaurante  universitário,  atendimento  médico-odontológico,  psicológico, 
jurídico, outros ):

       
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Políticas  de fomento  para participação  dos  estudantes  em atividades  de 
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC
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intercâmbio estudantil:

Órgãos de representação estudantil (DCEs, CAs):
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Conhecimento dos direitos e deveres dos estudantes:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

ITEM  10  –  SUSTENTABILIDADE  FINANCEIRA,  TENDO  EM 
VISTA  O  SIGNIFICADO  SOCIAL  DA  CONTINUIDADE  DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Política de cotas de materiais didático-pedagógicos para acadêmicos em micos em 
situação econômica desfavorável e, ou, portadores 

de deficiência:

(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC

Políticas internas de distribuição de recursos financeiros:
(  )S         (  )PS      (  )I     (  )NC
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As pró-reitorias – avaliação quantitativa e qualitativa:

Desde o ano de 2003 as pró-reitorias da Unioeste (bem como as pró-reitorias das 

demais instituições de ensino superior, públicas, do Estado do Paraná), trabalharam no sentido 

de  preencher  planilhas  com  dados referentes  a  uma  série  de  questões  atreladas  à  vida 

acadêmica.  Tais  planilhas  foram  construídas,  desde  o  segundo  semestre  de  2004,  pela 

Comissão Especial de Avaliação do Estado do Paraná, criada pelo Decreto 2845/2004, pelo 

Governador Roberto Requião. Comissão já citada no presente relatório.

Os dados solicitados se reportavam às atividades desenvolvidas pelas universidades 

públicas estaduais paranaenses, especificamente, nos anos de 2003 e 2004.  A idéia era a de 

que  estes  diagnósticos,  e  nos  interessava  especificamente  o  caso da  Unioeste,  que  foram 

solicitados  pela  Assessoria  de  Avaliação  Institucional,  deveriam  ser  finalizados  e 

posteriormente encaminhados para a comissão setorial de avaliação institucional existente na 

Reitoria da Unioeste. 

Para a compilação dos diagnósticos entendíamos que seria necessária a colaboração 

dos  Centros  Acadêmicos,  Coordenações  de  curso  e  Secretarias  Acadêmicas,  setores  que 

estavam também elaborando os seus diagnósticos, para atender as solicitações da Assessoria 

de Avaliação Institucional, no que se referia ao processo de auto-avaliação vivido por todos os 

setores da universidade.  

O que acabou acontecendo foi que, após o término da elaboração das planilhas (por 

parte da Comissão Especial de Avaliação das IEES), com dados sobre o ensino, a pesquisa, a 

extensão, a pós-graduação, ocorrido em 2006; as  informações quantitativas que acabaram 

prevalecendo  para  consubstanciarem os  relatórios  de  auto-avaliação  de  todas  as  IEES do 

Paraná foram relacionadas aos anos de 2004 e mais especificamente ao ano de 2005.  Este 

fato também aconteceu na Unioeste, com a exceção das planilhas e ou dados quantitativos 

encaminhados pelas instâncias administrativas da universidade.

A Pró-Reitoria de Graduação

Foi  encaminhado  documento  a  essa  Pró-Reitoria,  no  ano  de  2005,  por  parte  da 

Assessoria  de Avaliação  Institucional,  solicitando trabalhos  referentes  a auto-avaliação  do 

setor.

Além  do  trabalho  quantitativo,  prestando  informações,  diagnósticos,  da  vida 

institucional, referentes aos anos de 2004 e 2005, baseada nas planilhas encaminhadas pela 
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Comissão Especial de Avaliação do Ensino Superior do Estado do Paraná; a Pró-Reitoria de 

Graduação  deveria efetuar  uma auto-avaliação qualitativa  de  seus  trabalhos  até  então 

realizados. 

Tendo  em vista  que,  na  Unioeste,  o(a)s  atuais  pró-reitore(a)s  e  suas  respectivas 

equipes assumiram suas funções em fevereiro de 2004, sendo este o ano-base de suas análises, 

em  termos  de  propostas  de  atuação  e  atividades  até  agora  realizadas,  entendíamos   ser 

importante  uma reflexão de como se encontrava a situação de suas respectivas instâncias, 

quando assumiram os trabalhos na Reitoria. 

A  auto-avaliação  deveria,  portanto,  sugerimos  na  época,  estar  embasada  no 

planejamento  estratégico  da  Unioeste,  de  2000,  e  no  diagnóstico  que  aparece  no  último 

relatório de avaliação institucional da Unioeste, escrito pelo professor Silvio Colognese em 

2003 e por nós sistematizado em 2004, especialmente no que se referia ao item Ensino.

Os  trabalhos,  sob  responsabilidade  do(as)s  pró-reitore(as),  deveriam  ser 

encaminhados à  comissão setorial de avaliação institucional da Reitoria. 

Com relação aos diagnósticos, estes deveriam conter os dados por curso, não sendo 

necessário  uma  discriminação  individualizada,  por  professor  ou  por  aluno,  para  a 

concretização  dos  dados.  As Planilhas  que já estavam sendo utilizadas  para este  trabalho 

deveriam servir de modelo para a continuidade do processo. 

A Pró-Reitoria de Graduação deveria, portanto, ao prestar informações quantitativas, 

tendo como base os anos de 2004 e 2005, ater-se a itens que retratassem os seguintes aspectos 

da vida institucional-acadêmica. Itens solicitados pela assessoria de avaliação institucional, 

em 2005, e corroborados, na forma de planilhas específicas, por parte da comissão especial de 

avaliação das IEES do Paraná, em 2006: 

1 - Evolução de matrículas por série, em cada curso. 

2 - Trancamento de matrículas. 

3 - Desistências-reprovações. 

4 - Tempo médio para a conclusão do curso. 

5 - Projetos de ensino. 

6 – Monitorias. 

7 - Modalidades de estágios e iniciação profissional dos alunos. 

8 - Modalidades dos trabalhos de conclusão de curso (TCC). 

9 - Relação candidato-vaga no vestibular. 

10 - Modalidade de aulas (prático-teórica), encontrada, por áreas do saber, nos cursos 

de graduação da Unioeste. 
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11 - Atividades complementares exercidas pelos alunos.

12 – Processos de revisão dos PPPs dos cursos da Unioeste, a partir das mudanças 

trazidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.

13  –  Especificar  o  número  de  cursos  de  graduação  e  as  modalidades  de  oferta 

(noturno, matutino, integral). 

14. Outras informações especificadas na planilha.

Com relação  à  auto-avaliação,  no caso  específico  da Pró-Reitoria  de  Graduação, 

salientávamos  a  importância  da  análise  cuidadosa  acerca  dos  dados  relativos  ao  ensino, 

apontados no último relatório de avaliação institucional da Unioeste, tendo em vista que neste 

relatório apareceram muitos apontamentos, avaliações, efetuados pela comunidade acadêmica 

da Unioeste, acerca dos cursos de graduação. 

Entendíamos  que  o  relatório  deveria  especificar,  além das  questões  atinentes  ao 

planejamento da Pró-Reitoria, questões como:

A -Formação continuada.

B - Educação a distância.

C - As políticas de acesso e permanência de acadêmicos nos cursos da Unioeste.

D - O regime anual de oferta de disciplinas.

E - A discussão acerca dos cursos de graduação no período noturno, para atender aos 

acadêmico-trabalhadores.

Discussões  importantes  e  que,  entendíamos,  iriam  enriquecer  sobremaneira  o 

relatório de auto-avaliação da Pró-Reitoria.  

Registramos  o  fato  de  que  o  relatório  de  auto-avaliação  da  Pró-Reitoria  de 

Graduação  foi  consolidado  de  maneira  muito  própria,  por  esta  instância,  não  refletindo, 

necessariamente,  as  questões  levantadas  pela  Assessoria  de  Avaliação  Institucional.  Mas 

também  afirmamos  que  os  apontamentos,  o  relatório  efetuado  com  o  apoio  de  todas  as 

diretorias desta Pró-Reitoria, foi confeccionado de forma bastante consistente e abrangente, 

embasado em análises muito precisas sobre os itens atinentes a esta instância institucional 

(contando com dados qualitativos e quantitativos, que foram utilizados no relatório de auto-

avaliação). 

Recebemos os relatório da pró-reitoria de graduação em 2006.
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A Diretoria de Concursos Vestibulares:

Diretoria ligada à Pró-Reitoria de Graduação (PRG). Como esta diretoria realizava 

um  trabalho  específico,  a  Assessoria  de  Avaliação  Institucional  entendeu  que  deveria 

desenvolver um diagnóstico, também específico, que apontasse:

A – Questões sobre a metodologia  utilizada,  pela Unioeste,  nos seus vestibulares 

referentes aos anos de 2003 e 2004 (acabou sendo incluído o ano de 2005). 

B - Deveria avaliar o seu trabalho no que se referia a questões como a das cotas para 

acesso à universidade (tema muito debatido no meio acadêmico, a partir do projeto de reforma 

universitária).

C  –  O  vestibular  indígena,  vestibular  para  educadores  do  campo  (as  chamadas 

políticas afirmativas da Unioeste).

 Este trabalho, que deveria se somar ao trabalho de auto-avaliação e ao subseqüente 

relatório  da  Pró-Reitoria  de  Graduação,  ficou  sob  a  responsabilidade  da  Direção  de 

Concursos. 

Recebemos  o  relatório  em  2006.  O  relatório  foi  bastante  abrangente,  mas  não 

retratou  necessariamente  todas  as  questões  elencadas  pela  assessoria  de  avaliação 

institucional, no ano de 2005.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação:

Conforme  solicitação  da  Assessoria  de  Avaliação  Institucional,  deveria  fornecer 

dados quantitativos relativos a:

1 - Projetos de pesquisa em desenvolvimento (anos de 2003 e 2004). 

2 - Projetos de pesquisa com financiamento de agências de fomento (2003 e 2004).

3 - Bolsas de iniciação científica (especificar que espécie de bolsa e a quantidade, 

também relativo a 2003 e 2004).

4  -  Docentes  em  processo  de  qualificação:  mestrados  e  doutorados  (afastados 

integralmente ou não). 

5  –  Número  de  cursos  de  pós-graduação  (gratuitos  e  pagos,  no  caso  dos  pagos, 

especificar as parcerias).

6  –  A  relação  alunos  ingressantes  X  alunos  concluintes  (uma  média) 

nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu). 

7 - Grupos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
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8 - Número de participação de acadêmicos, nestes grupos de pesquisa.

9 – Número de participação de técnico-administrativos nestes grupos de pesquisa.

10- Linhas de pesquisa cadastradas na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

11- Convênios com instituições, para realização das Pesquisas da Unioeste.

12 – Número de docentes com titulação de Mestrado e de Doutorado na Unioeste 

(2003 e 2004). 

Os dados deveriam ser fornecidos com base nas informações advindas dos cursos ou 

dos  centros  aos  quais  estes  cursos  estivessem  ligados,  não  sendo  necessário  uma 

discriminação individualizada, por professor ou por aluno, para a concretização dos dados. As 

Planilhas sistematizadas pela Comissão Especial de Avaliação das IEES, em 2006, acabaram 

sendo uma das referências para o preenchimento dos dados quantitativos. 

Para  a  compilação  dos  diagnósticos,  da  mesma  forma  que  para  a  PRG,  seria 

necessário,  entendíamos,  a  colaboração  dos  Centros  Acadêmicos  e  das  Coordenações  de 

curso.   

Com  relação  à  auto-avaliação  qualitativa,  no  caso  específico  da  Pró-Reitoria  de 

Pesquisa e Pós-Graduação, salientávamos a importância, de uma análise cuidadosa dos dados 

do último relatório relativos à Pesquisa e a pós-graduação, tendo em vista que, neste relatório, 

apareceram  muitos  apontamentos,  avaliações,  efetuados  pela  comunidade  acadêmica  da 

Unioeste, acerca da Pesquisa e pós-graduação desta Instituição. 

Cremos  que  o  relatório  deveria  especificar,  além  das  questões  atinentes  ao 

planejamento da Pró-Reitoria (metas que tinham ao assumir os trabalhos, avanços até agora 

efetuados, estrangulamentos, etc.), questões como:

A  –  Sistema  de  registro  das  publicações  efetuadas  por  docentes,  técnico-

administrativos e acadêmicos (livros, capítulos de livros, revistas, etc.), fruto dos trabalhos de 

pesquisa, tanto individual quanto decorrente do trabalho dos grupos de pesquisa da Unioeste.

B – A questão do registro de Patentes, na Unioeste.

C – Os encaminhamentos administrativos, resoluções, etc., para e desenvolvimento 

das atividades de pesquisa e pós-graduação no interior da Unioeste. 

D – Os recursos existentes, e conquistados, para as atividades de Pesquisa e pós-

graduação na Unioeste.

Todos esses dados, entendíamos, iriam enriquecer sobremaneira o relatório de auto-

avaliação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

O  Relatório  desta  Pró-Reitoria  nos  foi  entregue  em  meados  de  2005,  mais 

especificamente no mês de julho, contendo análises específicas do trabalho desenvolvido por 
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cada uma das diretorias da citada Pró-Reitoria. Retratou o relatório, de forma significativa, os 

trabalhos  realizados,  bem como as  dificuldades  e  desafios  a  serem enfrentados  no  futuro 

próximo (o Relatório  continha  dados qualitativos  e quantitativos,  que foram utilizados  no 

relatório de auto-avaliação). 

A Pró-Reitoria de Administração e Planejamento

Com relação aos diagnósticos, estes deveriam conter os dados por curso, por centro 

ou  por  campus.  Neste  sentido,  a  Pró-Reitoria  de  Administração  e  Planejamento  deveria 

prestar informações, tendo como base os anos de 2003 e 2004 (aqui, diferentemente do que 

aconteceu com as demais pró-reitorias, não houve a elaboração de planilhas específicas, por 

parte da Comissão Especial de Avaliação das IEES, ficando estipulado o que solicitamos, para 

os anos de 2003 e 2004) sobre os seguintes aspectos da vida institucional-acadêmica:

 1 - As Previsões orçamentárias e realizações/destinações dos recursos no interior da 

Unioeste (2003 e 2004).

2  -  A  fonte  e  o  volume  de  recursos  financeiros  que  entraram  na  universidade 

(Tesouro do Estado).

3 - Os convênios realizados.

4 – Os gastos (origem e montante), com as bolsas de apoio à pesquisa e à extensão 

(2003 e 2004).

5 – Os gastos (origem e montante), utilizados com as monitorias (2003 e 2004). 

6 – Os gastos (origem e montante), utilizados com a iniciação científica. 

7 - Utilização dos recursos, especificadamente utilizados com: passagens, estadias, 

combustível, alimentação.

8 – Recursos  destinados  (fonte  e montante)  para aquisição  de bibliografias  (para 

quais cursos-centros-campi).

9  -  Também  é  necessário  que  se  especifiquem  as  fontes  de  arrecadação, 

demonstrando, por exemplo, a folha de pagamento, inclusive o gasto com FGs e CCs. Dados 

relativos aos anos de 2003 e 2004.

10 – Estrutura física da Unioeste (quantidade de salas de aula,  de laboratórios,  – 

especificando quais são e quais cursos, por centro e campus, atendem).

11-  Projetos  e  execução  de  novas  construções  (ampliação  da  estrutura  física  da 

Unioeste).
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Com relação à auto-avaliação qualitativa, no caso da Pró-Reitoria de Administração 

e Planejamento, solicitávamos, por considerar importante, uma análise cuidadosa dos dados 

relativos  ao  planejamento  estratégico  da  Unioeste  de  2000.  Ainda,  por  parte  desta  pró-

Reitoria, caberia uma análise cuidadosa:

A - Acerca do papel exercido no que tange aos procedimentos administrativos da 

Unioeste. De que forma isto tem acontecido no interior desta Pró-Reitoria? 

B - Quais as metas de trabalho que tinham ao assumir as funções e os procedimentos 

adotados pela atual equipe que compõe a Pró-Reitoria, diante destas questões? 

C - Em que condições encontraram a Pró-Reitoria, quando assumiram os trabalhos?

D – Avanços e estrangulamentos encontrados no trabalho?

Entendíamos  que  estes  dados  eram  fundamentais  para  enriquecer  o  relatório  de 

avaliação institucional desta pró-Reitoria.

Salientamos que não houve o repasse das informações que solicitamos, bem como o 

envio, para a comissão setorial de  avaliação institucional, situada na Reitoria, de nenhum 

relatório proveniente desta Pró-Reitoria, apesar de terem sido prorrogados os prazos para a 

remessa deste material. Tal situação se configurou, entendemos, pela situação extremada que, 

no  caso  da  PRAP,  se  caracterizou  à  partir  da  sobrecarga  de  trabalho  dos  funcionários, 

decorrente da falta de pessoal técnico-administrativo. O que impossibilitou um trabalho de 

consolidação, e envio, da auto-avaliação do setor.

A Diretoria de Recursos Humanos

Embora  compondo  a  Pró-Reitoria  de  Administração  e  Planejamento,  enviamos 

documento específico para este setor da Reitoria, solicitando os trabalhos de auto-avaliação: 

os dados quantitativos  e a discussão qualitativa sobre o setor,  devido à importância  desta 

diretoria dentro da   Instituição. 

Também as chefias de Recursos Humanos dos campi receberam a mesma solicitação, 

por parte  da Assessoria  de Avaliação  Institucional,  de modo que realizassem este mesmo 

trabalho. 

Assim como enviamos a lista com as dez dimensões que deveriam ser analisadas, 

para os colegiados  de curso,  enviamos  para as chefias  de Recursos Humanos.  Nesta lista 

apareceram  questões-exemplo  para  as  discussões,  os  apontamentos.  Outra  observação 

importante que fizemos foi sobre os critérios para estas discussões. Para auxiliar nos trabalhos 

sobre as dez dimensões, informamos que no Projeto de avaliação institucional aprovado pelo 
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COU em 29/03/05, sob forma de Anexo 1, havia uma série de questões sobre cada uma das 

dimensões de avaliação.

Entendíamos que estas questões eram exemplos de questionamentos, e que deveriam 

servir  de  parâmetro  para  as  discussões. Cópias  do  Anexo  1  do  Projeto  de  avaliação 

institucional estavam sob o poder dos membros das comissões setoriais de avaliação de cada 

campus e da Reitoria.

O trabalho desenvolvido se organizou da seguinte forma:

1º) As chefias de Recursos Humanos, junto com as comissões setoriais de avaliação 

que existiam em cada campus e Reitoria, deveriam estabelecer calendários para a efetivação 

dos debates,  dos fóruns,  que aconteceriam,  para a  análise  e apontamentos  acerca  das dez 

dimensões de avaliação. 

Também as chefias de Recursos Humanos deveriam garantir a consolidação de um 

relatório que apontasse as principais questões elencadas pelos técnico-administrativos, sobre 

as  dez  dimensões  de  avaliação  discutidas.  Estes  relatórios  foram encaminhados  às 

comissões setoriais de avaliação, que acompanharam, auxiliaram, neste trabalho, 

Além deste trabalho  qualitativo,  de auto-avaliação das dez dimensões  que seriam 

observadas, os técnico-administrativos também deveriam encaminhar para a respectiva seção 

de Recursos Humanos à qual estavam ligados, informações quantitativas acerca do número 

de  servidores  efetivos  e  contratados  temporariamente,  bem como o  número  de  cursos  de 

aperfeiçoamento, ou demais atividades, das quais tenham participado (como ministrante ou 

como aluno),  entre os  anos de 2003 e  2004:  palestras,  cursos lato e  stricto  sensu e  sua 

respectiva área, participação em projetos de pesquisa, participação em projetos de extensão, 

participação em grupos de pesquisa, demais tipos de cursos, como, por exemplo, de idiomas e 

informática, assessorias prestadas.

A coleta e envio destas informações (envio que deveria ser feito para as comissões 

setoriais  de avaliação de cada campus e,  no caso da Reitoria,  para a comissão setorial  de 

avaliação  institucional  da  Reitoria),  também ficou sob  a  responsabilidade  das  respectivas 

seções de Recursos Humanos. 

Recebemos as informações solicitadas, por parte das chefias de RH dos Campi, tanto 

as de cunho quantitativo como as de cunho qualitativo, mas os dados quantitativos não foram 

utilizados devido ao fato de não retratarem, de forma atualizada, as questões requeridas. Os 

dados  encaminhados  foram,  então,  subsumidos  diante  dos  demais  dados,  diagnósticos, 

remetidos pelos outros setores institucionais. Já o RH da Reitoria nos encaminhou apenas os 

dados qualitativos, ou seja, a auto-avaliação realizada pelo e sobre o setor. 
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A falta do envio de dados quantitativos, por parte deste importante setor da Reitoria, 

nos mostrou a carência institucional no que tange à coleta e atualização periódica de dados 

sobre a vida funcional dos servidores da Unioeste. Também demonstrou, como já havíamos 

nos deparado no caso da PRAP, a escassez de funcionários que pudessem realizar atividades 

que extrapolassem as do cotidiano do setor. Setor que, como outros da Unioeste, encontrava-

se, e ainda se encontra, sobrecarregado. 

Uma vez que a Unioeste cresceu, em número de cursos e, conseqüentemente,  em 

demandas  de  serviços,  deveria  ter  atualizado  sua  estrutura  funcional,  mas  não  foi  o  que 

aconteceu, já que o RH da Reitoria ainda se mantém como uma Diretoria da Pró-Reitoria de 

Administração, com falta de pessoal e de estrutura. Isto é diferente em outras universidades 

estaduais do Paraná, onde este setor é uma Pró-Reitoria específica.

Sugestões  de  material-base  para  os  trabalhos:  A  sistematização  do  último 

relatório de avaliação institucional da Unioeste (que aparece como Anexo 1 no Projeto de 

avaliação institucional aprovado pelo COU em março de 2005); o planejamento estratégico da 

Unioeste de 2000 (onde consta a Missão da Unioeste).

A Diretoria de Informática

 Também  é  uma  diretoria  que  compunha  a  Pró-Reitoria  de  Administração  e 

Planejamento  da  Unioeste,  realizando  atividades  específicas  na  universidade.  Por  isso,  a 

pedido  da  Assessoria  de  Avaliação  Institucional,  deveria encaminhar  dados  quantitativos, 

referentes aos programas implementados, por este setor, tendo como base os anos de 2003 e 

2004. 

1 -Programas implementados na Unioeste (quais e quantos programas de informática 

foram implementados? Em quais áreas? Para atender a que demandas?).

2 – A questão do banco de dados no interior da Unioeste (para a sistematização, e 

atualização permanente, dos dados das diversas instâncias que compõem a Unioeste). 

3 – A política de pessoal (número de funcionários efetivos e temporários, alocação 

dos mesmos, carências de pessoal, etc.).

4 – Quais as principais demandas existem na Unioeste e que chegam regularmente 

para a Diretoria de Informática?

5 - Outras informações que a Diretoria de Informática considerar pertinentes. 
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A Diretoria de Informática também deveria efetuar uma auto-avaliação acerca das 

metas de trabalho, previstas, as realizações e as dificuldades enfrentadas para a efetivação dos 

trabalhos. 

Eis os itens questionados na época:

1 - Suas respectivas propostas de trabalho (que metas tinham quando assumiram os 

trabalhos?).

2  -  Realizações  até  o  presente  momento,  tendo  em  vista  suas  atribuições  nas 

respectivas instâncias institucionais e as metas anteriormente elencadas.

3 - Situação da respectiva Direção de Informática, ao assumir os trabalhos. 

4  -  De  que  forma  têm  sido  feito  o  planejamento  das  atividades  no  interior  da 

Unioeste? 

5  -  Quais  avanços  e  estrangulamentos  existem  no  interior  da  Instituição  para  a 

concretização dos propósitos de trabalho? 

6  -  Como  se  têm dado  a  relação  entre  a  Diretoria  de  Informática  e  as  demais 

instâncias da Reitoria?

Toda esta atividade ficou sob a responsabilidade da direção do setor de informática, 

que deveria encaminhar, à comissão setorial de avaliação institucional da Reitoria, relatório 

contendo as  informações  quantitativas  e  qualitativas,  em uma cópia  impressa  e  outra  em 

disquete ou em CD.

Registramos que não recebemos nenhum tipo de documento deste segmento. A DRI 

é  um setor  importante  para  a  Instituição,  que vivencia  a  necessária  crítica  em termos  de 

instrumentalização  funcional,  ou  seja,  a  necessidade  premente  de  aperfeiçoar  seus 

mecanismos  operacionais.  Aperfeiçoamento  que  passa,  necessariamente,  pelo  trabalho 

efetuado pelo setor de informática, elaborando, por exemplo, softwares livres e capacitando, 

periodicamente, os servidores da Instituição, no que tange aos sistemas e às novas linguagens 

computacionais.

A própria avaliação institucional da Unioeste se ressente de um banco de dados que 

permita  a  efetuação  periódica  de  diagnósticos  atualizados,  de  modo  a  poder  desenvolver 

análises e apontamentos mais precisos sobre a vida institucional.  

O Grupo de Planejamento e Controle – GPC

Foi solicitado, por parte da Assessoria de Avaliação Institucional, que o Grupo de 

Planejamento e Controle (GPC) efetuasse um trabalho de auto-avaliação do setor. O trabalho 

86



deveria  ser  realizado  pelos  técnico-administrativos  que  trabalhavam  nesta  assessoria  da 

Reitoria. O relatório a ser entregue à comissão setorial de avaliação institucional da Reitoria, 

por parte da chefia de setor, deveria apontar questões como as que seguem: 

1 – Suas respectivas propostas (metas) de trabalho.

2  -  Realizações  até  o  presente  momento,  tendo  em  vista  suas  atribuições  nas 

respectivas instâncias institucionais e as metas anteriormente elencadas.

3 - Situação do setor ao assumir os trabalhos. 

4 - De que forma o GPC têm planejado suas atividades no interior da Unioeste? 

5  -  Quais  avanços  e  estrangulamentos  existem  no  interior  da  Instituição  para  a 

concretização dos propósitos de trabalho? 

6 - Como têm se dado a relação entre o GPC e as demais instâncias - setores – da 

Reitoria, bem como diante dos Campi da Unioeste?

7 – A relação com a administração superior?

8  –  Como  analisam  a  estrutura  existente  na  Unioeste  para  o  desempenho  das 

funções?

Este relatório deveria ser encaminhado, tendo como pano de fundo uma análise das 

atividades realizadas e sua relação para com o planejamento estratégico da Unioeste (2000), e 

os  dados,  diagnósticos,  que  apareceram  no  último  relatório  de  avaliação  da  Unioeste. 

Relatório  sistematizado  pela  Assessoria  de  Avaliação  Institucional  (este  relatório  aparece, 

como Anexo 2, no Projeto de avaliação institucional encaminhado e aprovado pelo COU em 

março de 2005).

Além  deste  trabalho,  referente  à  auto-avaliação,  o  GPC  deveria  encaminhar 

informações quantitativas, diagnósticos, tendo como base, inicialmente, os anos de 2003 e 

2004, acerca dos seguintes tópicos: 

1 - PIADs (Planos Individuais de Atividades Docentes). 

2 - IACs (Índice de Atividades dos centros). 

3 - Elaboração da proposta orçamentária.

4 - Orçamento da Unioeste. 

5 - Regime de trabalho: quantos professores RT 40? RT 20? Horas de trabalho de 

cada docente, a ser elencados por centro e coordenação de curso (para trabalhos de ensino, 

incluídos hora para orientação de TCC e Estágios; pesquisa e extensão). 

Os dados quantitativos acabaram sendo informados nas planilhas específicas que a 

comissão especial de avaliação das IEES consolidou em 2006. Tendo como base os anos de 

2004 e 2005. 
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Solicitamos, assim como fizemos para outras instâncias institucionais, que os dados 

(diagnósticos e o relatório de auto-avaliação) fossem entregues para a comissão setorial de 

avaliação institucional da Reitoria, sob a forma de material impresso e em disquete ou em CD. 

Recebemos o relatório de auto-avaliação do setor no final do ano de 2005, bem como 

planilhas  com alguns  dados  quantitativos  (estes  dados  quantitativos,  especificamente,  não 

fizeram parte do documento – relatório de avaliação institucional da Unioeste – pelo fato de 

não terem sido interpretados de forma mais aprofundada).

As Assessorias: Jurídica – De Convênios e Captação de Recursos – De Comunicação 

Social

A  Assessoria  de  Avaliação  Institucional  apontou  questões  específicas  a  serem 

trabalhadas  pelas  Assessorias  da  Reitoria.  Estas  questões  deveriam  ser  discutidas  pelas 

respectivas equipes e apontadas nos relatórios que deveriam ser entregues (por cada uma das 

Assessorias  da Reitoria  citadas  neste  memorando),  para  a Comissão Setorial  de avaliação 

institucional existente na Reitoria.

Estes  relatórios  deveriam  ser  confeccionados  através  de  textos,  objetivo,  que 

contivessem os principais apontamentos efetuados pelas equipes das respectivas Assessorias, 

sobre os seguintes itens de atuação:

1 - Suas respectivas propostas de trabalho (que metas tinham quando assumiram os 

trabalhos?);

2  -  Realizações  até  o  presente  momento,  tendo  em  vista  suas  atribuições  nas 

respectivas instâncias institucionais e as metas anteriormente propostas.

3 - Situação da respectiva assessoria, ao assumir os trabalhos. 

4  -  De  que  forma  tem  sido  feito  o  planejamento  das  atividades  no  interior  da 

Unioeste? 

5  -  Quais  avanços  e  estrangulamentos  existem  no  interior  da  Instituição  para  a 

concretização dos propósitos de trabalho? 

6 - Como se têm dado a relação entre a assessoria e as demais instâncias da Reitoria?

As  assessorias  deveriam encaminhar  dados  referentes  aos  anos  de  2003 e  2004, 

contendo os trabalhos efetuados (de forma que se pudessem visualizar as atividades realizadas 

por estas respectivas assessorias); bem como construir relatórios onde apontassem as metas de 

trabalho, as principais dificuldades enfrentadas no dia-a-dia, e os avanços conquistados.  
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Estes  dados  deveriam  ser  entregues  para  a  comissão  setorial  de  avaliação 

institucional da Reitoria da Unioeste. 

Além deste trabalho, referente a auto-avaliação, as assessorias deveriam encaminhar 

informações, diagnósticos, tendo como base os anos de 2003 e 2004, acerca dos seguintes 

tópicos: 

1 –Número de projetos encaminhados e de convênios firmados? Em quais áreas? 

Para atender a que demandas? Quais as principais demandas que chegam até a Assessoria de 

Convênios e Captação  de Recursos? (no caso da Assessoria de Convênios e Captação  de 

Recursos).

2  –  Número  de  processos  implementados  na  Unioeste?  Quais  as  consultas  mais 

encaminhadas à Assessoria Jurídica da Unioeste? (no caso específico da Assessoria Jurídica).

3 – As formas de divulgação das atividades desenvolvidas no interior da Unioeste? 

Sua periodicidade? (no caso específico da Assessoria de Comunicação Social da Unioeste).

 4 - A política de pessoal (número de funcionários efetivos e temporários em cada 

uma  das  assessorias  da  Reitoria?  Como  se  dá  a  sua  alocação?  Carências  de  pessoal,  de 

materiais, etc.).

5 - Outros dados que as respectivas assessorias achassem por bem informar.

Estes dados diagnósticos também deveriam ser repassados para a comissão setorial 

de avaliação institucional da Reitoria da Unioeste. A entrega dos materiais deveria ser feita 

sob forma de material impresso e em disquete ou em CD.

Informamos  que  recebemos  os  relatórios  com  as  informações  quantitativas  e 

qualitativas  da  Assessoria  de  Convênios  e  Captação  de  Recursos.  A  Assessoria  de 

Comunicação  Social  encaminhou  o  relatório  de  auto-avaliação  qualitativa.  Todos 

encaminharam cópia impressa e em disquete. A Assessoria Jurídica não encaminhou nenhum 

relatório.

A Editora e Gráfica Universitária

Deveria  encaminhar  dados  quantitativos  referentes  aos  trabalhos  efetuados,  mais 

especificamente, entre os anos de 2003 e 2004. Esperavam-se dados tais como: 

1 - Número de funcionários no setor, carência de funcionários.

2 - Títulos e volume de livros publicados pela Editora.

3 - Título e volume de Revistas publicadas pela Editora.

4 - Demais produções da Editora. 
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Este  setor  também  deveria  realizar  uma  auto-avaliação,  apontando  as  metas 

elencadas  pela  equipe  que  estava  na  direção  do  setor,  quando  assumiu  os  trabalhos;  as 

principais dificuldades encontradas no andamento dos trabalhos; os avanços alcançados pelo 

setor; a relação da Gráfica com os demais setores dentro da Unioeste, e outras informações 

que julgavam pertinentes apontar no relatório (o material, principalmente o que se referiu às 

obras  –  livros,  revistas,  etc.  –  foram utilizados  no  relatório  de  avaliação  institucional  da 

Unioeste).

Estes  dados  deveriam  ser  entregues  para  a  comissão  setorial  de  avaliação 

institucional da Unioeste, em uma cópia impressa e outra em disquete ou em CD.

Registramos que recebemos os dados da Gráfica e Editora, no ano de 2006, em cópia 

impressa e em disquete.

O Protocolo

Deveria informar dados acerca do funcionamento deste setor:

1 - Número de funcionários.

2 - Estrutura do setor.

3 - Atendimentos diários.

4 - Principais demandas, principalmente entre os anos de 2003 e 2004. 

Deveria apontar, também, as metas estipuladas pela equipe que estava na frente da 

direção do setor ao assumir os trabalhos; as principais dificuldades encontradas no dia a dia; 

os avanços alcançados pelo setor. A relação do protocolo com os demais setores dentro da 

Unioeste, e outras informações que julgavam pertinentes apontar no relatório.

Estes  dados  deveriam  ser  entregues  para  a  comissão  setorial  de  avaliação 

institucional da Unioeste. 

Informamos que recebemos o relatório de auto-avaliação do Protocolo da Unioeste 

(sem  constar,  portanto,  dados  relativos  à  número  de  atendimentos  e  outras  informações 

quantitativas).  O  material  do  Protocolo  da  Unioeste  foi  subsumido  diante  das  demais 

informações prestadas pelos setores da Reitoria.

Os Centros Acadêmicos

A Assessoria de Avaliação Institucional solicitou informações específicas a serem 

trabalhadas pelos centros da Unioeste. Estas questões deveriam ser discutidas pelas direções 
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de centro e apontadas no relatório a ser entregue para as comissões setoriais de avaliação de 

cada campus da Unioeste.

Este relatório deveria ser confeccionado através de texto no formato Word, contendo 

os  principais  apontamentos  efetuados  pelas  equipes  dos  centros  da  Unioeste,  sobre  os 

seguintes itens de atuação:

1 - Suas respectivas propostas de trabalho (que metas tinham quando assumiram os 

trabalhos?);

2  -  Realizações  até  o  presente  momento,  tendo  em  vista  suas  atribuições  nas 

respectivas instâncias institucionais e as metas anteriormente elencadas.

3 - Situação dos respectivos centros ao assumirem os trabalhos (as atuais direções de 

centro assumiram seus trabalhos no início de 2004).

4 - De que forma estas instâncias (Centros), têm planejado suas atividades no interior 

da Unioeste? 

5  -  Quais  avanços  e  estrangulamentos  existem  no  interior  da  Instituição  para  a 

concretização dos propósitos de trabalho? 

6 - Como se tem dado a relação entre o centro e as coordenações de curso, e a relação 

entre o centro e a Direção Geral de campus, no interior da Unioeste? 

Além deste trabalho, referente à auto-avaliação, os centros deveriam, por intermédio 

de suas direções, encaminhar informações, diagnósticos, tendo como base os anos de 2003 e 

2004 (dados de 2005 acabaram sendo incorporados), acerca dos seguintes tópicos: 

1 - Quais e quantos eventos foram propostos e realizados pelo centro?

2 – Quais as principais demandas trazidas pelos cursos atrelados ao centro?

3 – Trabalhos efetuados, pelas coordenações de área, no que tange à Extensão e à 

Pesquisa?

4 - A política de qualificação docente proposta pelo centro.

5  -  Número  de  publicações  (livros,  capítulos  de  livros,  artigos  em  periódicos 

internacionais, nacionais e regionais), por parte dos professores dos cursos atrelados ao centro 

sob sua coordenação. 

6 - Palestras, cursos ministrados,  mesas redondas, assessorias prestadas; por parte 

dos professores dos cursos atrelados ao centro sob sua coordenação. 

7 - Projetos de pesquisa e, ou, extensão, participação em grupos de pesquisa na, e 

fora  da  Unioeste;  por  parte  dos  professores  dos  cursos  atrelados  ao  centro  sob  sua 

coordenação. 
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8 – Carga horária, média, dos docentes, destinadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão 

(por centro).

9 – Carga horária, média, dos docentes, destinada para orientação de trabalhos de 

conclusão de curso, monografias, orientações de estágios.

10 – Número de docentes, por curso. 

Os  centros  deveriam,  ainda,  após  a  coleta  de  todo  o  material,  encaminhar  estas 

informações para as comissões setoriais de avaliação. Comissões que devem auxiliar nestes 

trabalhos.

OBS: As informações  quantitativas,  sobre quantidade  de publicações,  projetos  de 

pesquisa, etc., poderiam ser efetuadas sob forma de totais, e não individualizadamente.

Os  dados  quantitativos  advindos  dos  centros  foram  preenchidos  nas  planilhas 

específicas, confeccionadas pela comissão especial de avaliação das IEES, mais precisamente 

na planilha referente à pesquisa, já que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tomou a 

liberdade de solicitar aos centros da Unioeste as informações sobre as atividades de Pesquisa, 

após ter  recebido,  por parte da Assessoria de Avaliação Institucional,  a solicitação para o 

preenchimento deste tipo de dado institucional.

As direções de campus e a Direção do HUOP

A Assessoria de Avaliação Institucional solicitou informações específicas a serem 

trabalhadas pelas direções de campus da Unioeste, bem como por parte da Direção do HUOP. 

Estas questões deveriam ser discutidas pelas direções de campus,  HUOP, e apontadas em 

relatório específico a ser entregue para a comissão setorial de avaliação institucional de cada 

campus, HUOP, da Unioeste.

Estes  relatórios  deveriam  ser  confeccionados  através  de  texto  no  formato  word, 

contendo os principais apontamentos efetuados pelas equipes das direções de campus, HUOP, 

da Unioeste, sobre os seguintes itens de atuação:

1 - Suas respectivas propostas de trabalho (que metas tinham quando assumiram os 

trabalhos?).

2  -  Realizações  até  o  presente  momento,  tendo  em  vista  suas  atribuições  nas 

respectivas instâncias institucionais e as metas anteriormente elencadas.

3 - Situação das respectivas direções de campus, HUOP, ao assumirem os trabalhos 

(as atuais direções de campus, HUOP, assumiram seus trabalhos no início de 2004).
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4 - De que forma estas instâncias (campus e HUOP) têm planejado suas atividades 

no interior da Unioeste? 

5  -  Quais  avanços  e  estrangulamentos  existem  no  interior  da  Instituição  para  a 

concretização dos propósitos de trabalho? 

6 - Como se tem dado a relação entre as direções de campus, as direções de centros 

as Coordenações de curso? E a relação entre a Direção do HUOP e os setores que compõem o 

HUOP, bem como a relação entre a Direção do HUOP e as Coordenações dos cursos que 

utilizam periodicamente o HUOP? 

7 – A relação com a administração superior, bem como as relações entre os Campi da 

Unioeste e destes para com o HUOP?

Além deste  trabalho,  referente  à  auto-avaliação,  as  direções  de  campus,  HUOP, 

deveriam encaminhar informações, diagnósticos, tendo como base os anos de 2003 e 2004, 

acerca dos seguintes tópicos: 

1 - Provisão de recursos financeiros em cada campus (a relação custeio recebido – 

despesas a pagar). 

2 – RDO. 

3 – Convênios encaminhados e firmados, bem como as construções (ampliação do 

espaço físico) realizadas.

4 – A política de pessoal (número de funcionários efetivos e temporários, alocação 

dos mesmos, carências de pessoal, etc.).

5 – A política de crescimento adotada pela atual Direção (existe um planejamento?). 

Este planejamento está baseado em quê? Que propostas tem o campus para a criação de novos 

cursos (de Graduação e de pós-graduação?). 

6 – Número de funcionários do campus e a estrutura existente para a efetivação dos 

trabalhos.

7 – Estrutura física do campus, e do HUOP (especificar de que forma esta estrutura 

têm sido utilizada).

8  –  Biblioteca  (volume  de  livros  existentes,  periódicos  existentes)  e  recursos  de 

informática (laboratórios e número de computadores existentes) nos Campi.

 As  secretarias  (acadêmica,  financeira  e  administrativa)  deveriam  auxiliar  neste 

trabalho,  repassando  informações  acerca  de  suas  atividades,  seus  principais  problemas  e 

avanços alcançados na função. 

Estes  dados,  diagnósticos,  também  deveriam  ser  repassados  para  as  comissões 

setoriais de avaliação da Unioeste. 
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Registramos o fato de termos recebido todos os relatórios, por parte dos diretores de 

campus (com a exceção da Direção do HUOP), contendo a maior parte dos apontamentos 

solicitados (o relatório de avaliação institucional da Unioeste apresentou uma parte específica 

que se relaciona aos apontamentos efetuados pelas direções dos campus, à qual denominamos 

de “para além das dimensões de avaliação – o dia-a-dia institucional”). 

A Avaliação do Hospital Universitário

O Hospital Universitário (HUOP) por intermédio da comissão setorial de avaliação 

institucional lá constituída, foi avaliado numa perspectiva quantitativa, observando-se dados 

como: número de leitos; número de internações; atendimentos (ambulatoriais, etc.); e outros; 

a partir das planilhas com dados de 2003, 2004 e 2005. 

O projeto de avaliação institucional propunha, ainda, a avaliação de aspectos tais 

como: A questão da realização de estágios por parte dos acadêmicos dos cursos da área da 

saúde; aspectos financeiros e administrativos, tais como: estrutura regimentar e setores que 

compõem o  Hospital,  etc.  Estes  dados  deveriam ser  coletados  pela  comissão  setorial  de 

avaliação institucional, tomando como base os anos de 2003 e 2004. Estes dados, porém, não 

foram colhidos.

Também deveria ser efetuado um trabalho de auto-avaliação por parte dos técnicos, 

no que se referia à efetiva utilização do Hospital  Universitário.  Esta avaliação deveria ser 

realizada por setores que compunham o hospital ficando sob responsabilidade das chefias dos 

respectivos setores, acompanhadas pela comissão setorial de avaliação institucional. Também 

este trabalho não foi concretizado a tempo de compor o presente relatório (atestamos que está 

em  andamento  este  trabalho,  por  uma  questão  de  compromisso  com  a  comunidade  da 

Instituição). 

O que foi colhido, em relação a uma auto-avaliação qualitativa, do HU, foram dois 

tipos de questionários:  um que retratou a percepção da comunidade que lá trabalha,  sobre 

vários  aspectos  relacionados  às  dez  dimensões  de  avaliação  institucional  propostas  pelo 

projeto de avaliação; bem como um questionário que se reportou ao clima organizacional do 

hospital, uma vez que nos seminários de avaliação institucional, realizados como forma de 

divulgar  o  processo  de  avaliação  a  ser  desencadeado  pela  Unioeste,  percebemos  graves 

problemas referentes as relações humanas dentro do Hospital Universitário, provavelmente 

como decorrência das condições empregatícias de seus funcionários, advindos de instituições 
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diferenciadas e com regimes trabalhistas diferenciados, o que fazia com que funcionários que 

trabalhavam no mesmo setor ganhassem salários diferenciados.

Outra questão que percebemos foi com relação à saúde dos profissionais do hospital. 

Saúde coletiva se encontrando em péssimas condições, devido ao estresse, ao acúmulo de 

trabalho (pelo número reduzido de funcionários, se comparados aos de outras universidades 

paranaenses, como o hospital universitário da UEL) e a uma falta de lazer e ou de um trabalho 

de apoio psicológico.

A Avaliação efetuada pela comunidade externa:

Pela primeira vez na história dos processos de avaliação institucionais a Unioeste 

passou  por  uma  avaliação  realizada  pela  comunidade  externa,  constituída  por  vários 

segmentos, compondo as cidade/sede dos cinco campi que compõem a Instituição: Cascavel, 

Marechal  Cândido  Rondon,  Foz  do  Iguaçu,  Francisco  Beltrão,  Toledo.  Neste  sentido, 

segmentos  do  comércio,  indústria,  educação,  órgãos  públicos  (notadamente  as  prefeituras 

municipais), bem como setores do campo participaram da avaliação.

O resultado alcançado por esta  forma pioneira  de avaliação  institucional,  junto à 

comunidade  externa,  foi  positivo,  tendo  em  vista  que  houve  um  alcance,  um  retorno 

considerável por parte das instituições e segmentos procurados para participar do processo 

avaliativo da Unioeste. Houve uma devolução do material (dos questionários, entregues com 

os cartões-resposta, a cada segmento social), na proporção de 73% do total de questionários 

entregues por cada campus.

Rediscussão interna acerca dos indicadores e encaminhamentos futuros:

Todos  os  relatórios  produzidos  pela  comunidade  acadêmica  e  pelas  instâncias 

administrativas  da  universidade,  bem  como  os  indicadores  quantitativos  consolidados  e 

repassados às comissões setoriais de avaliação da Unioeste foram, por sua vez, repassados a 

comissão central permanente de avaliação institucional que, reunida entre os meses de abril a 

agosto  de  2006,  efetuou  uma  sistematização  do  material.  A  Assessoria  de  Avaliação 

Institucional, com posse destes documentos, elaborou uma nova sistematização dos mesmos, 

redundando na consolidação de 814 páginas. Foi feito um encaminhamento, deste material, à 

comissão  central  permanente  de  avaliação  institucional,  que  efetuou  o  fechamento  das 

dimensões de avaliação (utilizando como parâmetros de trabalho, o planejamento estratégico 
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de 2000 e o núcleo básico e comum,  proposto pela  CONAES).  Por fim,  a Assessoria  de 

Avaliação  Institucional  da  Unioeste  consolidou  o  documento  final  (efetuando 

complementações  e  correções  de  dados,  etc.),  consolidando  o  relatório  final  de  avaliação 

institucional da Unioeste – biênio 2004-2006. 

Após este trabalho,  houve encaminhamento ao conselho universitário (COU), que 

aprovou com louvor, na data de 21 de setembro de 2006, o relatório consolidado. A partir do 

mês de outubro serão efetuados os “Fóruns de avaliação institucional”, de forma a se dar um 

retorno,  à  comunidade  acadêmica,  sobre  o  trabalho  de  avaliação  desenvolvido.  Também 

haverá o encaminhamento do documento para a Comissão Especial de Avaliação das IEES 

(cuja presidência encontra-se com a SETI), já que foi feito o encaminhamento, no final do 

mês de agosto de 2006, do relatório parcial de avaliação institucional da Unioeste (para a 

SETI),  cumprindo,  a  Instituição,  com os  prazos  estabelecidos  pelo  Conselho  Estadual  de 

Educação.  

Está posto que a comissão especial de avaliação, após expedir os pareceres acerca 

dos relatórios de auto-avaliação das IEES, encaminhará os mesmos para o conselho estadual 

de educação - CEE, que providenciará o processo de avaliação externa das instituições de 

ensino superior do Estado do Paraná. 

O resultado dos trabalhos de avaliação será apresentado, como já afirmamos, para a 

comunidade acadêmica, na seqüência, por intermédio de fóruns a serem realizados em cada 

campus, na reitoria e no HUOP (conforme apontado pelo projeto de avaliação institucional 

encaminhado ao conselho universitário – COU – em 2005), como forma de devolver a esta 

mesma  comunidade  os  apontamentos  feitos,  bem  como  para  possibilitar  momentos  de 

reflexão e futura tomada de decisões institucionais.  
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UNIOESTE

PERFIL REGIONAL E INSTITUCIONAL

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste - está localizada no terceiro 

planalto paranaense, mais especificamente nas regiões Oeste e Sudoeste. Abrange uma área 

que apresenta grandes riquezas e potencialidades naturais. O recente processo de formação 

social e cultural trouxe um desenvolvimento econômico dinâmico. Neste contexto, destacam-

se como pólos regionais  as cidade de Cascavel  e Foz do Iguaçu,  quarta e quinta  maiores 

cidades do Estado, respectivamente.  Sendo, a última, de renome internacional, devido a seu 

potencial turístico.

PÓLOS TURÍSTICOS E ECONÔMICOS

As  regiões  Oeste  e  Sudoeste  paranaenses,  situadas  em  áreas  de  fronteira, 

geopoliticamente  ocupam  posições  estratégicas  no  conjunto  de  interesses  econômicos  e 

culturais  do Estado do Paraná e do Brasil.  Esta condição oferece novas perspectivas  para 

cooperações mais estreitas entre as nações do MERCOSUL. 

A região Oeste abrange cerca de 22.832.55 Km2 que correspondem a 11,46% da área 

total do Paraná. Esta região faz divisa com a Argentina, pelo Rio Iguaçu a sudoeste e, com o 

Paraguai pelo Rio Paraná a oeste. Composta por 51 municípios, a região apresenta 1,5 milhão 

de habitantes. Esta região se destaca no cenário estadual pelos excelentes índices atingidos 

pela agricultura e pecuária. Tem como principais cidades Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e 

Marechal Cândido Rondon.

A região Sudoeste do Paraná, limitada a partir da margem esquerda do Rio Iguaçu, 

faz fronteira a oeste com a Argentina e ao sul com o Estado de Santa Catarina, abrange cerca 

de 17.103 Km2 que corresponde a 8,58% da área total do Estado. Esta região apresenta 548,4 

mil habitantes, é constituída por 42 municípios, com destaques para Pato Branco e Francisco 

Beltrão. 

Juntas, as regiões Oeste e Sudoeste apresentam densidade demográfica de 50,08 hab/

Km2, densidade alta se comparada com a do Estado do Paraná, que é de 47,88 hab/Km2. 

Trata-se de uma área detentora de elevado potencial humano, econômico e ambiental, que aos 

poucos tem sido descoberto. O desenvolvimento da agricultura e do turismo são exemplos 

desta realidade.
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Foz do Iguaçu é um dos mais importantes pólos turísticos do Brasil, está localizada 

na fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina, a uma altitude de 164 metros. As Cataratas 

do Iguaçu, sua maior atração natural, possui 275 quedas d'água, com alturas que variam de 40 

a  mais  de  100  metros  e  se  distribuem  em  forma  de  ferradura,  formando  uma 

semicircunferência de 950 metros, na fronteira com a Argentina. A cachoeira está localizada 

no Parque Nacional do Iguaçu, criado em 1939 e tombado pela UNESCO como Patrimônio 

Natural da Humanidade em 1986. Da área total do parque, 185.000 hectares encontram-se em 

território  brasileiro  e  55.000  hectares  na  Argentina.  As  florestas  subtropicais  do  parque 

abrigam  cerca  de  1.100  espécies  de  pássaros,  bem  como  várias  espécies  de  mamíferos, 

grandes e pequenos, tais como veados e capivaras.

Também no município de Foz de Iguaçu está a Usina Binacional de Itaipu e seu 

imponente  lago  com 1.300 km de  margens.  A construção  da  usina  teve  início  em 1975, 

encerrou-se em 1991 e sua capacidade de produção de energia elétrica chega a 12,6 milhões 

de kw.

A agricultura paranaense, desenvolvida em bases tecnológicas modernas, produz, em 

média, 23.274.522 toneladas de grãos, anualmente, principalmente soja, milho e trigo; o que 

torna as regiões  Oeste  e Sudoeste responsáveis  por 29% do total  de grãos produzidos no 

Estado.

A atividade pecuária da região é constituída de 2.033.073 suínos, que contribuem 

com 46% do total da produção do Estado, de 28.000.000 cabeças de aves de corte, referente a 

34%, e de um rebanho com 2.230.000 cabeças de bovinos (corte e leite) equivalente a 12% do 

rebanho estadual. 

O Paraná é também o quinto maior produtor de leite no ranking nacional. No ano de 

2000 foram produzidos 2,08 bilhões de litros, sendo que a região Oeste é responsável por 

26,2% do total produzido. Os municípios de maior destaque nessa produção são: Marechal 

Cândido Rondon, Toledo, Cascavel, Missal e Santa Helena.

Diversos  complexos  agroindustriais  vêm  se  constituindo  nas  regiões  Oeste  e 

Sudoeste, no setor de frigoríficos de aves, suínos e bovinos, bem como de laticínios, de óleos 

vegetais  e  de  adubos  químicos,  alguns  deles  entre  os  maiores  da  América  Latina.  Na 

comercialização dos produtos agrícolas,  ocorre a expressiva participação das cooperativas, 

cujo complexo é o maior da América Latina. 

É neste contexto que a Unioeste atua, atingindo cerca de 2 milhões de habitantes, em, 

aproximadamente,  39.935,55 Km2. ,  isto é, a Unioeste atua em cerca de 20% da área do 

Estado do Paraná, dando suporte científico e tecnológico à agroindústria nascente. 
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Os dados aqui citados estimulam a reflexão sobre a importância da Unioeste e do 

ensino superior público e gratuito para a geração e disseminação do conhecimento, que, por 

sua vez, resultará no crescimento e desenvolvimento cultural, tecnológico, científico e social 

em seus território de abrangência, que vai muito além das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. 

A grande diversidade de locais de origem dos discentes da Unioeste comprova que a 

atuação da Instituição tem reflexos que se estendem para muito além das fronteiras do Estado. 

A privilegiada localização da Unioeste, somada ao qualificado quadro docente e a qualidade 

dos cursos oferecidos,  alguns reconhecidos  entre os melhores do país  pelas avaliações  do 

Ministério da Educação - MEC, tem possibilitado que a Instituição receba discentes de várias 

partes do Paraná, bem como de outros Estados e países (Tabela 1).

PROCEDÊNCIA DOS 
DISCENTES

%

INDETERMINADA 88

AC 1
AM 5
BA 2
CE 6
DF 5
ES 1
GO 22
MG 16
MS 53
MT 23
PA 5
PB 1
PE 1
PI 1
PR 9389
RJ 7
RO 8
RS 78
SC 152
SP 221
TO 1
BOLÍVIA E PARAGUAI 2

Tabela 1 – Procedência dos acadêmicos da Unioeste

FONTE: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - DADOS DE 2004.
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BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIOESTE

Uma profunda identidade sociocultural, econômica e histórica fez surgir a Fundação 

Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  -  FUNIOESTE  em  1987,  transformada  em 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, em dezembro de 1994. Nasceu da 

fusão  e  transformação  em Instituição  estadual,  com ensino  público  e  gratuito,  de  quatro 

faculdades municipais: a FECIVEL em Cascavel (criada em 1972), a FACISA em Foz do 

Iguaçu (criada em 1979), a FACIMAR em Marechal Cândido Rondon (criada em 1980) e a 

FACITOL em Toledo (criada também em 1980). 

Em 1998, a Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão foi incorporada à 

Unioeste,  através  da  Lei  12.235  de  24  de  julho  de  1998,  tornando-se  o  quinto  campus 

universitário  da  Unioeste,  e  em  dezembro  de  2000  houve  a  transformação  do  Hospital 

Regional de Cascavel em Hospital Universitário do Oeste do Paraná e a transferência deste 

para a Unioeste, através da Lei 13.029/2000, de 27 de dezembro de 2000.

No campus de Cascavel estão localizados os cursos da área das ciências biológicas e 

da saúde - ciências biológicas, medicina, odontologia, enfermagem, farmácia e fisioterapia – e 

no campus de Foz do Iguaçu o curso de enfermagem. As licenciaturas estão distribuídas em 

todos os campi.  Numa postura coerente para com a missão proposta para a Instituição, as 

engenharias  estão  distribuídas,  porém não  repetidas.  No  campus  de  Foz  do  Iguaçu  há  a 

vocação  para  o  turismo,  bem como  para  a  engenharia  elétrica.  No  campus de  Marechal 

Cândido Rondon a atuação dos cursos de agronomia e de zootecnia é significativa, dentre 

outras áreas.  O campus  de Toledo está direcionando investimentos  na área da engenharia 

química, na engenharia de pesca e na química propriamente dita. No campus de Francisco 

Beltrão os cursos da área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas atendem a uma 

população pujante, assim como o curso de economia doméstica, um dos poucos do Brasil, que 

tradicionalmente investe na prestação de serviços importantes para uma população voltada 

para  uma  agricultura  baseada  em  minifúndios  e  com  fortes  investimentos  na 

agroindustrialização. 

A  ação  acadêmica  da  Unioeste  busca  centrar-se  na  ciência  fundamental  e 

tecnológica,  e em articulações fecundadas em centros de excelência,  tanto nacionais como 

internacionais e dos países do MERCOSUL, necessários ao avanço qualitativo do ensino.

As áreas prioritárias assumidas pela Unioeste no campo do ensino, da pesquisa e da 

extensão,  bem como a sua articulação com o mundo universitário,  a consolidação de sua 

experiência  acadêmica  e,  finalmente,  sua  filosofia  e  capacidade  institucional  de  formar 
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recursos humanos qualificados, fazem, desta universidade, a única situada nas regiões Oeste e 

Sudoeste  do  Paraná,  com exceção  dos  CEFETs,  uma  aspiração  regional  legítima  e  uma 

decisão política de caráter estratégico.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE

DIMENSÃO I 

 A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

No  que  tange  a  esta  dimensão  de  avaliação,  estaremos  nos  dirigindo,  mais 

especificamente, aos planejamentos estratégicos consolidados pela Unioeste (tendo em vista 

que estes são os documentos  oficiais,  que apontam as propostas e políticas  institucionais, 

historicamente consolidadas).

Quando a presente dimensão aponta para o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI),  entendemos  que  se  orienta  para  um  documento  que,  nos  últimos  anos,  mais 

precisamente  a  partir  do  ano de 2002,  vem sendo cobrado,  pelo  Ministério  da  Educação 

(MEC),  das  universidades  federais  e  particulares,  que  são  instituições  mais  diretamente 

ligadas ao ministério citado. 

Esta situação tem levado as instituições estaduais de Ensino Superior, a exemplo da 

Unioeste,  a  propor  uma  rediscussão  de  seu  último  planejamento  estratégico,  rediscussão 

baseada na busca pela consolidação, agora, de seu plano de desenvolvimento institucional, 

tendo em vista  as  significativas  cobranças  recebidas  por  parte  de  agências  de  fomento  à 

pesquisa, no que tange a este documento.

Observa-se que no Estado do Paraná,  e tomamos como exemplos a Unioeste e a 

Unicentro (duas das cinco universidades estaduais), existe uma tradição institucional que é a 

da consolidação dos planejamentos  estratégicos;  ao invés dos Planos de Desenvolvimento 

Institucionais (PDIs). Esta realidade também se observa em universidades estaduais de outros 

Estados, como o caso da Unicamp, em São Paulo.

A Unioeste, especificamente, nos seus dez anos de existência enquanto universidade 

pública estadual, consolidou dois planejamentos estratégicos. O primeiro no ano de 1996, e o 

segundo, que ratifica  a Visão e a Missão institucionais,  no ano de 2000. São documentos 

legais e legítimos, já que têm sido consolidados em várias instituições de Ensino Superior, 

substituindo a efetivação do plano de desenvolvimento institucional. Ratificamos a legalidade 

e a legitimidade dos documentos citados (Planejamentos Estratégicos, da Unioeste), uma vez 

que a discussão que persiste, no âmbito educativo, acerca da efetivação do PDI ou do PE, é 

puramente de nomenclatura, já que o próprio MEC, ao propor o PDI para as IES, aponta para 

o fato de que estas têm autonomia para a consolidação de seus projetos. 
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De qualquer  forma,  uma  comissão  foi  criada,  na  Unioeste,  em 2004,  através  de 

portaria  da  administração  superior,  mais  precisamente  no  final  deste  ano,  a  partir  de 

solicitação  efetuada  pela  Assessoria  de  Avaliação  Institucional  da  Unioeste,  com  a 

responsabilidade  e  o  objetivo  de  propor  uma  metodologia  para  a  efetivação,  entendida 

enquanto  uma  discussão  prévia  de  forma  a  encaminhar,  institucionalmente,  processos  de 

discussão que consolidem o PDI da Instituição. 

Este  trabalho  foi  finalizado  em  2006  (no  mês  de  junho),  com  a  contribuição 

significativa do Grupo de Planejamento e Controle (GPC), que, a pedido dos membros da 

referida comissão, assumiu a presidência do grupo. O documento produzido foi encaminhado 

ao gabinete do Reitor, após sua conclusão, para as devidas providências. 

O trabalho desta comissão também englobou o apontamento, no próprio PDI, sobre 

os caminhos para uma discussão que promova, institucionalmente, a consolidação do Projeto 

Pedagógico  Institucional  (PPI)  da  Unioeste.  O  PPI  é  documento  necessário  para  que  se 

estabeleça a política para o ensino (que abarque as áreas estratégicas e o perfil institucional 

esperado) a ser desenvolvida, nos próximos anos, pela Instituição. 

Estas ações se apresentam no momento em que se a Unioeste se volta para uma 

análise do seu último planejamento estratégico,  aprovado em 2000, tendo em vista que se 

passaram cinco anos da efetivação deste documento.

Os planejamentos estratégicos da Unioeste, mais especificamente o de 2000, estarão 

compondo este relatório, sob forma de anexos.                                                            

Veremos, portanto, com relação a estes documentos, que caminhos institucionais são 

apontados, com base na Visão e na Missão consolidadas.

Visão

Ser reconhecida como uma universidade multicampi, com centros de excelência na 

produção e socialização do conhecimento, atenta às características regionais.

Missão

Ser  uma universidade  que  promova  permanentemente  a  inovação nos  cursos  de 

graduação e  crie núcleos de competência, prioritariamente nas áreas de educação básica, 

integração regional e latino-americana, saúde, biotecnologia, turismo e meio ambiente, e 

que busca a excelência na área de desenvolvimento agroindustrial.
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Entendendo  que  cinco  anos  se  passaram  desde  a  consolidação  do  último 

planejamento  estratégico  da  Unioeste  (2000),  torna-se  necessário  que  a  comunidade 

acadêmica  reavalie  este  documento  institucional.  E,  neste  sentido,  buscamos  verificar,  na 

pesquisa efetuada junto à mesma comunidade acadêmica, as percepções existentes acerca de 

tal  documento,  sabendo-se  que,  no  seu  quadro  docente,  há  um  número  significativo  de 

profissionais que não possuem mais de quatro anos de trabalho na Instituição. 

Tais discussões são importantes, insistimos, principalmente pelo fato de a Unioeste 

ser uma universidade multicampi, com características regionais e institucionais diferenciadas. 

Nos  seus  dez  anos  de  existência  enquanto  universidade,  a  Unioeste  cresceu 

significativamente, possuindo 32 cursos de graduação, nove cursos de mestrado e um curso de 

doutorado (dados de 2006), tendo incorporado o Hospital Regional de Cascavel, hoje Hospital 

Universitário,  e o campus de Francisco Beltrão,  ambos no ano de 2000. Portanto,  quando 

afirmamos que a Unioeste tem dez anos enquanto Instituição de ensino superior pública, o 

fato é que existem setores da universidade que estão a menos tempo compondo esta realidade 

institucional. 

Neste  sentido,  observa-se  que  os  encaminhamentos  efetuados  por  parte  das  pró-

reitorias  da  Unioeste,  notadamente  as  ocorridas  entre  os  anos  de  2003 e  2005,  anos  que 

serviram  como  base  para  as  informações  utilizadas  no  atual  processo  de  avaliação 

institucional da Unioeste, estarão sendo expostos e discutidos, de forma mais aprofundada, na 

segunda  dimensão  de  avaliação,  que  aparece  na  seqüência  do  presente  documento.  Esta 

segunda dimensão que se reporta, mais especificamente, às políticas para o ensino, a pesquisa, 

a  pós-graduação,  a  extensão  e  as  respectivas  normas  de  operacionalização,  incluídos  os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 

demais modalidades. 

A auto-avaliação qualitativa da Missão e do plano de desenvolvimento institucional, 

efetuada pela comunidade acadêmica da Unioeste (docentes e discentes), nos colegiados 

dos cursos de graduação e de pós-graduação; e pelos técnico-administrativos (nos campi 

e Reitoria)

Parte  significativa  da  comunidade,  sobre  as  discussões  que  têm  delimitado  a 

construção  do  plano  de  desenvolvimento  institucional,  bem  como  sobre  a  revisão  dos 

planejamentos estratégicos da Unioeste, não demonstrou clareza. 
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A  comunidade  acadêmica  demonstrou  pouco  conhecimento  sobre  a  missão,  os 

objetivos e as finalidades da Instituição, estruturadas nos planejamentos estratégicos (PÉS) 

consolidados. A falta de comunicação interna, aliada à falta de motivação e de interesse de 

maneira geral pelas questões político-administrativas da Instituição, foram apontadas como as 

causas desta situação.

O pouco conhecimento do PE implementado em 2000 impossibilita avaliar se suas 

ações práticas são adequadas. Não há conhecimento sobre revisão periódica dos objetivos e 

finalidades da Unioeste. 

Também foi apontada a falta de um processo de socialização, de disseminação, das 

informações sobre a missão, a visão, os objetivos e as finalidades da Unioeste. Além disso, a 

sobrecarga institucional,  mais  precisamente a sobrecarga de trabalho,  tem impedido que a 

comunidade acadêmica discuta questões mais abrangentes. Isto porque, principalmente, existe 

uma defasagem histórica de técnico-administrativos e de docentes, nos quadros da Instituição. 

A burocratização da vida universitária também foi apontada como fonte de paralisia interna. 

A  comunidade  acadêmica  da  Unioeste,  mais  precisamente  os  acadêmicos  de 

graduação  e  de  mestrado,  demonstraram  não  conhecer  as  discussões  voltadas  para  a 

consolidação da missão, visão e objetivos institucionais da Instituição. Neste sentido apontou 

a comunidade acadêmica, por intermédio das avaliações qualitativas realizadas nos colegiados 

de curso e nas instâncias administrativas, que a disseminação de informações sobre a missão, 

a visão e os objetivos da universidade poderia ser feita através do site da Instituição, através 

dos murais, bem como a partir de folhetos e comunicações nos campi. Ficou o registro sobre a 

importância da visitação periódica, aos campi, por parte da administração superior, para tratar 

de assuntos  tais  como as ações  propostas  pela  Instituição  nos planejamentos  estratégicos; 

principalmente pelo fato de ser, a Unioeste, uma universidade multicampi.

Outro  ponto  registrado  foi  o  concernente  à  falta  de  divulgação  das  atividades 

desenvolvidas pela universidade, dentro e fora dela. Este fato faz transparecer, principalmente 

para a população circunvizinha à Instituição, de forma errônea, que a universidade não realiza 

as ações para as quais está voltada.  Quando na verdade a Unioeste tem atuado, de forma 

bastante intensa e competente, nas atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão.

A aparente falta de compromisso, por parte de significativa parcela da comunidade 

acadêmica, diante das questões que envolvem, de forma mais abrangente, a Instituição, deve 

ser analisada diante de um quadro social, e mesmo profissional, de desencantamento para com 

as chamadas “questões públicas”. Este fato pode ser verificado em relação aos acadêmicos, 

que se mantêm cada vez mais distantes das questões político-institucionais.
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Por  outro  lado,  a  comunidade  acadêmica  da  Unioeste  apontou  que  é  urgente  a 

construção e a consolidação do plano de desenvolvimento institucional da Unioeste. Trata-se 

de uma afirmação que se fez seguir de outra, que, por sua vez, apontou que apenas um terço 

dos professores da Unioeste estão na Instituição há mais de quatro anos, fato que justificaria a 

falta  de  conhecimento,  inclusive  dos  docentes  da  casa,  em  relação  aos  planejamentos 

estratégicos até agora consolidados na Instituição. Esta situação institucional talvez explique o 

número de registros, apontados nos questionários de avaliação institucional respondidos pela 

comunidade acadêmica, que se referem à falta de conhecimento sobre estes documentos.

Podemos verificar, então, com relação ao conhecimento dos objetivos e finalidades, 

da  Unioeste,  que  aparecem nos  planejamentos  estratégicos  de  1996  e  2000,  somando  as 

respostas  que  se  situaram  entre  os  campos  insatisfatório  e  não  conhece,  avaliações 

consideradas negativas, que atingiram um patamar perto de 50%, às vezes acima disto. Isto 

demonstra que a comunidade acadêmica da Unioeste possui, mesmo que de forma esparsa, 

informações acerca dos planejamentos estratégicos consolidados em 1996 e 2000. De outro 

lado,  podemos  verificar  que  o  índice  de  respostas  situadas  no  campo  não  conhece,  foi 

significativamente  elevado,  principalmente  entre  os  acadêmicos  de  graduação  e  de  pós-

graduação, respectivamente com 55,78% e 43,86% de respostas não conhece. 

Docente

Técnico-administrativo
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Uma parcela da comunidade acadêmica apontou o fato de perceber uma coerência e 

uma  relação  entre  as  diretrizes  apontadas  pelos  planejamentos  estratégicos  e  as  ações 

implementadas  pela  Instituição,  notadamente  por  parte  das  pró-reitorias,  embora  ainda 

existam questões que devem ser melhoradas.

Uma parcela da comunidade acadêmica da Unioeste apontou, ainda, que, dentro das 

propostas  inscritas  no  planejamento  estratégico  realizado  no  ano de  2000,  na  Instituição, 

existem cursos de licenciatura e bacharelado, integrais ou não, tomando iniciativas no sentido 

de concretizar àquelas propostas, através da consolidação das diretrizes de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como através da verticalização – consolidação da pós-graduação stricto sensu. 

Parte significativa de cursos da Unioeste, ao consolidarem novos Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPPs), têm privilegiado as avaliações internas, permanentes, propostas nos PE 

de 2000, bem como o aperfeiçoamentos da grade curricular, através das reformulações que se 

efetivam, quando necessário.

Além disso, os projetos de pesquisa e as produções acadêmicas têm se consolidado 

na busca da implementação de grupos de pesquisa, bem como na busca permanente que visa 

auferir  recursos  orçamentários,  além de  buscar  ampliar  o  número  de  bolsas  de  iniciação 

científica (questão prevista no último planejamento estratégico da Unioeste).

Por  outro  lado,  registrou  a  comunidade  uma  insatisfação  significativa  diante  da 

organização hierárquica, diante dos encaminhamentos e das ações institucionais, situadas em 

uma correlação de forças onde a realidade multicampi parece atuar como desestabilizadora 

das ações e políticas e das diretrizes propostas.
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Também foi citado o fato de que a atual estrutura de poder que existe na universidade 

impede  uma  política  institucional  mais  eficiente.  Não  foi  explicitada  de  que  forma, 

efetivamente, isto acontece. É, porém, um apontamento importante, uma vez que se tende a 

pensar a universidade pública, em termos organizativos e deliberativos, como democrática e 

aberta à pluralidade participativa. Esta questão parece estar sendo questionada, embora não de 

forma miais explícita, por esta afirmativa.

Com  relação  ao  PDI,  este  documento  deve  ter  por  princípio  forçar  as  ações 

acadêmicas no sentido de que estas busquem melhorar o acesso, por parte dos seus alunos, ao 

conhecimento de nível superior de qualidade; além de contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade  através  da  realização  periódica  de  eventos  e  estudos  voltados  aos  anseios  da 

comunidade.  Pensado  desta  forma,  o  PDI  passa  a  ser  instrumento,  urgente,  para  a 

continuidade do desenvolvimento da Unioeste.

O PDI deve estar voltado ao desenvolvimento regional, e para isso se faz necessária 

uma interação maior com as empresas e demais instituições locais, somando esforços para que 

se supere os problemas regionais. A universidade precisa sair de seus “muros”, dialogar mais 

com as demais instituições.

Outro  apontamento  importante,  efetuado  por  outra  parcela  da  comunidade 

acadêmica, foi direcionado ao fato de o PDI esbarrar na falta de autonomia orçamentária da 

Unioeste, sendo, portanto, um documento que não tem, per si, um valor significativo. Já com 

relação à falta de avaliações institucionais integradas, regulares e permanentes, na Unioeste, 

foi  apontado que esta  realidade tem dificultado o aproveitamento sistemático do e para o 

planejamento  e  melhoria  institucionais.  A  comissão  central  permanente  de  avaliação 

institucional  da  Unioeste  entende  como  significativo  este  apontamento,  já  que,  como 

exemplo, a própria Assessoria de Avaliação Institucional da Unioeste não está contemplada 

na atual estrutura da universidade.

Análises a respeito  do planejamento  estratégico consolidado em 2000 apontaram, 

ainda,  que as ações propostas neste documento não estão sendo implementadas,  de forma 

integral,  pelas  propostas  e  realizações  de  cada  campus.  O  que  tem  pesado  mais,  nestas 

instâncias, tem sido a conjuntura política local, que fragmenta as decisões institucionais, que 

devem ser pensadas no seu conjunto. Neste sentido, a comunidade acadêmica afirmou que a 

Unioeste acaba não conseguindo concretizar, de forma mais eficiente, uma política clara de 

planejamento. 

Parcela da comunidade acadêmica da Unioeste apontou, também, que o último PE da 

Instituição,  realizado no ano de 2000, foi  consolidado a partir  de uma equipe de trabalho 

108



contratada, externa à universidade, que teve a responsabilidade de concretizar o documento 

(PE), e que isto teria gerado uma pequena resistência, por parte da comunidade, a respeito do 

processo. Por isso, para que o PDI possa ser melhor desenvolvido no presente, é necessário 

um mecanismo de integração para com as diversas instâncias da Reitoria  e dos campi.  A 

descontinuidade das ações que se seguiram à elaboração do documento (PE), embora algumas 

por absoluta falta de condições orçamentárias e estruturais, deveu-se ao fato de uma parcela 

significativa da comunidade acadêmica não ter acompanhado a execução deste documento, já 

que grande parte dos docentes chegaram à Instituição depois da realização deste processo. 

Retomar as questões voltadas ao planejamento da Instituição é de suma importância, 

mas, para que seja efetivamente consolidado, é necessário o comprometimento de todos e, 

principalmente,  dos dirigentes,  para que este  processo não seja interrompido a cada novo 

mandato. 

Houve  uma  avaliação  positiva  no  que  se  refere  ao  cumprimento  da  missão  da 

universidade, proposta no PE de 2000, no que se refere aos cursos de licenciatura; mesmo não 

existindo vínculos mais estreitos, nas regiões de entorno da Unioeste, entre a educação básica 

e a universidade. Já em relação ao cumprimento da missão institucional, no que tange aos 

cursos da área de saúde, foi feita uma avaliação negativa, por parte da comunidade acadêmica. 

Não foram apontadas questões mais pontuais sobre este fato, mas talvez tal afirmação se refira 

ao fato de os cursos da área da saúde estarem concentrados apenas no campus de Cascavel. 

Uma parcela da comunidade acadêmica apontou, ainda, que a missão da Unioeste 

não contemplou a área das engenharias; também que a missão institucional, ao ser revista, 

deve contemplar o desenvolvimento da costa oeste paranaense, preferencialmente a partir de 

ações voltadas ao turismo regional.

Apontou a comunidade, também, que a missão da Unioeste deve privilegiar a pós-

graduação stricto sensu, e não apenas o ensino de graduação; e que os cursos de graduação 

estão aquém do proposto no planejamento estratégico, no que tange ao desenvolvimento das 

ações, projetos e programas de extensão. Contrariamente a esta afirmação, e curiosamente, 

percebe-se  que,  ao  compararmos,  no  Estado  do  Paraná,  a  Unioeste  com  as  demais 

universidades,  veremos  que  nossa  Instituição  é  a  que  mais  tem  projetos  de  extensão 

cadastrados. Além disso, a comunidade registrou que o PDI deve levar em consideração a 

implementação  de  políticas  internas  de  criação  de  cursos  de  graduação,  respeitando  as 

estruturas  de  laboratórios,  bibliotecas,  salas  de  aula,  investimentos  efetivamente  feitos, 

vocações específicas dos Campi;  de forma que se proponha o crescimento da Unioeste,  a 
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partir da criação de novos cursos, de forma planejada, sustentada e coerente, não atendendo, 

meramente, a pressões políticas locais.

A  comunidade  acadêmica  propôs  ainda  que  programas  de  ação  devem  ser 

implementados  na  Instituição,  de forma  a  refletir  os  objetivos,  finalidades  e  a  missão  da 

Unioeste. 

Refletiu  a comunidade,  de modo geral,  que a Unioeste tem cumprido sua missão 

junto  à  sociedade,  por  intermédio  das  atualizações  dos  Projetos  Político  Pedagógicos  dos 

cursos de graduação e das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas. No entanto, a 

missão deve ser ampliada para atender às necessidades específicas da região e/ou repensada a 

fim de atender ao novo contexto: verticalização e consolidação dos cursos existentes; além 

disso, cada campus deve definir a sua missão. 

A Unioeste  contribui,  de modo indireto,  para o desenvolvimento  da comunidade, 

através  da  infra-estrutura  instalada  nas  adjacências  dos  Campi.  Não  é  novidade  que  a 

instalação de uma estrutura universitária, em um município, gera um movimento importante 

no que toca ao consumo de bens e mercadorias diversas, produzindo riquezas e contribuindo, 

significativamente, só por isso, para a prosperidade dos municípios-sede.

Conforme  respostas  dispostas  nos  gráficos  abaixo,  podemos  constatar  que  a 

comunidade acadêmica da Unioeste se encontra dividida, ao analisar se as ações institucionais 

adotadas nos últimos anos, na universidade, têm se baseado nos PEs consolidados. Fato digno 

de registro é o significativo grau de respostas não conhece; questão apontada pela própria 

comunidade acadêmica, nas suas análises sobre esta dimensão de avaliação.

Docentes

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado

A  inexistência  de  mecanismos  que  possibilitem  um  acompanhamento  das  ações 

realizadas,  a  partir  dos  planejamentos  estratégicos  efetuados,  foi  apontada,  por  parte  da 

comunidade acadêmica, como geradora de problemas para a própria efetivação das propostas 

elencadas naqueles documentos. Já que não há maior clareza quanto à relação existente entre 

as ações efetivadas pela Instituição (projetos de pesquisa, extensão, outros) e as metas e ações 

propostas nos planejamentos estratégicos aprovados.

Com  relação  à  participação  da  comunidade  acadêmica  diante  das  questões 

institucionais mais abrangentes (expostas, enquanto ações, nos planejamentos estratégicos), 

foi  apontada,  pela  própria  comunidade,  como  insatisfatória,  nas  avaliações  qualitativas 

efetuadas  nos  colegiados  de  curso  (docentes  e  discentes)  e  nas  instâncias  administrativas 

(técnico-administrativos).

Especificamente em relação ao PDI, novamente uma parcela da comunidade apontou 

a necessidade de um processo de discussão, sobre este documento, mais flexível e motivador, 

para a disseminação e posterior consolidação, devendo o PDI ser, efetivamente implementado 

na e pela Instituição, mas tendo como pano de fundo um processo de orientação do trabalho a 

ser feito.  O PDI deve ser criado de forma participativa,  levando em conta,  reforçou uma 

parcela da comunidade, as potencialidades regionais e as competências de cada campus.

A missão,  a visão e os objetivos  da Unioeste,  expostos nos PE, estão defasados, 

devendo ser revistos periodicamente para uma adequação diante da realidade em constante 

mutação.  Esta  revisão deve estar  atenta  aos núcleos  de competência  institucionais,  à  área 

empresarial e tecnológica, buscando a excelência para todas as áreas, indiscriminadamente.

Se  observarmos  as  respostas  elencadas  nos  questionários  de  auto-avaliação, 

respondidos pelos docentes e pelos técnico-administrativos no ano de 2005, verificaremos que 

o  grau  de  satisfação  e  de  satisfação  parcial  deles  chegam,  respectivamente,  a  45,82% e 

45,85%.  Já  o  grau  de  insatisfação,  respectivamente,  alcançou  um  patamar  de  23,23% e 

17,32%. A falta de conhecimento sobre estas questões foi relativamente alta, conforme dados 

dos questionários, pois 30,32% dos docentes e 36,83% dos técnico-administrativos optaram 
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por esta resposta. O fato indica que a comunidade acadêmica tem o entendimento acerca da 

necessária  revisão  e  readequação,  sobre  os  pontos  elencados  no  último  planejamento 

estratégico, consolidado já há cinco anos, diante da realidade vivida hoje pela Instituição. 

Docentes

Técnico-Administrativos

Com relação  ao Projeto Pedagógico Institucional  (PPI),  a comunidade  acadêmica 

apontou significativo desconhecimento a respeito dele.  Ainda, em relação a este documento, 

uma  parcela  da  comunidade  acadêmica  apontou  saber,  embora  de  forma  superficial,  da 

existência de discussões por parte da Pró-reitoria de Graduação, sobre ele, conforme apontam 

os gráficos abaixo.

Docentes
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Técnico-Administrativos

Abaixo dispomos o registro das respostas da comunidade acadêmica da Unioeste aos 

questionários  de  avaliação  institucional,  aplicados  em  2005,  sobre  a  relação  entre  as 

atividades acadêmicas (ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão) e a missão institucional 

exposta no PE de 2000.

Docentes

Técnico-Administrativos

Docentes
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Técnico-Administrativos

Docentes

Técnico-Administrativo

Docentes

Técnico-Administrativos

Abaixo estão dispostos os percentuais de respostas por dimensão, para cada uma das 

categorias representativas da comunidade acadêmica, que mostram o percentual elevado de 
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desconhecimento,  por  parte  desta,  acerca  das  questões  relacionadas  ao  planejamento 

estratégico, à missão e aos objetivos institucionais. De outro lado, e isto é confirmado pelas 

avaliações  apresentadas  no  documento,  existe  um  grau  de  conhecimento  das  questões 

relativas  a  esta  dimensão,  apontadas  como parcialmente  satisfatórias  por  outra  parcela  da 

comunidade acadêmica da Unioeste. 

Docentes

Técnico-adminsitrativos

Acadêmicos – Graduação 

Acadêmicos - Mestrado
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O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Unioeste:

Com  relação  ao  Projeto  Pedagógico  Institucional  (PPI),  outro  documento  a  ser 

discutido, apontado, nesta primeira dimensão de avaliação institucional,  podemos observar 

que, na Unioeste, os princípios filosóficos, científicos e pedagógicos (que abrangem a política 

de ensino, pesquisa e extensão) apareceram claramente delimitados no documento que balizou 

seu  processo  de  criação  e  reconhecimento.  Este  documento  foi  atestado  pelo  Conselho 

Estadual de Educação, conforme o Parecer nº 137/94, do Relator Teófilo Bacha Filho. 

No  documento  em  tela,  consolidado  pela  Unioeste,  na  parte  concernente  à 

“Concepção  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  Unioeste”,  aparecem, 

claramente, as questões centrais que envolviam seu reconhecimento enquanto universidade 

pública:

1º - “Qual é a abrangência e a destinação social dos compromissos da Unioeste?”

2º - “Qual a postura teórico-prática da Unioeste?”

Após  isto,  no  documento  citado  ficam  explicitados  os  fundamentos  filosóficos 

pertinentes  à  concepção  de  educação  da  Unioeste,  com  base  em  Dermeval  Saviani:  ”o 

trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 

a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”.  

O pressuposto filosófico utilizado afirma, portanto, que a condição primeira para o 

entendimento do surgimento das instituições de ensino é encontrada no contexto social, bem 

como nos  contextos  culturais  e  econômicos.  Não podem estes  contextos  ser,  em hipótese 

alguma, separados dos elementos simbólicos produzidos dentro das universidades.

Em seguida faz-se um histórico das concepções de universidade: 

Primeiro as concepções de cunho idealista de mundo, as “Universidades de Espírito”, 

que pregam que a universidade se desenvolve a partir de seu contexto interno, com regras 

próprias e interesses internos. São citados três exemplos:

1ª A universidade como ambiente de educação (Newmann);

2º A universidade como comunidade de investigadores (K. Jaspers);

3º A universidade como centro de progresso (Hhitehead).

Diferentemente das “Universidades do Espírito”,  concebidas e determinadas pelos 

interesses da comunidade universitária, apresentam-se as “Universidades do Poder”, ou seja, 

aquelas concebidas e determinadas pelos interesses do Estado. Destacam-se dois exemplos:
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1º A universidade como modelo (Napoleão).

2º A universidade como fator de produção (União Soviética).

O somatório de análises históricas, sobre a universidade, leva ao entendimento da 

universidade  como  “Instituição  social  que  se  determina  historicamente  na  intervenção  de 

agentes vivos e reais nas relações de forças sociais numa conjuntura determinada, cabendo-lhe 

o desenvolvimento de funções muito específicas: o ensino e a pesquisa”. O nível de cidadãos 

e de profissionais que a universidade forma está intimamente relacionado com o nível das 

relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas numa conjuntura determinada.

Enquanto Instituição Universitária pública, mantida pela totalidade dos paranaenses, 

a  Unioeste  tem,  aponta  o  documento,  a  necessidade  de  compreender,  elaborar  e  difundir 

criticamente concepções do mundo, verdades, conhecimentos e padrões de conduta moral; de 

analisar e debater concepções, organizações e práticas de educação, ciência, política e cultura, 

como  síntese  do  confronto  de  correntes  de  “pensamento  mais  elevado  que  o  mundo  já 

produziu” e de confrontá-los com os desafios da realidade social mais imediata em que está 

inserida.

Deve, a Unioeste, enquanto Instituição de Ensino Superior multicampi ser um centro 

comprometido com o desenvolvimento da região, através das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão,  devendo ser  o  centro  Universitário  que possua o melhor  conhecimento  sobre  o 

Oeste do Paraná. 

A  proposta  da  Unioeste  é  manter  e  renovar  permanentemente  uma  elite  de 

“intelectuais  de novo tipo”  (Gramsci),  que busque sua força na articulação  consciente  de 

posturas e práticas científicas diversas em função de um objetivo comum: construir um centro 

Universitário qualificado para dar conta, de forma multidisciplinar, dos desafios da sociedade 

brasileira, pela articulação do ensino, da pesquisa e de extensão.

A Unioeste se propõe, entes de tudo, a formar consciências críticas coletivas, elevar 

os seus acadêmicos a uma forma superior de cultura e de concepção do mundo, superar o 

senso comum pela consciência crítica (filosófica), e a concepção do mundo fragmentada pela 

visão do mundo coerente e unitária.

Os Processos de ação da Unioeste  definem-se,  apontou o documento,  a  partir  da 

concepção  que  se  ancora  “em relação  a  três  processos  fundamentais”  (Grzybowski/FGV. 

Maio de 1988), que se apresentam como os grandes desafios atuais e exigem respostas da 

universidade:
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1º - Processo de Mudança Científicas e Tecnológicas - Entendendo, a Unioeste, que 

o Brasil deve, para não cair no ostracismo e no atraso econômico, político e social, investir 

pesadamente em ciência e tecnologia, tendo políticas claras e objetivas para tal fim.

2º - Processo de Democratização – Movimento atual de abertura democrática, com 

maior participação e reivindicação por igualdade de direitos (movimentos sociais, organização 

da sociedade civil, as lutas contra as mais diversas formas de exclusão, os movimentos em 

defesa do meio ambiente, a participação mais ativa das mulheres, etc.).

3º  -  Processo de Reorganização do Estado – O papel  do Estado numa sociedade 

Capitalista, seus alcances e limites. Cabe à Unioeste redefinir permanentemente as relações 

que estabelece com o próprio Estado, seu mantenedor.

Deve,  ainda,  a  Unioeste  participar  decisivamente  do desenvolvimento  cultural  do 

Oeste do Paraná e do país. A Instituição precisa descobrir a prática cultural, não apenas como 

parte do ensino e da pesquisa, mas exercitada por todos em todas as áreas, como ampliação da 

sensibilidade  humana  e  como razão  de  ser  da  universidade  humanista  (concordando  com 

Cristóvam Buarque, que aponta tais questões no projeto da UnB, 1989).

As políticas e os programas da Unioeste foram, no documento analisado, propostos 

com base num planejamento de cinco anos, nas seguintes áreas:

a)  Programa de Qualificação  Docente – Prioridade é  a formação permanente dos 

docentes e dos técnico-administrativos. Para isso é preciso consolidar uma política de apoio e 

criação de mecanismos de aperfeiçoamento e qualificação, tais como: a liberação de docentes 

para  cursos  de  mestrado  e  doutorado,  no  país  ou  exterior;  a  realização  de  cursos  de 

especialização  “lato sensu”, com professores dos melhores centros de pesquisa do país; o 

estímulo para os recém-graduados para cursos de pós-graduação; a busca de financiamento 

para projetos de pesquisa; a implementação de regimes de trabalha com permanência plena 

(40 horas semanais); a realização de concursos públicos, de preferência para candidatos já 

titulados,  e  outros.  A  questão  central  estava,  já,  definida,  ou  seja,  a  carreira  acadêmica 

assentada na titulação e no mérito (a meritocracia).

b) Reformulação da Graduação – Uma necessidade é a reformulação permanente dos 

programas, de modo a se obter a qualificação do ensino. Uma decisão importante já havia sido 

tomada, na época, a que se referia ao regime seriado anual. Outras questões foram discutidas 

na época: a implantação de uma rede informatizada para matrícula de todos os cursos; o fim 

do  sistema  de  reofertas;  as  novas  políticas  de  estágio  e  de  extensão;  a  contratação  de 

professores somente por concurso; a formulação e implantação de um sistema de avaliação de 

desempenho; o estímulo a uma atuação mais forte e operante dos departamentos; o estímulo a 
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uma ampla e profunda reformulação dos programas de ensino e a promoção de eventos de 

cunho acadêmico.

c) Programa de Apoio à Pesquisa – As atividades de pesquisa são um assunto sério e 

que não podem ser encaradas com improvisação, devendo ser encaminhadas por cientistas e 

pesquisadores talentosos, criatividade administrativa e um conjunto de ações estimulativas. 

Uma iniciativa para o desenvolvimento das ações de pesquisa na Unioeste é a implantação do 

regime de dedicação exclusiva.

d) Programa de Impulso à Extensão – De modo a definir e cumprir a função social da 

Instituição.  A  extensão  pode  ser  realizada  nos  estágios,  nas  práticas  acadêmicas,  nas 

atividades  culturais  e  desportivas,  necessariamente  com  a  participação  de  professores  e 

estudantes. Deve-se diferenciar aquilo que se entende por extensão, por prestação de serviços 

e por atividades de assistência social.  

e) Programa de Admissão de Pessoal – Deve ser efetuada por meio de concursos 

públicos, tanto para docentes como para técnico-administrativos. O critério prioritário, para a 

classificação  é  a  qualificação  dos  candidatos,  qualificação  a  ser  verificada  por  meio  de 

avaliação de provas, titulação, desempenho pedagógico e produção intelectual.

f)  Programa  de  Informatização  –  Programa  básico  imprescindível  a  qualquer 

Instituição  que  queira  estar  na  fronteira  do  futuro.  A Unioeste  estará  implementando  seu 

projeto de informática em convênio com a universidade de Maringá.

g) Programa Convênios – Têm dupla finalidade: mecanismo de apoio financeiro de 

outros organismos e agências financiadoras para projetos e programas da Unioeste e como 

forma de intercâmbio de experiências acadêmicas, de inovações tecnológicas e de produção 

científica com outras universidades.

h) Programa de Captação de Recursos – Fazem-se necessários estudos e elaboração 

dos orçamentos plurianuais, intervenção política junto aos órgãos do Estado, planejamento 

das suplementações orçamentárias e busca de recursos externos para garantir as construções 

necessárias,  o  reequipamento  e  a  montagem  de  laboratórios,  ampliação  dos  acervos 

bibliográficos, instalação de equipamentos técnicos e manutenção plena da Unioeste. 

i) Programa de Expansão Física – O documento analisado apontou que a Unioeste se 

encontrava  em situação  precária  quanto  a  suas  dependências  físicas,  necessitando  de  um 

processo permanente e urgente de construções.

j)  Programas  de  Eventos  Acadêmicos  -  Busca-se  incentivar  os  eventos  culturais, 

científicos, tecnológicos e acadêmicos de impacto, internos e abertos às comunidades locais e 

regionais.
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l)  Programas  de  Apoio  a  Biblioteca  –  Necessidade  de  prover  as  bibliotecas  da 

Unioeste  de  espaço  físico  adequado,  com  equipamento  mobiliário  que  esteja  em  boas 

condições  de  uso.  Também carece  que  se  tenha  pessoal  qualificado  e  que  se  renovem e 

ampliem, permanentemente, as bibliografias (livros, revistas científicas, revistas informativas, 

jornais, etc.).

m)  Programa  Editorial  –  Instalar  uma  Editora  na  Unioeste  para  publicação  da 

produção científica e cultural.  Também uma revista científica deve ser um instrumento de 

divulgação, estímulo e provocação dos docentes e acadêmicos.

Os  objetivos  da  Unioeste  foram  definidos  da  seguinte  forma,  no  documento 

analisado:

1º)  Produzir  e  difundir  o  saber,  a  ciência  e  o  conhecimento  verdadeiro,  isto  é, 

autônomo, não dirigido ou sujeito a outros objetivos a que poderá eventualmente servir.

2º)  Produzir  um  tipo  de  conhecimento,  por  meio  da  pesquisa,  inserido  na  luta 

concreta  de  grupos  humanos  determinados,  mas  mantendo  um distanciamento  necessário, 

lucidez e espírito crítico que o compromisso com a verdade exige.

3º) Cabe à Unioeste produzir um novo saber sobre a realidade, aplicando elementos 

universais  às  novas  realidades  sociais.  Deve  analisar  o  conjunto,  complexo,  das  relações 

sociais que constituem a realidade.

4º) Deve a Unioeste se debruçar, prioritariamente, sobre os processos de colonização 

da região oeste do Paraná, a região de entorna da Instituição. Deve mostrar os movimentos de 

inclusão-exclusão, característicos do processo de ocupação deste espaço.

5º) A Unioeste constituir-se-á em fatos de integração e desenvolvimento cultural, de 

assessoramento a entidades públicas e privadas no campo de estudos e pesquisas em áreas de 

interesse da Instituição e da sociedade.

6º)  Para  atingir  seus  objetivos,  deve  a  Unioeste  estabelecer  intercâmbios  e 

cooperação  com  outras  instituições  científicas,  culturais  e  educacionais,  assegurando  a 

liberdade de estudo, pesquisa, ensino e expressão e permanecendo aberta a todas as correntes 

do pensamento, e à interação da sociedade.

Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão:

As  relações  fundamentais  da  universidade  são  as  que  se  estabelecem  entre 

professores e acadêmicos, ou seja, uma relação pedagógica; e a que se estabelece entre os 
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pesquisadores e as questões postas pela vida e pela ciência, ou seja, a relação experimental. 

Trata-se de processos que se enriquecem quando a universidade se abre ao debate com a 

sociedade, numa busca por saberes específicos e necessários ao mundo contemporâneo. Por 

isso  a  importância  da  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Também  a 

indissociabilidade entre teoria e prática, conforme Fernando Henrique Cardoso, referido no 

parecer do CEE/PR..

Pelo  ensino  deve  a  Unioeste  socializar,  criticamente,  as  verdades  já  descobertas, 

transformando estes saberes em elementos de coordenação e de ordem intelectual e moral, 

conforme teria preconizado o mesmo Gramsci.

A consciência teórica crítica é um elemento da práxis, da ação e resulta de relações 

sociais  concretas.  A práxis  se  estabelece  na  relação  entre  teoria  e  prática,  onde  se  parte 

primeiro da realidade para, num outro movimento de “separação” deste real,  de analisá-lo 

para, por fim, obter-se a “possessão real e completa de uma concepção do mundo coerente e 

unitária”, segundo o mesmo Fernando Henrique Cardoso.

O ensino, na Unioeste, deve avançar para além das práticas pedagógicas medíocres, 

anacrônicas  e  vazias.  Para  isso  devemos  entender  o  verdadeiro  significado  do  ensino 

universitário, que tem seu compromisso fundamental com o conhecimento científico, ou seja, 

com a Ciência.

De forma a melhor entender o significado de Ciência,  deve-se buscar nos gregos 

antigos as formas distintivas de conhecimento, segundo o pensador Saviani, também citado no 

parecer do CEE/PR:

1º Doxa – Que significa opinião, conhecimento de senso comum.

2º Sofia – Sabedoria fundada na longa experiência de vida.

3º Episteme – Ciência, ou seja, o conhecimento metódico e sistematizado.

E é este conhecimento sistematizado, que deve ser absorvido pelas novas gerações, 

que torna a universidade necessária.

Pela  pesquisa,  se  propõe  a  Unioeste  a  produzir  novos  conhecimentos  e  novas 

verdades e ensinar como pesquisar. Daí a necessidade de serem enfrentadas duas questões 

centrais:

1ª) A concepção de pesquisa, da ciência em si e dos seus limites, do real pensado.

2ª) O método da pesquisa, entendido como postura do cientista, como instrumental, 

como ordenamento de procedimentos na investigação, na análise e na construção de novos 

conhecimentos.  Deve-se  separar  o  discurso  didático  (exposição  pedagógica)  e  o  discurso 

científico (investigação).
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Na definição da política de pesquisa, a Unioeste priorizará a pesquisa básica como o 

suporte para a pesquisa aplicada.

Citando Cristóvão Buarque, o documento reflexiona sobre a política de pesquisa a 

ser adotada, tendo como pano de fundo dois pilares:

1º) Que se tenha a mais absoluta liberdade dos temas e o máximo compromisso com 

a qualidade do produto. A concepção de universidade libertária, onde a geração de idéias, 

beleza,  verdade,  seja  objetivo  da  liberdade,  e  fazendo  com  que  todo  assunto  de  estudo 

científico  mereça  prioridade,  desde  que  comprometido  com  a  qualidade,  avanço  do 

conhecimento  e  ineditismo.  Com  relação  às  tecnologias,  que  por  sua  vez  visam  tornar 

eficiente a transformação do mundo, a qualidade deve ser vista em sintonia com a justiça, 

bem-estar,  qualidade e o respeito  à vida,  meio ambiente  e para com a paz.  Nas artes,  da 

ciência e da reflexão filosófica, toda prioridade deve ser dada independente do setor e dos 

temas, com total liberdade, sendo o avanço do conhecimento razão suficiente para justificar a 

pesquisa.  Nas  tecnologias,  a  universidade  não  deve  colaborar  no  desenvolvimento  de 

processos científicos que não tenham como fim a libertação dos homens.

Cabe, portanto, à Unioeste, desenvolver uma concepção de pesquisa que tenha como 

pano de fundo a seguinte reflexão Gramsciana: A quem, afinal, cabe definir os “direitos da 

ciência”  e  os  limites  da pesquisa?  Podem,  estes  direitos  e  esses  limites,  serem realmente 

fixados? Entende-se, também como Gramsci,  que as escolhas em relação a estas questões 

devem ser deixadas à livre iniciativa dos cientistas individuais.

As questões pertinentes ao desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão:

A Área de Ciências Humanas, Letras e Artes:

Sendo  a  área  de  Ciências  Humanas,  predominante  nos  centros  universitários  da 

Unioeste, apresenta-se já com um nível de desenvolvimento significativo, tendo professores 

com  experiência  em  pesquisa  e  extensão.  Deve  esta  área  abranger  estudos  que  visem 

compreender e explicar o dinamismo das relações sociais, do desenvolvimento do processo 

produtivo e a dinâmica populacional (grupos e classes), e também as ações individuais. A 

ênfase primeira, no entanto, deve ser dada ao fenômeno educacional, de modo a buscar-lhe 

alternativas tanto de estruturas, quanto pedagógicas.  

A  pesquisa  e  a  extensão  devem  atingir  o  estágio  de  programas  permanentes  e 

interdepartamentais, dando prioridade ao desenvolvimento de novas concepções de educação 

e à busca de alternativas teórico-metodológicas voltadas principalmente à escola pública.
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A educação formal e a não-formal devem ser observadas. O trabalho articulado com 

as escolas, professores, órgãos de ensino, grupos não organizados, etc., permite o intercâmbio 

necessário  e  os  subsídios  para  a  análise  e  a  elaboração  de  novas  propostas  de  trabalho, 

possibilitando que programas de extensão,  discutidos e elaborados com os grupos com os 

quais se pretende atuar, seja possível e tornando as intervenções educativas mais eficazes e 

mais efetivas. 

Na  área  de  História,  existe  o  Centro  de  Estudos,  Pesquisa  e  Documentação  da 

América Latina (CEPEDAL) já em funcionamento junto ao curso de História. Tal centro está 

voltado para pesquisas e estudos sobre a história e a cultura latino-americana.

As áreas de Letras e Artes, esta última ainda deficiente na Unioeste, devem realizar 

as  intervenções,  os  estudos,  dos  signos.  Devem interpretar  os  significados  do  mundo  da 

cultura. Daí a importância de um trabalho de extensão universitária.

Também as  áreas  de  Administração,  Ciências  Contábeis  e  Ciências  Econômicas, 

existentes em todos os centros da Unioeste, são importantes diante do significativo avanço e 

transformação,  processo  de  modernização,  da  região  de  entorno  da  Unioeste.  Estas  áreas 

devem concentrar  seus  estudos  no  sentido  de  encontrar  soluções  diante  da  subordinação 

econômico-produtiva, regional, em relação a outros centros do país. Também devem buscar 

procedimentos de administração e gerência capazes de garantir a sobrevivência e a expansão 

das organizações locais (pequenas e médias empresas, cooperativas, sindicatos, prefeituras, e 

mesmo as unidades familiares ou rurais).

Para  atingir  estes  objetivos,  deve  a  Unioeste  implantar  os  cursos  de  Direito  e 

Informática, de modo a intensificar, e qualificar ainda mais, sua atuação diante das análises 

micro-econômicas e macro-econômicas.

Também o Turismo é outra subárea importante,  atualmente.  O curso já existe no 

centro  universitário  de  Foz  do  Iguaçu.  Complementa  o  curso  de  Secretariado  Executivo 

Bilíngüe,  existente  em  Toledo.  São  cursos  importantes  por  possibilitarem  investigações 

sistemáticas  e  pesquisas  aplicadas  destas  formações,  de  modo  a  verificarem-se  as 

possibilidades regionais, definindo-as melhor, tornando viável o avanço das relações latino-

americanas.

As habilitações de Línguas Estrangeiras modernas, já ofertadas nos três cursos de 

Letras  existentes  nos  centros  da  Unioeste,  também  dão  um  sustentáculo  diante  da 

aproximação regional e latino-americana, qualificando também a formação humana local.  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas:
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A área tecnológica da Unioeste deve estar voltada para as áreas denominadas como 

“tecnologia de ponta” (que abarca a microeletrônica, a informática, a biotecnologia, a química 

fina,  a  mecânica  de  precisão).  Deve  adaptar  estas  aéreas  e  conhecimentos  ao  necessário 

desenvolvimento  econômico-produtivo  regional  com destaque  para  a  criação  de  renda,  a 

agropecuária,  baseada  na  pequena  e  média  produção,  seguida  por  uma  atividade 

complementar agroindustrial, ainda amadora na região.

Alguns pontos fundamentais devem balizar este caminho:

1º) A viabilização da integração agroindustrial.

2º)O  aperfeiçoamento  dos  processos  técnicos  de  produção  agropecuária  e 

agroindustrial.

3º)O reaproveitamento de resíduos orgânicos com alto teor protéico.

4º)O desenvolvimento de alternativas energéticas a níveis de produto e de tecnologia. 

Para  a  consecução  deste  processo  todo  deve  a  Unioeste,  ao  longo  do  tempo, 

implantar os 15 cursos necessários, que completam esta área científica.

Área de Ciências Agrárias:

O curso de Engenharia Agrícola, existente no centro universitário de Cascavel, já 

produz pesquisa e extensão, voltadas para a realidade local. Deve ser ampliada a atuação das 

pesquisas, que só acontecerão com a implantação de mais cursos desta área, de modo a serem 

enfrentadas as dificuldades vividas pelos agricultores locais:

 -  Controle  biológico e integrado das pragas;  a questão físico-química do solo; a 

recuperação  do meio  ambiente;  a  diversificação  da  produção agrícola;  o  aperfeiçoamento 

genético, e outros.  

-  No que  toca  à  dimensão  socioeconômica,  devem desenvolver-se  pesquisas  que 

analisem os limites produtivos do campo, sua integração ao movimento de valorização do 

capital,  sua inserção na economia nacional e internacional e sua subordinação aos capitais 

urbanos. Deve também investigar as correlações de força e os interesses existentes dentro do 

próprio processo produtivo agropecuário da região.

- A extensão também tem papel fundamental neste processo, por estar próxima das 

ações  cotidianas  utilizadas  pelos  grupos  sociais  envolvidos  com a  produção  agropecuária 

regional.  Deve  a  extensão  propiciar  subsídios  para  um  melhor  aproveitamento  técnico, 

buscando  a  melhoria  das  condições  de  vida  dos  agropecuaristas.  Não  se  deve  perder  a 

dimensão social ligada a esta realidade.
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Área de Ciências Biológicas e Profissões da Saúde:

Cursos existentes no centro universitário de Cascavel, como Ciências (habilitação em 

Biologia) e o de Enfermagem e Obstetrícia, bem como o de Educação Física (em Marechal 

Cândido Rondon), têm possibilitado uma notável experiência acadêmica, na Unioeste. Esse 

processo tem uma implementação significativa com a implantação dos quatro novos cursos 

previstos: Medicina, Fisioterapia, Nutrição e Farmácia e Bioquímica. 

A Unioeste vê a relação saúde/doença não só como um fenômeno biológico, mas 

inter-relacionado com a questão social, que inclusive passa a determinar a preferência pelas 

pesquisas aplicadas. 

Os  projetos  de  extensão  querem  ir  para  além  do  assistencialismo,  buscando  a 

democratização e consolidação de um sistema único e descentralizado de saúde, em especial 

no que tange à formação dos profissionais desta área.

 

Quanto ao ensino de pós-graduação:

Com relação aos cursos de pós-graduação lato sensu, observa-se que, na Unioeste, 

desde a  década de 1980 têm sido implementados,  a  partir  de parcerias  com as principais 

instituições de ensino superior do sul do país, tendendo a crescer a partir do momento em que 

os demais cursos venham a ser criados na Instituição.

Com relação ao cursos de pós-graduação  stricto sensu, a Unioeste vem mantendo 

contatos  informais  com outras instituições  visando implementar  seus mestrado na área de 

Ciências Humanas.

Pensar  a  política  de  pós-graduação  da  Unioeste  significa  pensar  a  necessária 

expansão institucional. 

Breve análise acerca do PPI da Unioeste:

No documento  recuperado percebe-se uma forte  identidade  institucional,  marcada 

pelo compromisso com a educação superior pública, laica, plural e com fins a auxiliar  no 

desenvolvimento sócio-econômico-cultural das regiões de entorno da Unioeste, princípios que 

balizaram o desenvolvimento da Unioeste até os dias atuais.
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Voltando-nos para a realidade vivida hoje pela Instituição, percebe-se a urgência na 

definição  dos  rumos  pedagógicos  que  norteiem  o  desenvolvimento  institucional  para  os 

próximos anos. Daí a necessidade da elaboração do projeto pedagógico institucional (PPI).

As rápidas mudanças pelas quais está passando a Unioeste nos seus cinco Campi 

demonstram que é necessário que seja consolidado um fio condutor das políticas de expansão 

institucionais, para os próximos anos (tanto de horizontalização como de verticalização) de 

forma que  a  Instituição  se  adapte  aos  novos condicionantes  sócio-econômico-culturais  do 

presente e para que possa, principalmente,  se projetar para o futuro numa perspectiva que 

mantenha, e até melhore, o seu padrão de excelência acadêmica. 

OS PRINCÍPIOS E FINS DA UNIOESTE

O estatuto da Unioeste, aprovado pelo Decreto Estadual nº 1378, de 19 de outubro de 

1999,  em seu  artigo  4º  define  os  seus  princípios  e  finalidades  que  norteiam as  ações  da 

universidade, conforme segue:

Princípios da Unioeste

A unidade de patrimônio e de administração.

A  estrutura  orgânica  com  base  em  áreas  do  conhecimento  reunidas  por  campi, 

articuladas à administração superior.

A unidade de atuação nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão.

A  racionalidade  de  organização,  com  plena  utilização  dos  recursos  materiais  e 

potencialidades humanas.

A universalidade,  a pluralidade e a interdisciplinaridade pelo cultivo das áreas do 

conhecimento humano.

A liberdade de expressão, estudos, pesquisas e ensino.

A gestão democrática com base em instâncias deliberativas colegiadas.

A adoção de procedimentos de administração descentralizada.

A garantia do ensino público e gratuito, nos termos da legislação vigente.

Das Finalidades

Promover, permanentemente, a inovação dos seus cursos e programas.
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Produzir e socializar o conhecimento, atenta às características regionais.

Desenvolver  o  ensino  para  a  formação  de  cidadãos  críticos  e  criativos,  aptos  à 

inserção em setores profissionais e para a participação no processo de desenvolvimento dos 

povos.

Promover  a  produção  e  a  difusão  do  conhecimento  no  campo  da  ciência,  da 

tecnologia, das artes, das letras e da filosofia.

Manter  corpo  acadêmico  qualificado  e  infra-estrutura  necessários  ao 

desenvolvimento indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão universitária.

Promover  o  cultivo  e  a  extensão  das  conquistas  e  benefícios  resultantes  dos 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade;

Promover  o  intercâmbio  e  o  desenvolvimento  dos  povos,  respeitando  suas 

especificidades culturais;

Cooperar e manter intercâmbio com instituições científicas, culturais, educacionais e 

outras;

Pôr ao alcance da sociedade a técnica, a cultura e os resultados de suas pesquisas.

Nota-se claramente uma continuidade de ações institucionais, a partir dos princípios 

que têm norteado as práticas da Unioeste (tal afirmação poderá ser melhor verificada a partir 

da análise  das  demais  dimensões  de avaliação,  elencadas  no presente  relatório),  enquanto 

universidade pública.

O que se observa, por outro lado, é uma necessária atualização do projeto pedagógico 

institucional (PPI), que dê norteamento para as ações-fim da Instituição, tendo em vista que a 

realidade multicampi aponta,  forçosamente,  para  uma caminhada,  em termos de expansão 

horizontal (cursos de graduação) e vertical (cursos de pós-graduação), que corre o risco de 

estabelecer  parâmetros  que  fiquem  presos  às  finalidades,  pressões,  enfim,  realidades, 

existentes nas adjacências onde estão inseridos estes Campi, não consubstanciando políticas 

mais abrangentes e verdadeiramente institucionais. Embora a realidade de cada campus seja 

um elemento real e que não pode ser desconsiderado pelas várias instâncias da universidade.
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DIMENSÃO I 

 A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO DE AVALIAÇÃO

Especificamente em relação a esta dimensão de avaliação, registramos que consolidamos 

quatro núcleos básicos para a reflexão sobre ela; a partir da consulta ao núcleo básico de 

avaliação, para esta dimensão, proposto pela CONAES, mas tendo em vista a realidade 

específica da Unioeste.

1 - Verificar a percepção da comunidade acadêmica acerca da atualidade do último 

planejamento estratégico, frente ao momento histórico presente, vivido pela Instituição. 

2 – Confirmar o acesso às informações sobre o planejamento estratégico.

3 – Observar se o planejamento estratégico está, efetivamente, norteando as políticas 

institucionais,  notadamente  os  encaminhamentos  advindos das  pró-reitorias  de Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação.

4 – Verificar a relação existente entre o planejamento estratégico e as reestruturações 

curriculares efetuadas pelos cursos de graduação e de pós-graduação da Instituição. 

Observa-se que a comunidade acadêmica entende como necessária uma revisão, uma 

atualização,  da missão e das ações propostas no planejamento estratégico consolidado em 

2000. Também se observou que uma parcela significativa dos profissionais, e acadêmicos da 

Instituição,  sequer  conhecem este  documento  e  não  têm acesso  a  informações  sobre  ele 

(talvez porque um número considerável  destes profissionais  estão na Instituição há pouco 

tempo, conforme foi apontado pela própria comunidade acadêmica).

 Como  aponta  a  questão  anterior  (referendada  pelos  registros  da  comunidade 

acadêmica  e  pelos  documentos  institucionais),  verificou-se que não há disponibilidade  de 

informações sobre o planejamento estratégico, na Unioeste, pelo menos não a ponto de ser 

percebido e apontado positivamente pela comunidade acadêmica.

Por outro lado, o que podemos afirmar com relação a isto é que estas discussões 

tendem a acontecer, na Instituição, em momentos determinados, tais como os que sentenciam 

os processos de avaliação institucional. Isto demonstra que existe uma discussão acerca destas 

questões, talvez necessitando apenas ser implementada a partir de mecanismos institucionais, 
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com caráter permanente. Esta mudança traria consigo uma necessária alteração da estrutura da 

Unioeste,  pois  este  tipo  de  questão,  para  ser  trabalhada  de  forma  qualitativa,  em  uma 

universidade multicampi, requer mão-de-obra, de preferência especializada nestas questões, e 

que trabalhe exclusivamente neste tipo de atividade. Sabe-se que o atual quadro funcional da 

Unioeste não permite este avanço.

 Indo adiante, podemos afirmar, num primeiro momento, que as ações estratégicas 

efetivadas  pelas  pró-reitorias  da  universidade  têm se  consolidado  a  partir  de  proposições 

propostas, internamente, por estas instâncias institucionais. São proposições ancoradas no PE, 

mas que,  por problemas orçamentários,  de falta  de pessoal  e outros,  não têm avançado a 

contento, conforme aponta a comunidade acadêmica da Instituição, nos seus relatos. Por isso 

as  análises  que  apontam,  percebem,  que  as  ações  que  advêm  das  respectivas  instâncias 

institucionais  não  se  ancoram  em  um  planejamento  mais  abrangente,  desenvolvido  pela 

universidade.                 

Ainda em relação a este ponto, podemos afirmar que as ações, as políticas propostas 

por cada uma das instâncias da universidade, não se consubstanciaram sem um contato prévio 

com  a  comunidade  acadêmica,  dos  vários  campi  que  compõem  a  Unioeste,  sendo 

implementadas  com  o  objetivo  de  se  atingir,  institucionalmente,  índices  mínimos  de 

qualificação  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Daí  as  várias  resoluções, 

expedidas  por  todas  as  pró-reitorias,  visando  justamente  institucionalizar  as  práticas 

acadêmicas,  fortalecendo  a  Instituição.  Registre-se  que  ações  deste  porte,  em  uma 

universidade multicampi, não são fáceis de operacionalizar, de concretizar, a contento.

Cremos que não cabe, aqui, nominar as várias ações expedidas pelas pró-reitorias, 

pelo fato de apresentarmos estas questões na Dimensão II de auto-avaliação (a que lida com 

as  políticas  de  ensino,  pesquisa,  extensão,  pós-graduação  e  extensão).  Podemos,  porém, 

afirmar que a Unioeste vive a realidade institucional de fortalecimento de suas atividades-fim 

(ensino, pesquisa e extensão), quando implementa (na graduação) parâmetros mínimos que 

norteiam os currículos, as avaliações, os estágios curriculares, as orientações de trabalho de 

conclusão  de  curso,  a  questão  da  formação  continuada,  o  fórum  das  licenciaturas  e  o 

levantamento  sobre as reais  necessidades  de ampliação  nos IACs dos cursos (de forma a 

forçar um repensar institucional sobre a expansão de cursos e de vagas). 

Avançou também a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação quando encaminhou, 

via  resolução  (e  muita  discussão  nos  campi),  as  questões  relativas  aos  procedimentos 

institucionais para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, sobre as linhas de pesquisa, 

sobre os grupos de pesquisa, quando tratou do aumento de bolsas de iniciação científica, bem 
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como quando trabalhou no sentido de encaminhar os processos para implantação dos cursos 

de  pós-graduação  stricto  sensu  (haja  vista  que  hoje  existem na  Unioeste  nove  cursos  de 

mestrado e um de doutorado, sendo que há mais três cursos de mestrado encaminhados e 

esperando  aprovação  por  parte  dos  órgãos  competentes);  quando  elaborou  critérios  mais 

consistentes  para  nortear  os  programas  de  qualificação  docente,  encaminhados  por  cada 

direção  de  centro,  em todos  os  campi  da  Unioeste,  sendo hoje  uma  prática  institucional 

corrente. 

Se levarmos em conta que a Unioeste completou dez anos como universidade, e se 

levarmos em consideração as avaliações que nos últimos anos têm sido realizadas, nos cursos 

da  Instituição  (num  primeiro  momento  por  intermédio  do  PROVÃO,  e  desde  2004  por 

intermédio do ENADE), é notório o fato de que a Unioeste tem avançado muito em seus 

propósitos de expandir o ensino superior de qualidade para as regiões oeste e sudoeste do 

Paraná.  

Avançou  significativamente  a  Pró-Reitoria  de  Extensão  quando  implementou, 

também via  resoluções,  a  questão  das  bolsas  a  serem ofertadas  para  os  acadêmicos  que 

participam de projetos de extensão (uma ótima novidade na Unioeste),  quando tratou dos 

programas de extensão (discussão necessária, tendo em vista a urgência em se avançar para 

práticas de extensão que perdurem no tempo, agregando profissionais de várias áreas; o que 

só acontece quando avançamos dos projetos individualizados para os programas de extensão), 

quando manteve a prática do Seminário de Extensão – SEU - (realizado todo ano na Unioeste, 

uma vez em cada campus) possibilitando a divulgação dos trabalhos realizados na Instituição, 

incentivando também a produção de idéias e projetos, por parte daqueles docentes, técnico-

administrativos e discentes que fazem as ações de extensão, em nossa universidade.

Estas afirmações não negam o fato de que há muito a ser feito, ainda, por cada uma 

destas, e demais instâncias institucionais, para o desenvolvimento da Unioeste. Apenas são 

consolidadas como forma de pontuar, com o auxílio das avaliações realizadas pela própria 

comunidade  acadêmica,  que  a  universidade  tem lutado  para  cumprir  seu  papel  enquanto 

Instituição de ensino superior pública, de qualidade.

Podemos afirmar que as reestruturações curriculares dos cursos de graduação e de 

pós-graduação da Unioeste, de forma geral, têm sido consolidadas com base nas orientações 

advindas da Pró-Reitoria de Graduação, através das diretrizes institucionais consolidadas por 

intermédio das resoluções encaminhadas, bem como com base nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, sempre respeitados.
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Independente disto é importante que se afirme à necessidade que a Instituição tem, 

com o apoio fundamental da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Pesquisa e pós-

graduação,  de  elaborar  o  seu  projeto  pedagógico  institucional  (PPI),  de  forma  a  dar 

continuidade mais consistente, aos planejamentos pedagógicos futuros. 

Reiteramos  o  fato  de  que  estas  afirmações  poderão  ser  confirmadas  quando  da 

análise  da Dimensão II  de avaliação,  que versará,  mais  especificamente  e  de forma mais 

aprofundada, sobre as políticas institucionais para o ensino, a pesquisa, a extensão e a pós-

graduação. 
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DIMENSÃO II 

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS 
OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 

DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES

ENSINO

Discutir o ensino superior é uma tarefa necessária e instigante. O caso da Unioeste é 

mais interessante ainda, já que é uma universidade nova e que apresenta uma diversidade de 

cursos, situados em cinco campi (tendo cursos que se repetem em mais de um campus, como 

direito, geografia, ciências econômicas e outros). Esta diversidade é interessante e rica, mas 

traz problemas, notadamente para a Pró-Reitoria de Graduação, que precisa constantemente 

interagir  com  as  coordenações  de  curso  no  sentido  de  orientar  suas  políticas  e  ações 

institucionais. 

Antes  de discutirmos  de forma mais  pormenorizada  o caso da Unioeste,  cremos, 

porém,  que  devemos  apresentar  alguns  dados  acerca  do  ensino  no  Brasil.  Num segundo 

momento iremos discutir um pouco a questão do ensino nas instituições de ensino superior no 

Estado do  Paraná.  Aproximando-nos  da  realidade  institucional  da  Unioeste,  num terceiro 

momento entramos na análise da Unioeste efetuada pela comunidade acadêmica (através das 

discussões  qualitativas  efetuadas  nos  colegiados  de  curso,  bem  como  pelos  técnico-

administrativos, através dos questionários de auto-avaliação), e efetuada pela Pró-Reitoria de 

Graduação.

Entre as inúmeras constatações e revelações do Censo da Educação Superior de 2003 

e de 2004, podem ser destacadas as seguintes (análises disponibilizadas pelo INEP/MEC em 

2004 e 2005):

Pela primeira vez na história, o número de vagas na educação superior foi maior que 

o número de concluintes do ensino médio. Mesmo assim, o número de candidatos à educação 

superior (4.9 milhões) é mais do que o dobro do número de vagas, e várias vezes maior que o 

número de ingressantes (1.2 milhões). Percebe-se que o Brasil continua com sérios problemas 

no sentido de oportunizar aos jovens de 16 a 24 anos o ingresso no ensino superior.

O  número  de  vagas  ociosas  na  educação  superior  cresceu  significativamente  no 

último ano, especialmente no setor privado, passando este setor a ter quase a metade de suas 

vagas ociosas. A realidade nacional se encontra da seguinte forma: 7% de vagas não ocupadas 
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nas IES públicas; 49,5% de vagas não ocupadas nas IES privadas. No Paraná estes números 

são os seguintes: 51,6% nas IES privadas e 3,1% nas IES públicas. A relação candidato-vaga 

no Brasil apresenta-se na seguinte proporção: Nas instituições públicas de ensino superior, na 

ordem de 7,9%; nas instituições privadas de ensino superior, na ordem de 1,3%. No Paraná 

estes  números  são  os  seguintes:  7,9%  nas  instituições  públicas;  1,1%  nas  instituições 

privadas.  Daí  o  problema  da  inadimplência  do  ensino  superior  privado,  que  tem gerado 

políticas governamentais como a do PROUNE, mas não resolveu uma tendência praticamente 

irreversível do ensino superior brasileiro: a privatização maciça deste nível educacional.

A educação superior brasileira segue sendo majoritariamente noturna e se expande 

principalmente no setor privado, tornando este setor a principal oportunidade de acesso ao 

aluno trabalhador. Do total de 2.270.000 matrículas, no ensino noturno, apenas 407.000 estão 

no  setor  público,  enquanto  1.800.000  estão  no  setor  privado.  Estes  números  parecem 

identificar  uma  grave  contradição  no  processo  de  democratização  do  acesso  à  educação 

superior brasileira instalado nos últimos anos.

Os  estudos  comparativos  do  crescimento  populacional  mostram  que  as  Regiões 

Norte e Nordeste, apesar do maior crescimento de matrículas nos últimos anos, ainda têm uma 

representatividade das matrículas menor do que a representatividade percentual da população.

O  ritmo  de  crescimento  das  matrículas  nas  instituições  de  educação  superior 

diminuiu um pouco em 2003, mas não de forma significativa, permanecendo muito próximo 

aos 13% ao ano e mantendo, portanto, a tendência dos últimos cinco anos.  As matrículas, 

realizadas  nas  instituições  de  ensino  superior  brasileiras,  estão  configuradas  da  seguinte 

forma: 71,7% nas privadas e 28,3% nas públicas. No Paraná estes números ficam da seguinte 

forma: 64,2% nas privadas e 35,8% nas públicas.

A Região Sudeste, embora sem aumentar a sua participação percentual no total das 

matrículas, continua a representar cerca da metade das matrículas da graduação e 68% das 

matrículas da pós-graduação stricto sensu, enquanto no ensino fundamental esta participação 

é de apenas 35,9%.

A  projeção  do  crescimento  das  matrículas,  mantendo-se  os  índices  inerciais 

instalados, indica que não será possível atingir a meta de matricular 40% dos alunos em IES 

públicas até 2010, conforme proposta do governo, sem que o poder público intervenha de 

forma mais competente. Para que a meta possa ser atingida serão necessários investimentos 

significativos, especialmente para absorver os alunos de baixa renda que hoje têm acesso à 
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educação fundamental e média. Aproximadamente 8% dos jovens (idade entre 18 e 24 anos) 

estão cursando o ensino superior, no Brasil. Na Argentina este número é de aproximadamente 

60%.

O setor público continua a ter uma maior representatividade percentual com relação à 

titulação  do  quadro  docente,  sendo  o  espaço  acadêmico  mais  adequado  para  estudos 

avançados, especializações, mestrados e doutorados, não obstante o crescimento significativo 

do número de mestres e doutores no setor privado. A distribuição docente se dá da seguinte 

forma: 73% dos mestres estão nas IES privadas; 62% dos doutores estão nas IES públicas. No 

Paraná estes números são os seguintes: 63% dos mestres estão nas IES privadas; 70% dos 

doutores estão nas IES públicas. Quanto ao regime de trabalho, nas IES privadas temos 65% 

dos professores como horistas. O que mostra que a tradicional exploração da mão-de-obra 

barata está sendo utilizada nas instituições de ensino superior públicas.

Dados da CAPES revelam que 86,2% dos programas de pós-graduação estão em 

instituições públicas, assim distribuídos: 56% em instituições federais, 30% em instituições 

estaduais  e  0,2% em instituições  municipais.  Cinco  instituições  de  natureza  confessional 

respondem por 40% da oferta do setor privado. O quadro que se apresenta é, pois, o oposto do 

ensino de graduação, onde a oferta de cursos das instituições privadas é muito maior do que a 

das instituições públicas.

O  equivalente  a  46%  dos  cursos  universitários  estão  concentrados  na  área  das 

Ciências Sociais aplicadas. No Brasil, 52,2% das matrículas estão distribuídas entre os cursos 

de administração, direito, pedagogia, engenharia, letras, comunicação.

No Brasil existem 2.400 instituições de ensino superior. Nos últimos anos este setor 

apresentou um crescimento de 151,6%, no que tange as instituições privadas. No Estado do 

Paraná este desenvolvimento foi da ordem de 312% para o setor privado. O setor universitário 

público paranaense cresceu 172,4%.

Ao observarmos o crescimento do número de cursos, veremos que estes tiveram um 

incremento da ordem de 110% nas instituições públicas; e da ordem de 237% nas instituições 

privadas.  No Estado  do  Paraná  este  crescimento  foi  da  ordem de  391%,  nas  instituições 

privadas. 

O número de cursos se apresenta na seguinte ordem: 66,4% estão nas instituições 

privadas, e 33,6% estão nas instituições públicas. No Paraná estes números ficam na seguinte 

ordem: 63,1% de cursos nas instituições privadas, e 36,9% nas instituições públicas.
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As instituições privadas de ensino superior, no Brasil, representam 86,7% do sistema 

de ensino superior. No Paraná este número sobe para 86,1%.

As universidades  representam 8,4% do sistema de ensino superior,  no Brasil.  As 

instituições não universitárias (faculdades, centros universitários, outros) representam 79%. 

No Paraná estes números ficam assim: aproximadamente 6% de instituições universitárias e 

94% de instituições não-universitárias.

De  outro  lado,  56,3%  dos  cursos,  no  ensino  superior,  estão  nas  instituições 

universitárias;  no  Paraná  os  cursos,  no  ensino  superior,  encontram-se  nas  instituições 

universitárias numa proporção de 46%.

Em termos de participação regional, temos, no Brasil, que 49,7% das IES estão do 

Sudeste; 45,8% dos cursos estão nesta região; 49% das matrículas também se encontram nesta 

região.
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A auto-avaliação qualitativa efetuada pela comunidade acadêmica da Unioeste (docentes 

e discentes) nos colegiados dos cursos de graduação e de pós-graduação; e pelos técnico-

administrativos nos (campi e reitoria): 

Uma parcela  da comunidade  acadêmica  apontou que a  universidade oferece  uma 

política de qualidade no que tange ao ensino, e uma política razoável no que tange à pós-

graduação,  embora  a  Unioeste  seja  uma universidade  nova  e  complexa  (multicampi).  As 

formas de operacionalização destas políticas têm sido razoáveis.  Contudo, para que sejam 

encontradas  soluções  diante  dos  entraves  institucionais,  é  preciso  que  seja  melhorada  a 

questão da comunicação interna; problema que atinge a universidade como um todo. 

Outra  parcela  da  comunidade  acadêmica  apontou,  no  entanto,  que  não  há 

conhecimento  aprofundado  sobre  as  políticas  voltadas  para  o  ensino,  e  que  existe  uma 

fragmentação das ações consolidadas pelos colegiados de curso da Instituição, justamente por 

não haver, ou não ser divulgada, uma política institucional melhor definida. 

As políticas para o ensino devem fomentar o desenvolvimento da Unioeste, através 

de  sua  integralização  com  a  comunidade  da  região  de  abrangência,  possibilitando  o 

desenvolvimento dos projetos de forma a que se busque atender a determinadas demandas da 

sociedade.  Nesta linha,  apontou a  comunidade  que a abertura  de novos cursos deve estar 

voltada para as necessidades regionais, notadamente para o atendimento das necessidades de 

formação  dos  professores  e  para  a  qualificação  dos  trabalhos  realizados  pelas  escolas  de 

ensino fundamental e médio.

A política de ensino da Instituição, continuou refletindo a comunidade acadêmica, 

deve estar voltada à formação de profissionais aptos a atuarem em áreas ampliadas e que 

abarquem, no caso específico dos profissionais da saúde,  utilizada como exemplo,  tanto a 

questão da prevenção quanto dos tratamentos propriamente ditos. 

Os profissionais que se formam na Instituição devem ter sólidos conhecimentos e 

habilidades profissionais e humanístico-sociais; o que tornará viável suas ações voltadas para 

o bem-estar e para a qualidade de vida da população. Esta solicitação reforçou o fato de que 

as  avaliações  de  desempenho  profissional,  que  têm sido  realizadas  por  alguns  cursos,  a 

respeito dos egressos, têm mostrado a qualidade do ensino da Unioeste. 

Com relação aos projetos político-pedagógicos (PPPs), foi apontado que estes, na 

Unioeste, são formulados com base nas diretrizes nacionais, a partir de debates ampliados e 

efetuados pela comunidade acadêmica. As adequações dos planos de ensino e de conteúdos se 

dão de acordo com as necessidades manifestadas no processo formativo esperado, tendo como 
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base a forte expectativa existente por parte dos docentes e discentes. Além disso, cumprem-se 

com as prerrogativas institucionais, ao se seguirem os trâmites institucionais de apreciação e 

aprovação anual destes planos de ensino. 

Esta afirmativa pode ser confirmada com o auxílio dos gráficos abaixo dispostos, 

resultantes  da aplicação dos questionários  de auto-avaliação respondidos pela  comunidade 

acadêmica da Unioeste no ano de 2005, ao apresentarem a participação e discussão, efetuadas 

pelos colegiados de curso da Instituição acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais e sua 

relação para com a construção dos projetos formativos da cada curso. 

 

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Em seguida temos as avaliações efetuadas pelos docentes e acadêmicos, conforme 

apresentam os  gráficos  abaixo,  relativas  à  grade  curricular  dos  cursos  da  Unioeste.  Tais 

discussões mostram, ainda, a importância dos processos de participação e discussão, ativa e 

crítica, por parte dos colegiados, acerca dos projetos político-pedagógicos dos cursos.
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Verificou-se  um  avanço,  em  termos  de  avaliação  positiva  deste  item,  se 

compararmos  com  a  mesma  questão  apontada  pelo  processo  de  avaliação  institucional 

realizado em 2002, onde 72% dos docentes e 75% dos discentes consideraram satisfatória e 

totalmente satisfatória esta questão. 

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Sobre a grade curricular convém ainda observar-se a avaliação efetuada por docentes 

e  acadêmicos  a  respeito  da  valorização  da  cultura  humanística  e  ético-política,  enquanto 

elemento que deve estar presente no processo formativo dos cursos, e que está expressa nos 

gráficos abaixo. Temos então que, na interpretação qualitativa da comunidade acadêmica, as 

disciplinas da área de humanas são fundamentais para a formação de um profissional com 

visão holística da realidade que o cerca. Estas disciplinas devem fazer parte dos cursos de 

todas as áreas de formação. 

Podemos  comprovar  que  também  este  item  teve  uma  significativa  melhora  na 

avaliação da comunidade acadêmica da Unioeste,  se comparada ao que foi  apontado pelo 

processo de avaliação institucional anterior,  onde 54% dos docentes e 37,56% dos alunos 

consideraram  satisfatórias  ou  totalmente  satisfatórias  as  alternativas  oferecidas  aos 
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acadêmicos para a sua formação global: cidadania, formação pessoal e alargamento da visão 

de  mundo;  33,69% dos  docentes  e  46,82% dos  acadêmicos  consideraram as  alternativas 

existentes insatisfatórias ou totalmente insatisfatórias. 

Docentes 

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado 

Dados ponderados relativos aos projetos político-pedagógicos e a implementação da 

flexibilidade curricular (definida nas diretrizes curriculares nacionais) podem ser observados a 

seguir:

Docentes
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Acadêmicos - Graduação

Acadêmicos-Mestrado 

A comunidade acadêmica da Unioeste demonstrou, nas avaliações qualitativas, uma 

preocupação com a formação continuada dos acadêmicos. Esta questão tem sido pensada e 

proposta nos colegiados de curso da Instituição com o intuito de se atingir ações que vão para 

além das atividades de pesquisa e extensão e que complementem a formação dos estudantes. 

Os gráficos abaixo indicam o exposto.

Docentes

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado 

Com relação à questão da interdisciplinaridade, apontou a comunidade acadêmica, 

nas avaliações qualitativas realizadas nos colegiados de curso, que esta tem sido praticada, 

embora de forma ainda pouco expressiva, por intermédio de algumas disciplinas de alguns 

cursos. 

A questão  da  interdisciplinaridade  já  é  praticada  em grande  parte  dos  cursos  da 

Unioeste, devendo, a Instituição, avançar agora no sentido de discutir os PPPs, tendo como 

pressuposto a aproximação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  Neste sentido,  grande 

parte  da  comunidade  acadêmica  corrobora  que  existe  interdisciplinaridade  nos  cursos  da 

Unioeste, mas esta se encontra longe do ideal. A sobrecarga de trabalho de grande parte de 

docentes da Instituição foi apontada como uma das dificuldades para o avanço desta questão, 

já que, para se realizar  trabalhos neste sentido, são necessários tempo e uma interlocução 

maior entre os docentes.

Docentes

Acadêmicos-Graduação 
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Acadêmicos-Mestrado 

Quanto às alternativas metodológicas utilizadas no processo de formação acadêmica, 

ponderou  a  comunidade  a  respeito  da  importância  de  que  sejam  ofertados  cursos  que 

abarquem também práticas de ensino. Ressaltou ainda a comunidade que a melhoria do ensino 

não depende unicamente da formação dos docentes, mas também da aquisição de materiais e 

de equipamentos de apoio didático. A falta destes materiais ainda é sentida por significativa 

parcela dos docentes da Unioeste.

A  seguir  são  apresentados  um  conjunto  de  gráficos  que  discorrem  sobre  a 

importância  do  equilíbrio  na  formação  dos  acadêmicos,  tratando-se  da  relação  entre 

disciplinas generalistas e específicas, prática de formação em pesquisa, revisões e atualizações 

dos  currículos,  metodologias  e  critérios  norteadores  das  atualizações  curriculares, 

conhecimento por parte da comunidade do projeto político-pedagógico em execução, relações 

entre as ações adotadas nos cursos e o perfil profissional esperado, e ainda dados que nos 

levam a pensar na utilização de mecanismos de ensino sobre ingressantes, evasão/abandono, 

tempo médio de conclusão dos cursos; tendo como meta verificar a percepção da comunidade 

acadêmica sobre a existência destas questões nos cursos da Unioeste.  

Docentes

142



Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Nas  avaliações  qualitativas  realizadas  nos  colegiados  de  curso,  esta  questão  foi 

apresentada também como parcialmente satisfatória, pois uma parcela da comunidade apontou 

a necessidade de inserir,  na grade curricular  dos cursos,  disciplinas  que possibilitem uma 

formação voltada à formação cidadã e para o conhecimento das questões sociais.

Em  seguida  faz-se  a  leitura  dos  gráficos  que  expõem  a  visão  da  comunidade 

acadêmica sobre a prática de formação em pesquisa nos cursos da Unioeste. 

Docentes
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado. 

Nas avaliações qualitativas sobre esta questão a satisfação parcial e a insatisfação 

predominaram,  mostrando  que  devem ser  aprimorados,  na  Unioeste,  os  mecanismos  que 

incluam um número maior de acadêmicos nas atividades de pesquisa. Também apareceu o 

registro que apontou que esta atividade (pesquisa) deve fazer parte do dia-a-dia dos cursos, 

não  sendo  praticadas  apenas  por  um  grupo  reduzido  de  docentes  (pesquisadores)  e  de 

acadêmicos (bolsistas); tal qual acontece hoje.

O processo de avaliação institucional anterior apontou que 39,74% dos docentes e 

33,43% dos acadêmicos acreditavam que as oportunidades para a iniciação dos acadêmicos na 

pesquisa eram satisfatórias ou totalmente satisfatórias. Para 45,79% dos docentes e 45,86% 

dos acadêmicos estas oportunidades eram insatisfatórias ou totalmente insatisfatórias. Notou-

se  uma  significativa  melhora  na  avaliação  deste  item  no  atual  processo  de  avaliação 

institucional, mesmo com as observações críticas ainda presentes.

 Outro item avaliado pelos docentes disse respeito à periodicidade com que são feitas 

as revisões e as atualizações curriculares. 
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Docentes

Já neste item predominaram, nas avaliações qualitativas, posicionamentos positivos, 

apesar  de  aparecerem  manifestações  que  apontaram  a  necessidade  de  os  colegiados  se 

voltarem de forma mais intensiva para os assuntos especificamente acadêmicos, deixando de 

contemplar apenas questões burocrático-formais da Instituição. 

O gráfico abaixo mostra a percepção da comunidade acadêmica sobre a metodologia 

e os critérios norteadores das atualizações curriculares. 

Docentes

Um dado que merece atenção, por parte dos colegiados de curso, é o que se refere 

aos 9,29% dos docentes que responderam, por intermédio dos questionários, não conhecerem 

a  metodologia  e  os  critérios  utilizados  nas  atualizações  dos  currículos,  bem  como  os 

insatisfeitos na proporção de 20,58%. Números que não devem ser desconsideradas, embora, 

no conjunto da análise, pareçam insignificantes. 

Ressaltamos que, nas avaliações qualitativas, apareceram análises que se referiram a 

esta questão, ao referirem-se à falta de apoio didático-metodológico para a realização de um 

trabalho  mais  qualificado,  por  parte  dos  docentes,  nas  disciplinas  onde  estes  atuam, 

principalmente por parte daqueles docentes que não cursaram licenciaturas. 

Parte-se do pressuposto de que os docentes, pelo simples fato de atuarem no ensino 

superior, dominam suas atividades e os conteúdos disciplinares, quando, na verdade, esta não 
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é uma realidade que possa ser generalizada. Os docentes, como em qualquer outra profissão, 

necessitam  de  cursos  de  capacitação  e  atualização  permanentes.  Esta  questão, 

contraditoriamente,  não  ocorre  dentro  da  universidade,  local  onde  se  encontra  pessoal 

altamente capacitado para atuar neste tipo de curso.

A próxima questão tratada se referiu, conforme indicam os gráficos abaixo, ao grau 

de conhecimento dos PPPs dos cursos da Unioeste, analisados pela comunidade acadêmica da 

Instituição.  Os gráficos apenas confirmam as análises efetuadas nos colegiados,  onde uma 

parcela  significativa,  principalmente dos docentes,  demonstrou não só conhecer o PPP do 

curso  onde  atua  como  também  demonstrou  discutir,  periodicamente,  com  os  colegas,  o 

documento citado.

Docentes

Acadêmicos-Graduação 

Acadêmicos-Mestrado

Verificou-se  que,  na  avaliação  institucional  passada,  este  item  foi  avaliado  por 

79,27% dos docentes como satisfatório e totalmente satisfatório; já por parte dos discentes, 

apenas 47,48% consideram satisfatório o seu conhecimento acerca do projeto pedagógico do 
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curso que freqüentava. Isto resulta, numa comparação avaliativa da questão, que este item 

obteve um crescente percentual avaliativo positivo, na avaliação institucional presente.

No gráfico abaixo aparece a questão que se referiu à relação entre as ações adotadas 

nos  cursos  e  o  perfil  profissional  esperado.  Nas  discussões  efetuadas  nos  colegiados 

(avaliação  qualitativa),  percebeu-se  que  esta  questão  preocupava,  significativamente,  os 

docentes,  uma  vez  que  se  discute,  cada  vez  mais,  na  Instituição,  as  relações  entre  o 

conhecimento acadêmico-escolarizado e a aplicação prática deste conhecimento no mundo do 

trabalho, pois que os profissionais da universidade, cada vez mais, são cobrados neste sentido.

Este item, na avaliação institucional passada, obteve índices de 72,69% dos docentes 

e de 50,23% dos acadêmicos que consideraram satisfatório ou totalmente satisfatório o nível 

de formação atingido pelos alunos que concluíam os cursos de graduação da Unioeste. Num 

exercício  aproximativo,  verificou-se  que  os  docentes  avaliaram  melhor  esta  questão,  no 

processo atual de avaliação institucional. 

 Docentes

 Já  quanto  à  utilização  de  mecanismos  de  estudo  sobre  ingressantes, 

evasão/abandono, tempo médio de conclusão dos cursos, e outros estudos, tendo em vista a 

melhoria  das  atividades  educativas,  percebeu-se  que,  nas  avaliações  qualitativas,  a 

comunidade acadêmica não conhecia a existência deste tipo de trabalho institucional; também 

se constatou que existe  uma preocupação elevada,  por parte  dos docentes,  quanto a estas 

avaliações, uma vez que concorrem para o processo qualitativo das atividades educacionais. 

Neste  sentido,  num  exercício  comparativo  para  com  a  avaliação  institucional 

anterior, podemos verificar uma piora na avaliação deste item, já que em 2002, 62,67% dos 

docentes  consideravam  satisfatórias  ou  totalmente  satisfatórias  as  medidas  institucionais 

adotadas para aprimorar a metodologia das aulas nas disciplinas dos cursos. 
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Docentes

Quanto às avaliações dos acadêmicos, efetuadas pelos docentes em cada disciplina, 

apontou a comunidade que estas são feitas com base em provas, seminários, participações nas 

aulas  e  através  de  outras  atividades  propostas  para  este  fim.  Além disso,  nas  avaliações 

qualitativas os docentes confirmaram que a presença do aluno em aula  é valorizada,  bem 

como o interesse individual, a dedicação, a busca espontânea do conhecimento, o desempenho 

prático e a inter-relação teórico/ prática. 

Apontou ainda a  comunidade,  sobre esta  questão,  que as avaliações  servem para 

exigir a dedicação acadêmica condizente com a formação profissional idealizada pelos cursos. 

Espera-se que a maioria dos acadêmicos obtenha a pontuação satisfatória nas avaliações. Caso 

isso não ocorra, são realizadas discussões dentro dos colegiados, buscando-se solucionar os 

problemas.  Os acadêmicos  são estimulados  pelos  docentes  na prática  da leitura  de textos 

científicos e na produção desse tipo de texto. O treinamento prático dos acadêmicos é feito 

por meio de atividades tais como as desenvolvidas nos laboratórios, e através da participação 

destes em projetos de pesquisa e ou de extensão. 

Docentes
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Observou-se, ainda, que parte dos acadêmicos e dos docentes apresentaram críticas 

às formas de avaliação, mas reconheceram que são difíceis de encontrar outros mecanismos, 

para além dos já existentes, para medir o aprendizado dos alunos. Também foi registrado que 

o nível de exigência, inclusive sob a forma de avaliações nas disciplinas, está muito aquém do 

que  se  espera  de  uma  educação  de  qualidade.  Existe,  hoje,  na  cultura  acadêmica,  uma 

licenciosidade que nem sempre é benéfica aos próprios acadêmicos; embora estes pensem, 

num primeiro momento, que seja.  

Mesmo  com  estas  observações,  se  compararmos  este  item  com  o  da  avaliação 

passada, verificaremos que foi melhor avaliada agora, já que, em 2002, 84,06% dos docentes 

consideravam consideraram satisfatórias ou totalmente satisfatórias as formas de avaliação; 

mas dentre os discentes apenas 60,60% concordaram com esta avaliação.  

Com relação às avaliações periódicas sobre os planos de ensino apresentados pelos 

membros do colegiado de curso, podem ser observadas os gráficos abaixo:

Docentes
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Nas  avaliações  qualitativas  esta  questão  apareceu,  e  a  comunidade  acadêmica 

apontou, principalmente os docentes, que existe a prática de troca de informações a respeito 

dos conteúdos disciplinares e a respeito das formas avaliativas utilizadas em cada disciplina, 

embora este trabalho seja realizado apenas no início do ano letivo, quando são apresentados 

os planos de ensino aos colegiados, para aprovação. 

Observou-se,  ainda,  que  os  significativos  graus  de  insatisfação  e  de  falta  de 

conhecimento, apresentados pelos acadêmicos sobre esta questão, indicaram haver uma falta 

de comunicação entre docentes e acadêmicos, além de uma falha por parte dos representantes 

de turma (que participam das reuniões de colegiado) no sentido de não estarem repassando 

informações sobre as deliberações dos colegiados, para os colegas de curso.   

Os quadros apresentados a seguir foram avaliados pelos docentes e tratam da clareza 

em  relação  às  melhores  alternativas  metodológicas  para  o  desenvolvimento  do 

ensino/aprendizagem nas aulas, bem como as avaliações periódicas acerca das alternativas 

metodológicas para o desenvolvimento do ensino/aprendizagem nas aulas.  
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Docentes

O significativo grau de satisfação parcial que aparece aqui deve ser analisado a partir 

dos  apontamentos  efetuados  nas  avaliações  qualitativas,  onde ficou  registrado que muitos 

docentes  sentem  a  necessidade  de  atualizar  seus  conhecimentos  e,  principalmente,  os 

processos metodológicos que usam em sala de aula. 

Ao  somarmos  a  esta  percepção  o  índice  de  respostas  insatisfatório,  que  foi  de 

15,74%,  percebemos  que  mais  de  64%  dos  docentes  se  sentem,  de  alguma  forma, 

desconfortáveis com as práticas acadêmicas utilizadas. Talvez porque, entre outros fatores, a 

realidade vivenciada no dia-a-dia acadêmico seja, hoje, bastante diferente daquela encontrada 

há pouco tempo atrás, onde a relação professor/aluno se encontrava dentro de parâmetros e de 

regras  de  convivência  bem definidas.  É verdade que muitas  vezes  de forma autoritária  e 

imposta,  e  onde  a  figura  do  professor  era  respeitada  porque  havia  limites  e  regras  de 

convivência melhor estabelecidas. O fato é que saímos de um extremo, onde o professor podia 

tudo e o aluno nada, ou quase nada; e fomos para o outro extremo, onde o aluno pode tudo e o 

professor nada, ou quase nada. Este sentimento é presente para uma grande parte dos docentes 

e foi manifestada nas avaliações qualitativas. 

Na avaliação institucional anterior este item foi avaliado por 82,18% dos docentes 

que  consideraram entre  satisfatória  ou  totalmente  satisfatória  a  clareza  que  possuíam em 

relação  às  melhores  alternativas  metodológicas  para  o  desenvolvimento  do 

ensino/aprendizagem.  Notou-se uma piora significativa deste item, na avaliação institucional 
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realizada  em 2005. Provavelmente  isso se deve às questões explicitadas  pela  comunidade 

acadêmica, nas avaliações qualitativas.

Quanto  às  avaliações  periódicas  acerca  das  alternativas  metodológicas  para  o 

desenvolvimento  do ensino/aprendizagem nas aulas,  observou-se que o grau de satisfação 

parcial,  somado  ao  grau  de  insatisfação,  que  totalizam  68%,  novamente  indicam  um 

desconforto por parte de significativa parcela dos docentes em relação às práticas adotadas no 

dia-a-dia  institucional,  embora  as  respostas  situadas  no  campo  parcialmente  satisfatório 

possam ser consideradas respostas positivas.

Docentes

A seguir constam os dados relativos às inovações de conteúdos a cada ano, para o 

desenvolvimento das disciplinas.  

Docentes 

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado 

Observou-se uma diferença nas avaliações efetuadas pelos docentes e acadêmicos, 

em relação  a esta  questão.Embora  esperada,  ela  retrata  que a  condição  diferenciada  entre 

acadêmicos e docentes, no processo ensino/aprendizagem, contribui significativamente para 

que ambas as categorias enxerguem esta questão de forma diferenciada. Embora os docentes 

da Unioeste, em número crescente, estejam se qualificando (majoritariamente em instituições 

de renome) é preciso, sempre, observarmos, em termos institucionais, de que forma e com que 

velocidade estes conhecimentos adquiridos, hoje, passam a ficar superados, diante do rápido 

avanço científico e tecnológico. Esta situação, que não existia até há pouco tempo atrás, exige 

e  exigirá  cada  vez  mais  ações  por  parte  das  universidades,  no  sentido  de  estarem 

desenvolvendo novos mecanismos para a atualização docente. 

Percebemos uma avaliação muito próxima, deste item, por parte dos docentes, entre a 

avaliação atual e a anterior; pois em 2002 o relatório de avaliação institucional apontava que 

89,34% (hoje 86,30%) dos docentes consideraram as inovações satisfatórias ou totalmente 

satisfatórias. Já por parte dos acadêmicos houve uma melhora na avaliação do item, pois em 

2002 apontavam 31,93% (hoje 63,57% dos graduandos e 79,25% dos pós-graduandos) como 

satisfatórias ou totalmente satisfatórias estas inovações, e 39,06% destes consideraram estas 

inovações insatisfatória ou totalmente insatisfatórias. 

A relação entre reprovação e aprovação dos alunos nas disciplinas onde o professor 

atua foi  avaliada  no quadro abaixo.  Sendo uma questão também analisada  nas avaliações 

qualitativas  e  apontada  como  satisfatória  pela  maioria  dos  docentes.  Por  outro  lado,  se 

verificarmos  que,  em  alguns  cursos  da  Unioeste,  o  grau  de  evasão  chega  a  20%,  é 

indispensável  que  se  pergunte  se  estes  números  não  estão,  de  alguma  forma,  ligados  ao 

processo  de  reprovação,  elevado,  de  algumas  disciplinas.  Desde  a  avaliação  institucional 

divulgada em 2002, podemos verificar que a concepção de qualidade acadêmica, para alguns 

docentes,  está  diretamente  ligada  a  um  número  de  reprovações  elevadas,  por  parte  dos 
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acadêmicos, nas disciplinas. O que podemos afirmar é que, conforma apontam os dados, não 

há relação direta entre grau de reprovação e qualidade de ensino. Às vezes o que esta relação 

mostra, na verdade, é um problema pedagógico de atuação docente.

Por outro lado não podemos afirmar,  de forma genérica,  que todo o processo de 

reprovação seja fruto de uma má atuação docente, ou coisa que o valha. Isto ocorre porque 

vivemos um tempo onde o comprometimento dos acadêmicos para com a educação tem sido 

marcado pelo desencantamento em relação ao ensino superior, uma vez que a juventude não 

tem mais certeza quanto ao fato de que a obtenção do título acadêmico lhe fornecerá a chave 

para a empregabilidade. 

Quanto à relação entre reprovação e aprovação de acadêmicos nas disciplinas houve 

uma avaliação  mais  positiva,  ou de  satisfação,  para  50,78%, e  de  satisfação  parcial  para 

34,15% dos docentes. Ainda 10,86% estavam insatisfeitos com esta relação. Avaliação muito 

próxima da realizada pelo processo de avaliação institucional de 2002, quando apontava que, 

em termos da relação entre aprovação e reprovação dos alunos nas disciplinas, 84,85% (hoje 

84,93%) dos docentes consideravam satisfatória ou totalmente satisfatória. 

Docentes

Quanto ao nível de formação atingido pelos alunos que estão concluindo os cursos da 

Unioeste, 51,33% dos docentes estavam parcialmente satisfeitos e 35,84% satisfeitos. Esta é 

uma  clara  alusão  ao  fato  de  que  as  correntes  e  freqüentes  transformações  e  inovações 

produzidas  no  meio  científico  têm exercido  uma  pressão  considerável,  nos  docentes,  no 

sentido de buscarem permanentemente a atualização profissional.

Na  avaliação  institucional,  em  2002,  72,69%  (hoje  84,93%)  dos  docentes 

acreditavam que  o  nível  de  formação  atingido  pelos  alunos  que  concluíam os  cursos  de 

graduação  da  Unioeste  era  satisfatório  ou  totalmente  satisfatório.  Isto  nos  mostra  uma 

significativa melhora na avaliação deste item, por parte da comunidade acadêmica.

Docentes
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Outro dado avaliado disse respeito à capacidade manifestada pelos acadêmicos para a 

leitura e escrita de textos científicos durante o curso de graduação. Quanto a isso, 43,71% dos 

docentes  estavam  parcialmente  satisfeito,  12,8%  estavam  satisfeito  e  41,94%  estavam 

insatisfeito.Eis um dado preocupante e a ser considerado nos processo avaliativos dos PPPs, 

já  que  esta  realidade  tem  modificado,  significativamente,  o  andamento  das  aulas  e  o 

conseqüente grau de exigência sobre o s acadêmicos, exercido por significativa parcela de 

docentes. Além do mais, a avaliação negativa sobre esta questão demonstra que o problema 

precedente,  ou  seja,  relacionado  ao  nível  deficiente  de  formação  dos  acadêmicos  que 

ingressam na  universidade,  precisa  ser  combatido  de forma  conjunta,  por  todos  os  níveis 

escolares: ensino fundamental, médio, técnico-profissionalizantes e ensino de terceiro grau.  

As pesquisas de órgãos internacionais, voltados para a educação, têm apontado que 

os estudantes brasileiros que freqüentam o ensino fundamental não são competentes nas áreas 

de matemática e língua portuguesa (que são as áreas-base de formação educacional). Trata-se 

de uma realidade assustadora e que traz, para as universidades, problemas para a realização de 

um trabalho efetivamente voltado à qualificação profissional e ou em pesquisa. 

Notou-se que 31,23% dos docentes acreditavam, na avaliação institucional anterior, 

que a capacidade dos alunos para leitura dos textos científicos era satisfatória ou totalmente 

satisfatória; 54,86% dos docentes consideraram esta capacidade insatisfatória ou totalmente 

insatisfatória. Também 27,67% dos docentes consideraram a qualificação dos alunos para a 

escrita de trabalhos científicos durante o curso, satisfatória ou totalmente satisfatória. Outros 

54,31% dos docentes consideraram insatisfatória ou totalmente insatisfatória.

Docentes
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A  dedicação  dos  alunos  ao  curso  de  graduação  foi  avaliada  por  docentes  e 

acadêmicos  da  graduação  e  pós-graduação.  Nas  avaliações  qualitativas  realizadas  nos 

colegiados de curso de graduação e de pós-graduação da Unioeste, um número significativo 

de docentes e mesmo de acadêmicos apontou que o envolvimento para com os estudos, por 

parte um número considerável de estudantes, deixa muito a desejar. Isto ocorre apenas por 

problemas relacionados ao fato de serem, muitos destes estudantes, também trabalhadores (o 

que lhes dá uma condição inferior, em termos qualitativos, para o acompanhamento do curso), 

mas também porque a disciplina e a capacidade de concentração nas aulas encontra-se aquém 

do esperado. O que se perguntaram os docentes é se este processo estaria ligado a fatores 

diretamente ligados à didática envolvida nas aulas ou se é fruto de uma conjuntura maior, que 

extrapola a sala de aula.    

Mesmo assim percebeu-se uma melhora na avaliação atual sobre este item, pois, se 

compararmos esta avaliação com a divulgada em 2002, veremos que lá 58,02% dos docentes 

consideraram satisfatória ou totalmente satisfatória a dedicação acadêmica dos acadêmicos e 

60%  dos  acadêmicos  consideraram  satisfatória  ou  totalmente  satisfatória  a  seriedade 

acadêmica deles. 

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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Outro dado avaliado foi sobre a dedicação dos docentes ao curso de graduação. 

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Mais  interessante  do  que  a  diferença  de  análise  apresentada  por  parte  dos 

acadêmicos,  conforme apontam os gráficos, foi a avaliação dos próprios docentes, quando 

35,04% apontaram satisfação com dedicação ao curso e 52,46% apontaram satisfação parcial. 

Este fato foi analisado nas discussões efetuadas pelos colegiados de curso, onde apareceram 

críticas diante da atual condição salarial e estrutural vivenciada por estes profissionais, o que 

estaria causando uma condição de desencantamento, por parte de alguns profissionais, para 

com a profissão.
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Já a desproporção das respostas advindas dos acadêmicos de graduação e de pós-

graduação, para esta questão, precisa ser analisada, principalmente pelo fato de toda avaliação 

estar  direcionada,  muito  fortemente,  à  perspectiva  adotada  pelo  sujeito  que  analisa.  Para 

52,83%  dos  acadêmicos  de  mestrado  a  dedicação  dos  docentes  para  com  os  cursos  de 

graduação  foi  tomada  como  satisfatório,  e  apenas  25,55% dos  acadêmicos  de  graduação 

indicaram esta resposta.  Podemos aferir disto que, por terem passado por níveis escolares 

diferenciados, os acadêmicos de mestrado têm um conhecimento acumulado mais abrangente 

acerca do processo educativo universitário;  o que lhes  possibilita  analisar  esta questão de 

forma, também, diferenciada dos acadêmicos de graduação. 

Já em relação aos dados da avaliação institucional anterior, podemos verificar que 

79,89%  (hoje  77,50%  dos  graduandos  e  67,92%  dos  mestrandos)  dos  acadêmicos 

reconheceram que os docentes apresentavam seriedade acadêmica satisfatória ou totalmente 

satisfatória;  índice maior,  na época (menor  hoje) que o dos próprios docentes,  que foi  de 

77,60% (hoje 87,50%) da satisfação parcial ou total. 

A seguir apresentam-se os gráficos relativos às oportunidades de iniciação dos alunos 

em bolsas de monitoria nos cursos freqüentados. 

Docentes 

Acadêmicos-Graduação 

Acadêmicos-Mestrado 
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Relacionou-se a esta questão uma outra, que apontou para as reduzidas discussões 

institucionais a respeito da inserção dos acadêmicos no mercado de trabalho, bem como a 

respeito  dos  problemas  enfrentados  pela  profissão  com  as  novas  tendências  e  aberturas 

mercadológicas. 

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado 

Os gráficos apontam para o fato de que deve haver maior divulgação e envolvimento 

de todos os docentes nas discussões e encaminhamento das políticas de estágio curricular.  

A  comunidade  acadêmica  também  apontou,  ainda  em  relação  à  qualificação  na 

formação  dos  acadêmicos,  a  sua  preocupação  para  com  as  condições  de  formação 

profissional, bem como a respeito da qualidade dos cursos ofertados no período noturno. Foi 
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sendo registrada a necessidade de que se observe nos PPPs o processo avaliativo periódico 

das disciplinas, e que sejam feitas as correlações com as demandas de mercado. 

A  avaliação  institucional  passada  apontou  que  para  49,48%  (hoje  68,89%)  dos 

docentes  e  34,88%  dos  acadêmicos  (hoje  57,60%  de  graduandos  e  44,98%  de  pós-

graduandos), o treinamento e inserção no mercado de trabalho, oportunizados pelos cursos da 

Unioeste, eram satisfatórias ou totalmente satisfatórias; 42,11% (hoje 33,98% de graduandos 

e 26,79% de pós-graduandos) dos acadêmicos achavam estas oportunidades insatisfatórias ou 

totalmente insatisfatórias. 

Quanto  à  qualidade  dos  cursos  de  graduação  da  Unioeste,  os  gráficos  abaixo 

indicaram  uma  avaliação,  de  forma  geral,  positiva.  Podemos  observar  que,  na  avaliação 

efetuada pela comunidade externa, sobre a Unioeste, esta pergunta também foi respondida e 

verificou-se um índice elevado de satisfação em relação à qualidade dos cursos oferecidos 

pela Instituição. As avaliações de curso efetuadas pelo governo federal (PROVÃO, e mais 

recentemente o ENADE), também têm apontado na direção da boa qualidade dos cursos da 

Unioeste. Sabe-se que, na Instituição, esforços são feitos por parte dos docentes no sentido de 

relacionar  a  teoria  vivenciada  pelo  aluno,  nas  salas  de  aula,  com seu  dia-a-dia  enquanto 

profissional e ou cidadão. Busca-se embutir, nas discussões em sala de aula, ainda, questões 

voltadas aos aspectos éticos.

Com relação, ainda, à qualidade dos cursos da Unioeste, pergunta feita também no 

processo de avaliação institucional  anterior,  86,6% dos docentes  e 83,6% dos acadêmicos 

consideraram  satisfatória  e  parcialmente  satisfatória;  9,5%  dos  docentes  e  11,49%  dos 

acadêmicos  consideraram  insatisfatória.  Percebeu-se  que  os  docentes,  na  avaliação  atual, 

avaliaram de  forma  mais  positiva  esta  questão,  assim como avaliaram bem a  questão  os 

acadêmicos de mestrado. Já os acadêmicos de graduação avaliaram de forma mais negativa, 

em relação à avaliação anterior, esta questão. 

Docentes 

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado

Em  seguida  faz-se  a  leitura  dos  quadros  relativos  às  medidas  adotadas  pelos 

colegiados de curso para a melhoria da qualidade do ensino. 

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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Nas avaliações qualitativas foram feitas reflexões sobre o fato de os colegiados de 

curso encontrarem-se sobrecarregados com questões burocrático-legais, não tendo mais tempo 

para discutir  temáticas  de cunho pedagógico.  Por outro lado,  uma parcela  da comunidade 

acadêmica  apontou  que  os  colegiados  de  curso  da  Unioeste  estão  comprometidos  com a 

melhoria do ensino e buscam efetuar discussões sobre os rumos do curso e procuram entrar 

num consenso sobre medidas a serem adotadas, justamente, para a melhoria da qualidade do 

ensino, buscando superar as diferentes concepções didático-pedagógicas existentes entre os 

docentes.

Nos quadros abaixo se avalia o regime anual de cursos da Unioeste. 

Docentes

Técnico-Administrativos 

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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Percebeu-se  que  a  discussão  sobre  o  regime  anual,  ou  semestral,  é  antigo  na 

Unioeste, tendo sido avaliado em outros momentos, na Instituição. O que se verifica, mais 

uma vez,  é  que parcela  significativa  da  comunidade  acadêmica  julga  ser  o  regime  anual 

satisfatório. Embora existam manifestações que colocaram o fato de que no regime semestral 

existem mais opções para que os acadêmicos façam as disciplinas optativas, enriquecendo sua 

formação; o que, por outro lado, também exigiria a contratação de mais docentes. 

Com  relação  a  esta  questão,  na  avaliação  institucional  passada  55,80%  (hoje 

aproximadamente 71%) dos docentes achavam que era satisfatório ou totalmente satisfatório o 

regime  anual;  48,31%  (hoje  70,70%  de  graduandos  e  76,79%  dos  pós-graduandos)  dos 

acadêmicos concordaram com este posicionamento. 

Quanto  ao  tempo  dedicado  ao  planejamento  e  à  avaliação  das  disciplinas,  as 

avaliações  qualitativas  apontaram  que  os  docentes  da  Instituição  encontram-se 

sobrecarregados  com atividades,  tais  como  as  inúmeras  comissões  que  se  direcionam ao 

encaminhamento de uma série de questões institucionais. A própria sobrecarga de trabalho e a 

necessidade de encaminhar, freqüentemente, relatórios que dêem satisfação da atividades de 

pesquisa e ou extensão realizadas, bem como a burocracia que envolve os encaminhamentos 

de projetos para obtenção de bolsas de iniciação científica, somam-se às demais atividades, 

não permitindo uma dedicação maior para o planejamento e avaliação das disciplinas. Mesmo 

com estes argumentos, verificou-se que houve uma melhora na avaliação desta questão, em 

relação  ao  processo  de  avaliação  institucional  passado,  onde  22,78%  dos  docentes 

reconheciam que o tempo usado para o planejamento e avaliação constantes no andamento 

das disciplinas que cursavam era insatisfatório ou totalmente insatisfatório. 

Docentes
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No quadro abaixo se avalia  quantitativamente a relação da pauta das reuniões de 

colegiados  com as  atividades  de  ensino.  Os  gráficos  mostram,  mais  uma  vez,  problemas 

quanto à comunicação a ser socializada, por parte dos representantes dos acadêmicos, acerca 

das decisões tomadas nas reuniões de colegiado. 

Docentes 

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

.

Correlacionados  à  questão  anterior,  abaixo  estão  os  dados  quantitativos  sobre  as 

mudanças  realizadas  no  ensino  como  decorrência  das  decisões  tomadas  nas  reuniões  de 
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colegiado  de  curso.  Os  dados  mostram  uma  satisfação  parcial,  por  parte  da  comunidade 

acadêmica,  em  relação  a  esta  questão.  Também  mostram  um  grau  de  desconhecimento 

elevado, por parte dos acadêmicos de graduação.

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Há  necessidade  de  uma  estrutura  que  auxilie  os  acadêmicos  a  resolverem  suas 

reivindicações  referentes  às  questões  pedagógicas,  que  são  apontadas  em  reuniões  de 

colegiado, mas que não encontram solução devido às carências estruturais. Outra necessidade 

apontada  foi  a  relacionada  à  necessidade  de  haver  maior  apoio  institucional  (estrutural-

financeiro), que possibilite aos docentes participar de eventos, situação que, por unanimidade, 

foi registrada como um elemento necessário à qualificação docente e à melhoria dos trabalhos 

acadêmicos. 
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Foi apontado, pelo colegiado de alguns cursos da área de saúde, que não existe uma 

política institucional voltada, especificamente, para a formação pedagógica dos docentes desta 

área.

Há necessidade de os colegiados reunirem-se periodicamente, de forma a aproximar 

as disciplinas, propiciando uma formação mais abrangente. Cada professor trabalha, de forma 

geral, sem um contato maior para com outros professores, gerando problemas para os próprios 

acadêmicos  (cada  professor  tem uma metodologia,  uma  concepção diferenciada).  Embora 

tenham  aparecido  afirmações,  apontadas  em  outras  questões  avaliativas,  que  mostram  o 

empenho,  por  parte  dos  colegiados,  no  sentido  de  aproximar  os  docentes  e  resolver  as 

distâncias metodológicas.

No que se refere ao conhecimento sobre a situação dos alunos que já concluíram o 

curso, ou seja, os egressos, apontou uma pequena parte da comunidade acadêmica que há 

conhecimento desta realidade. Já outra parte, mais significativa, apontou que não há este tipo 

de  acompanhamento  na  Instituição.  A  avaliação  institucional  passada  apontou,  para  esta 

questão,  um  total  de  38,29%  de  docentes  satisfeitos  ou  totalmente  satisfeitos  com  esta 

questão.

Docentes 

Apontou ainda, a comunidade acadêmica, a realidade existente em alguns cursos, que 

não  dispõem de  número  mínimo  de  doutores  para  pleitear  uma verticalização  do  ensino, 

limitando-se a investir em turmas/cursos de pós-graduação lato sensu. 

Outra  questão  apontada,  mas  como  positiva,  foi  a  relacionada  ao  contexto  da 

Unioeste, enquanto universidade pública, permitindo que os alunos vivenciem e conheçam a 

estrutura da universidade, através de seus diferentes segmentos. Embora as análises voltadas a 

este respeito, apontadas em outras dimensões de avaliação,  tenham apresentado dados que 

mostram significativo desinteresse por parte dos acadêmicos em relação às atividades que vão 

para além das especificamente trabalhadas em sala de aula.
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Registrou a comunidade, também, a necessidade de se implantarem cursos de pós-

graduação  stricto  sensu,  questão  mais  do que premente,  quando se busca  a  qualidade  do 

ensino,  o  crescimento  da pesquisa e  a  excelência  na extensão.  Com relação  a  este  tema, 

especificamente, verificamos elevada insatisfação dos técnico-administrativos, afirmando que 

não há destinação de vagas nos cursos de pós-graduação da Unioeste, especificamente, para o 

aperfeiçoamento  e  qualificação  desses  servidores.  Nesta  mesma  linha  foi  registrado,  por 

parcela  dos  técnico-administrativos,  que  há  pouco  envolvimento  destes  em atividades  de 

pesquisa e extensão, sendo que na pesquisa a maioria deles tem atuado como colaboradores. 

A seguir apresentam-se quadros avaliativos sobre a implantação de novos cursos de 

graduação na Unioeste. 

Docentes

Acadêmicos-Graduação 

Na  avaliação  passada,  40,31%  (hoje  42%,  aproximadamente)  dos  docentes 

consideraram satisfatória ou totalmente satisfatória a expansão de cursos na Unioeste; 22,25% 

não sabiam e 37,43% (hoje 38,36%) consideraram insatisfatória ou totalmente insatisfatória 

esta questão. 
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As avaliações qualitativas apontaram, por uma parte da comunidade acadêmica, que 

não há uma política para a implantação de cursos, claramente definida na Unioeste; já outra 

parcela  da comunidade  apontou que  existe  uma política  de  expansão  horizontal,  definida 

internamente, sendo que tem faltado verbas que possam tornar viáveis tais projetos.

Também foi registrado, pela comunidade, que, se a Unioeste pretende qualificar as 

políticas de ensino (também as de pesquisa e extensão), deve sempre avaliar  a criação de 

novos cursos a partir  da contribuição que estes podem trazer à sociedade de entorno, não 

ficando  refém  de  pressões  políticas  locais,  embora  esta  neutralidade  seja  difícil  de  ser 

mantida.

Quanto  à  implementação,  ou seja,  às  condições  de  funcionamento  dos  cursos  de 

graduação da Unioeste, observa-se, dos gráficos abaixo, que 41,69% dos docentes estavam 

parcialmente  satisfeitos;  36,36%  dos  docentes  estavam  insatisfeitos  com  o  processo  de 

implementação e funcionamento dos cursos instituídos, e 9,98% não conheciam. Esta questão 

está diretamente ligada à falta de estrutura e à falta de docentes efetivos que dêem conta da 

demandas  de ensino. Cabe registrar que, na Unioeste,  até o ano de 2005, existiam cursos 

recém-implementados que possuíam apenas um ou dois docentes efetivos. Alguns exemplos 

desta realidade: curso de Administração e curso de Direito de Francisco Beltrão; e curso de 

Enfermagem, de Foz do Iguaçu.

Docentes

Acadêmicos–Graduação

 

A  relação  entre  ensino  e  a  pesquisa  desenvolvida  na  Unioeste  foi  avaliada  nos 

quadros apresentados a seguir. 
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Docentes 

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado 

Foi  registrado,  por  uma  parcela  da  comunidade  acadêmica,  nas  avaliações 

qualitativas, que na Unioeste se busca incentivar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão,  através de atividades interdisciplinares e multidisciplinares,  e que estas questões 

envolvem,  também,  as  questões  sociais  tais  como  a  inclusão  social  e  digital,  e  a 

responsabilidade  social  da  universidade  pública.  No entanto,  a  Unioeste,  como  um todo, 

carece de recursos e necessita de uma melhor distribuição das verbas públicas, com vistas a 

consolidar a tríade fundamental (ensino, pesquisa e extensão) em que a universidade deve 

estar  ancorada.  Já  outra  parcela  da  comunidade  registrou  que  é  preciso  uma  maior 

aproximação entre as atividade de ensino e de pesquisa, pois estas se encontram restritas a 

poucos docentes e a poucos alunos (geralmente bolsistas).
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Quanto à relação entre o ensino e a extensão desenvolvida na Unioeste, observaram-

se dados que se aproximam muito da relação avaliada entre ensino e pesquisa.

Docentes 

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos–Mestrado 

Apontou,  por  fim,  a  comunidade  acadêmica  da  Unioeste,  sobre  a  relação  ente  o 

ensino  e  a  extensão,  que  os  programas  de  bolsas,  na  Unioeste,  são  numericamente 

insuficientes, além de estas serem distribuídas por meio de critérios que beneficiam poucos. Já 

as bolsas de monitoria começam a dar resultado, no que tange à contribuição que dão para o 

processo  de  aprendizagem,  sendo  numericamente  maiores.  O  valor  das  mesmas  é  que  é 

desmotivador.

Percentual de resposta por Dimensão
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Os gráficos abaixo apresentam os dados gerais, agregados, sobre a Dimensão II - que 

tratou das políticas e ações, na Unioeste, voltadas para o ensino; bem como apontou uma série 

de questões pertinentes às atividades de ensino na Instituição. Mostram os gráficos que as 

avaliações situadas entre satisfatório e parcialmente satisfatório prevaleceram, mostrando o 

bom desempenho institucional nesta dimensão.

Docentes 

Técnico-Administrativos

Acadêmicos – Graduação

 

Acadêmicos–Mestrado 
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A Avaliação dos setores administrativos da Instituição – ainda a questão do Ensino 

O Planejamento e a Organização Didático-Pedagógica na Unioeste

Competências a serem desenvolvidas nos cursos da Unioeste

As Diretrizes do Ensino de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

Unioeste, considerando as disposições da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e considerando o disposto no art. 

48 do Estatuto da Universidade Estadual de Oeste do Paraná, foram aprovadas através da 

Resolução nº 003/2003-CEPE: 

“O  projeto  político-pedagógico  deve  explicitar  as  habilidades  e  aptidões  de 

apreensão, compreensão, análise e transformação, tanto no âmbito do conhecimento 

científico e tecnológico, como no âmbito da formação da competência política, ética 

e humanista que se objetiva desenvolver e aprimorar no graduando” (Art. 11). 
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“A valorização de conhecimentos,  habilidades e competências  adquiridas fora do 

ambiente escolar, inclusive aos que se refiram à experiência profissional” (Art. 8º).

A  Unioeste,  com  base  nas  diretrizes  curriculares  dos  cursos  de  graduação  do 

Ministério de Educação,  tem trabalhado e instituído,  a partir  de um trabalho desenvolvido 

pela PRG, alterações  em seus projetos político-pedagógicos nos cursos de graduação.  Até 

2005 a  Unioeste  possuía  34 cursos e  72 turmas,  nos  campi  de Cascavel,  Foz do Iguaçu, 

Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo (dados de 2004).

Desde o ano de 2001 a Unioeste vem promovendo discussões com os colegiados dos 

cursos  para  promover  a  interação  entre  as  legislações  existentes  e  as  reformulações  dos 

projetos político- pedagógicos, sendo que até no ano de 2005 a maioria dos projetos político-

pedagógicos  foram  aprovados,  dentro  das  concepções,  princípios  e  das  finalidades  das 

respectivas organizações pedagógicas, acadêmicas e curriculares, na forma das leis vigentes e 

das normas regulamentares internas.

Dentre  as  reformulações  propostas  e  aprovadas  nos  projetos  político-pedagógicos 

estão a garantia de padrão de qualidade e a valorização da experiência adquirida no ambiente 

escolar  e  extra-escolar.  Dentre  a  finalidades  dos  cursos  de  graduação  da  Unioeste  está  o 

estímulo à criação cultural, à participação no desenvolvimento da sociedade, à colaboração na 

formação contínua e à vinculação do ensino para com os processos de pesquisa e extensão 

(visando o desenvolvimento  da  ciência  e  da tecnologia  e  a  divulgação  de  conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos).

A seleção de conteúdos nos cursos da Unioeste:

Os conteúdos necessários ao processo ensino/aprendizagem nos cursos de graduação 

da Unioeste estão divididos em áreas do conhecimento, como seguem: Ciências Exatas e da 

Terra;  Ciências  Biológicas;  Engenharias;  Ciências  da  Saúde;  Ciências  Agrárias;  Ciências 

Humanas; Lingüística, Letras e Artes. 

Os cursos que compõem a área de  Ciências Exatas e da Terra estão distribuídos 

nos cinco campi da Unioeste, perfazendo duas regiões do Estado do Paraná, a região oeste e 

sudoeste (através da área de geografia física) sendo: Matemática, Ciência da Computação e 

Química.  

Os  conteúdos  para  a  licenciatura  no  curso  de  Matemática  são  voltados  para  os 

conhecimentos  mais  abrangentes  que  os  conteúdos  específicos  ministrados  na  educação 
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básica, e sempre preparados para compreensão de novos temas, auxiliando os alunos através 

de explanações e oferta de materiais alternativos que possam auxiliar  na compreensão dos 

conteúdos. 

No curso de Ciência da Computação os conteúdos são selecionados para propiciar 

um sólido embasamento matemático e formação técnica profunda, para atender à demanda de 

tecnologia existente na área.

Para  o  curso  de  Química,  modalidade  licenciatura  e  bacharelado,  a  seleção  dos 

conteúdos visa atender um corpo de conhecimentos básicos para a construção de projetos de 

ensino a serem desenvolvidos na sala de aula e nas indústrias, respectivamente.

Na  área  de  Ciências  Biológicas temos  os  cursos  de  Ciências  Biológicas,  na 

modalidade de licenciatura e na modalidade de bacharelado, sendo que, de acordo com as 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação, suas estruturas e conteúdos estruturam-se de 

forma diferenciada. 

Os  conteúdos  do  curso  de  Ciências  Biológicas  para  a  licenciatura  perfazem  a 

definição  da  configuração  do  profissional  a  ser  formado,  com  base  na  busca  de  uma 

autonomia  profissional  onde  se  possa,  com segurança,  decidir  quais  matérias,  disciplinas, 

respectivas cargas horárias e conteúdos programáticos são necessários para produzir aquele 

conhecimento  considerado  adequado  ao  futuro  professor  da  área.  O  professor  deve 

desenvolver um saber-fazer específico (Projeto Político- Pedagógico, p. 6). 

Os conteúdos do curso de Ciências Biológicas para a modalidade de bacharelado são 

os conteúdos programáticos necessários para produzir aqueles conhecimentos considerados 

adequados  à  atividade  do  bacharel.  O profissional  tem um saber-fazer  específico  de  sua 

profissão.  Desta  forma,  há um núcleo epistemológico  delimitado,  construído  ao longo do 

desenvolvimento de matérias, disciplinas, respectivos conteúdos programáticos, bem como ao 

longo do tempo. O processo é definido pelo cronograma da Grade Curricular, onde se tem 

como ponto fundamental o processo de integralização do conhecimento curricular previsto 

para esses profissionais (projeto político-pedagógico, p. 6).

Na área das Engenharias, os cursos da Unioeste são: Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química. 

No curso de Engenharia Civil, os conteúdos estabelecem a presença das disciplinas 

de  estágio  supervisionado  e  trabalho  de  graduação  integrado  e  obrigatórios,  também  a 

obrigatoriedade  do  desenvolvimento  de  atividades  acadêmicas  complementares.  Também 

estabelecem a existência de disciplinas de formação profissional que possibilitam a formação 

básica nas diversas áreas de atuação do Engenheiro Civil.
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O curso de Engenharia Elétrica estabelece em conteúdos a formação de currículo 

para  formação  de  profissionais  generalistas  com  forte  base  científica,  de  maneira  a 

possibilitar, especializar e desempenhar suas atividades com alto grau de adaptabilidade em 

praticamente  todas  as  áreas  de  Engenharia  Elétrica,  bem  como  na  área  de  pesquisa 

tecnológica e científica.

O curso  de  Engenharia  Mecânica estabelece  que,  para  a  seleção  de  conteúdos, 

devem ser seguidas as resoluções específicas  da profissão de engenheiro mecânico,  sendo 

estabelecidas  as  matérias  e  conteúdos  mínimos  para  estes  cursos.  Trata-se  de  conteúdos 

aglutinados,  de  forma  a  resultar  na  seguinte  composição:  matérias  de  formação  geral  ou 

humanística;  matérias  de  formação  básica;  profissional  geral  e  matérias  de  formação 

profissional específica.

Os conteúdos do curso de Engenharia Química possibilitam a realização industrial 

de  transformação  de  natureza  química  que  envolve  conversões  físicas  e  pressupõe 

equipamentos em escala de fábrica e experiência em engenharia química. Para impedir que a 

própria  fábrica  seja  corroída,  o  engenheiro  projetista  deve  ter  escolhido  os  materiais  de 

construção apropriados. 

A área de graduação das Ciências da Saúde, na Unioeste, é composta pelos cursos 

de Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem e Educação Física. 

Para o curso de  Medicina, os conteúdos curriculares devem ser entendidos como 

meios básicos para constituir competências cognitivas e sociais através de blocos organizados 

de conhecimento.  Há uma organização  curricular,  neste  caso,  por  áreas  de conhecimento, 

sendo  o  currículo  estruturado  na  interdisciplinaridade  e  na  contextualização.  A  primeira 

permite  que  todo  o  conhecimento  mantenha  um  diálogo  permanente  com  outros 

conhecimentos,  na  forma de  questionamento,  complementação  e  ampliação.  Esta  ocorrerá 

através  de  estudos  comuns  de  problemas,  desenvolvimento  de  projetos  de  pesquisa  e 

extensão. A contextualização pressupõe que a relação teoria e prática requeira a concretização 

dos  conteúdos  curriculares  em  situações  mais  próximas  ao  aluno  e  de  um  ensino  com 

situações da vida profissional relacionadas com a sociedade (projeto político-pedagógico, p. 

6).

No curso de Odontologia os conteúdos ministrados se dão de modo a potencializar 

os conhecimentos sobre como prevenir doenças, melhorar a saúde bucal dos indivíduos e dos 

grupos humanos. Acrescentem-se a isto, ainda, as informações epidemiológicas e os métodos 

quantitativos aplicáveis à odontologia. 
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No curso  de Farmácia as  diretrizes  curriculares  representam  orientações  para  a 

definição de currículo  e oferecem parâmetros  de conteúdos para as disciplinas  e áreas de 

conhecimentos que estão centrados nas competências básicos, baseando-se na capacidade de 

aprender  e  continuar  a  aprender.  Os  conteúdos  curriculares  são  entendidos  como  meios 

básicos para constituir  competências cognitivas e sociais através de blocos organizados de 

conhecimento.  O currículo é estruturado na interdisciplinaridade e contextualização.

Os conteúdos no curso de Enfermagem  têm como pressuposto básico a formação 

generalista,  ou  seja,  o  enfermeiro  formado  deve  ter  consistentes  conhecimentos  que  lhe 

permitam  desempenhar  o  trabalho  da  enfermagem  nos  principais  espaços  de  atuação 

profissional, como as instituições de saúde pública hospitalar e de saúde coletiva, também a 

docência, bem como as instituições hospitalares privadas ou conveniadas ao Sistema Único de 

Saúde (Projeto Político- Pedagógico, p. 5).

No  curso  de  Educação  Física os  conteúdos  que  determinam  a  licenciatura  e  o 

bacharelado são conteúdos que perfazem a necessidade da explicitação da promoção da saúde 

e da qualidade de vida,  visando à formação generalista,  para todos os níveis  da educação 

básica. 

 Na área de Ciências Agrárias estão os cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola e 

Engenharia de Pesca. 

Para  o  curso  de  Agronomia os  conteúdos  foram discutidos  na  reformulação  do 

projeto político-pedagógico, constituído por uma visão crítica e por um rigor metodológico 

em  sua  ação,  também  no  raciocínio  lógico  e  coerente,  capacidade  de  análise  crítica, 

capacidade de compreensão e sistematização do conhecimento. O estágio supervisionado é 

obrigatório, propiciando ao acadêmico uma visão teoria/prática. A nova postura política dos 

cursos  de  Agronomia  (opção  por  determinadas  culturas,  propriedades  ou  matriz  teórico-

metodológica) vem desvencilhar a formação agronômica de uma visão ingênua das políticas 

agrícolas, ao mesmo tempo em que desmistifica a suposta neutralidade da ação técnica com 

base nos postulados das ciências naturais (Projeto Político- Pedagógico, p. 4).

No  curso  de  Engenharia  Agrícola os  conteúdos  estabelecem  o  intercâmbio  de 

disciplinas  básicas  e  de  disciplinas  de  conhecimento  específico  ao  engenheiro  agrícola, 

visando ao desenvolvimento de habilidades para a utilização de tecnologia voltada ao setor 

agroindustrial  e pecuário, contemplando a conservação ambiental,  a qualidade de vida e a 

produtividade.  O estágio  supervisionado  visa  à  integração  de  estudos  teóricos  e  práticos, 

favorecendo a formação acadêmica e a integração no mercado profissional.
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Para  o  curso  de  Engenharia  de  Pesca os  conteúdos  visam  à  qualificação  e  à 

intervenção  técnico-científica  em  aqüicultura,  pesca  e  tecnologia  do  pescado,  sendo 

articuladora da área de biotecnologia. As disciplinas constituem-se através de uma sólida base 

científica, contendo disciplinas instrumentalizadoras, que propiciam a qualificação técnica de 

forma integrada entre o teórico e prático.

A  área  de  Ciências  Sociais  Aplicadas é  composta  pelos  cursos  de  Direito, 

Administração,  Ciências  Econômicas,  Ciências  Contábeis,  Serviço  Social  e  Economia 

Doméstica. 

Para o curso de Direito os conteúdos versam sobre o domínio da evolução histórica 

da ciência jurídica, domínio dos métodos e linguagens que geraram seus distintos contornos, 

daí o obrigatório diálogo com os clássicos. Esse diálogo com os clássicos é uma das pré-

condições para um exercício profissional criativo e competente, ou seja, aquele que não se 

exaure nos rápidos processos de obsolescência e que afetam, hoje, todo exercício profissional. 

A prática  interdisciplinar,  através  dos conteúdos selecionados,  permite  desfazer  os  limites 

entre prática, estágio, situação-problema, problematização, extensão e pesquisa. Todos esses 

elementos são princípios formativos do ensino de graduação do curso.

Os  conteúdos  para  o  curso  de  Administração visam  promover  conhecimentos 

instrumentais  da  prática  administrativa  e  científica,  éticos,  sociais,  de  meio  ambiente,  de 

comunicação,  de  informação,  estratégicos  e  de  gestão  comportamental  e  de  processos 

tecnológicos.

Para o curso de Ciências Econômicas os conteúdos fornecem elementos teóricos e 

empíricos  para  a  instrução  do  conhecimento.  Junto  a  estes  conhecimentos  teóricos  é 

enfatizado o instrumental analítico da Ciência Econômica que se distribui nas disciplinas de 

Teoria  Macroeconômica,  Teoria  Microeconômica  e  Econometria,  dotando  o  aluno  de 

conhecimentos que lhe possibilitem estudar as relações entre as variáveis e seus efeitos no 

mundo real. Para complementar o uso deste instrumental é oferecido um sólido conhecimento 

da história.  Este conhecimento histórico trata  da evolução das doutrinas econômicas,  suas 

transformações  e  sua  contribuição  para  a  solução  dos  problemas  econômicos,  tais  como 

escassez, desemprego e deterioração dos recursos.

No  curso  de  Ciências  Contábeis os  conteúdos  versam  sobre  o  conjunto  de 

conhecimentos,  oferecidos  pelo  currículo,  a  partir  de disciplinas  que abarquem conteúdos 

flexíveis e adaptáveis  à realidade socioeconômica. A utilização de escritório modelo é um 

pré-requisito do curso, assunto que necessita ser refletido e incentivado, institucionalmente, 

177



como meio de aliar a prática à teoria. A aplicação dos conhecimentos obtidos na teoria, não 

descolados das situações práticas, mesmo que simuladas, é outro pré-requisito. 

O profissional  do  curso  deve  compreender-se  como  parte  de  um contexto  social 

global,  inserido-se  na  sociedade  e  devendo  preocupar-se  com  as  análises  acerca  dos 

condicionamentos  sociais,  das  relações  educacionais  e,  por  extensão,  da  formação 

profissional,

O curso de Serviço Social adota uma dimensão crítica e criativa onde os conteúdos 

técnico-operativos  ocupam,  ao  lado  da  dimensão  teórico-metodológica  e  ético-política, 

momentos específicos na formação profissional. Pensar num currículo de Serviço Social no 

século XXI é, portanto, conceber uma formação profissional que atenda à demanda social que 

traz,  em  si,  o  acervo  do  conhecimento  e  das  transformações  elaborados  e  vivenciados 

historicamente,  pela  humanidade,  ao longo dos  séculos.  Sendo assim,  o desenho até  aqui 

configurado  coloca  ao  Serviço  Social  desafios  que,  se  não  lhe  são  exclusivos  e  de 

competência  restrita,  levam  à  reflexão  sobre  o  posicionamento  ético-político,  teórico-

metodológico e técnico-operativo para o exercício profissional (projeto político-pedagógico, 

p.15). 

Para  o  curso  de Economia  Doméstica os  conteúdos  são  articulados  a  partir  da 

relação que se estabelecem para com os saberes da esfera  das necessidades da casa e do 

mundo da produção familiar. Incluídos no campo das Ciências Sociais Aplicadas, os saberes 

da Economia Doméstica extrapolaram os muros da esfera doméstica. Estes saberes tratam de 

economia e administração familiares, estudo do consumo e educação do consumidor, família 

e  desenvolvimento  humano,  alimentação  e  nutrição,  saúde  da  família  e  da  comunidade, 

vestuário, habitação e planejamento de espaço. Há uma imensa necessidade local e regional 

de formação de profissionais desta área, de modo que atuem na identificação e resolução de 

problemas sociais e tecnológicos, considerando os aspectos sociais, econômicos e culturais da 

população  do  sudoeste  e  oeste  do  Paraná.  Tendo  estes  profissionais  uma  visão  ética  e 

humanista, podem atuar diante das necessidades básicas da comunidade, família e indivíduo. 

A área  de  Ciências  Humanas  está  composta pelos  cursos  de Filosofia,  História, 

Geografia e Pedagogia. 

Para o curso de  Filosofia os conteúdos das disciplinas que permeiam  a formação 

geral  contemplam  os  núcleos  temáticos  fundamentais  consagrados  pela  tradição:  Lógica, 

Teoria  do Conhecimento,  Ética  e  Filosofia  Geral.  Ao elenco destas  disciplinas  somam-se 

outras  exigidas  pelo  atual  estágio  de  desenvolvimento  do  estudo  filosófico:  Teoria  das 

Ciências Humanas, Filosofia da Linguagem, Epistemologia e Filosofia Política. 
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No curso  de  História os  conteúdos  são  articuladores  entre  as  diversas  áreas  do 

conhecimento das Ciências Humanas, tendo como base as diretrizes curriculares constantes 

nas  políticas  educacionais  do  Estado  do  Paraná  e  do  Ministério  da  Educação  e  Cultura, 

visando  atender  às  demandas  educacionais  tanto  do  ensino  médio  quanto  do  ensino 

fundamental.

Os conteúdos do curso de  Geografia estudam os processos sociais e naturais, com 

base na própria evolução, divisão, do conhecimento científico. O conhecimento geográfico é 

aplicado no processo de elaboração de planos de intervenção, administração e ações técnicas, 

numa diversidade de problemas sócioambientais.  Os conteúdos que permeiam a dimensão 

pedagógica na formação do professor geógrafo, entre outras coisas, dizem respeito à busca do 

entendimento da Geografia como disciplina componente dos currículos escolares, priorizando 

a relação teoria/prática como central para o conhecimento próprio desta área.

No curso de  Pedagogia os conteúdos buscam contribuir no compromisso político-

pedagógico de rediscutir os conhecimentos necessários para a formação desse profissional. Na 

estrutura pedagógica configura como necessidade prover uma formação ampla e qualificada 

ao pedagogo, nas três dimensões de atuação da prática educativa: Educação Infantil, Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão Escolar.

Na  área  de  Lingüística,  Letras  e  Artes,  temos  os  cursos  de  Letras 

Português/Inglês;  Letras  Português/Espanhol,  Letras  Português/Italiano  e  Letras 

Português/Alemão.  Os  conteúdos  básicos  relativos  à  formação  do  acadêmico  são 

contemplados na vinculação da língua e da cultura, indissociáveis. A pesquisa como princípio 

formativo do professor contribui para as incursões nos ramos da língua estrangeira, da língua 

portuguesa e das literaturas. Os conteúdos propiciam a formação de modo a que o profissional 

atue nas modalidades de ensino fundamental e médio, bem como nas áreas de produção dos 

mais variados gêneros e registros lingüísticos. 
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AS AÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PRG) DA UNIOESTE ENTRE 

OS ANOS DE 2003 E 2005:

A DIRETORIA DE APOIO PEDAGÓGICO

As  atividades  da  Diretoria  de  Apoio  Pedagógico  (DAP),  segundo  relatos  dos 

servidores do setor, têm procurado apoiar os cursos de graduação da Unioeste quanto aos 

encaminhamentos  administrativos,  legais  e  pedagógicos  que  direcionam  a  efetivação  dos 

objetivos  traçados  pela  universidade  e  pelos  próprios  cursos  para  a  formação  de  seus 

acadêmicos.

Têm servido de subsídio e matéria  de estudo e trabalho da DAP as resoluções e 

normas dos conselhos superiores, os projetos político-pedagógicos e as diretrizes curriculares 

nacionais para os cursos de graduação.

As principais atividades desenvolvidas pela DAP podem ser elencadas da seguinte 

forma:

- As adequações dos PPPs dos cursos às diretrizes nacionais.
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- O acompanhamento e administração do programa de educação tutorial (PET).

- A implantação, de forma institucional, do programa de monitorias e dos projetos de 

ensino, com a devida regulamentação.

- As discussões, estudos, orientações e encaminhamentos das questões referentes aos 

estágios.

- A regulamentação do trabalho de conclusão de curso.

- Os processos de reconhecimento de cursos, modalidades e habilitações novas.

- O fórum das licenciaturas.

Compõem a estrutura da Diretoria de Apoio Pedagógico:

Divisão de Apoio aos cursos – diretamente ligada às adequações de PPPs e seus 

encaminhamentos legais e pedagógicos e ao reconhecimento de cursos.

Divisão de Projetos, Estágios, Monitoria e acompanhamento de alunos.

Divisão de Bibliotecas – trata das questões referentes ao gerenciamento e aquisição 

do acervo bibliográfico dos cinco campus da Unioeste.

Fazem parte do relatório de atividades da DAP:

Posicionamento, até dezembro de 2005, dos PPPs dos cursos da Unioeste em relação 

às diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação.

Informações constantes nos PPPs dos cursos em vigência nos anos de 2003, 2004 e 

2005 quanto a:

- tempo de integralização;

- data de implantação dos PPPs;

- nº de projetos de ensino;

- nº de monitorias;

- modalidades de acompanhamento de estágio;

- modalidade de trabalho de conclusão de curso;

-  carga  horária  referente  a  atividades  teóricas,  práticas,  estágio,  TCC,  APS (aula 

prática supervisionada), atividades acadêmicas complementares;

- carga horária total do curso.

3- Análise do IAC dos cursos da Unioeste.

4-Situação dos cursos de graduação da Unioeste (utilizada, neste relatório, na parte 

introdutória do documento).
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- Histórico dos vestibulares para as sociedades indígenas do Estado do Paraná e a 

situação dos acadêmicos indígenas na Unioeste.

6-Avaliação 2003, 2004 e 2005 – DPEM.

7-Descrição das atividades relativas ao fórum das licenciaturas.

8-Relatório  quantitativo e qualitativo da Divisão de Bibliotecas (utilizada,  a parte 

quantitativa, na Dimensão VII de avaliação, que trata da parte de infra-estrutura, inclusive da 

questão das bibliotecas).

Posicionamento dos projetos político-pedagógicos e Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos cursos de graduação da Unioeste (situação em 2005):

Os cursos  de  licenciatura  da  Unioeste,  além das  diretrizes  curriculares  nacionais 

específicas para a área do conhecimento, obedeceram também às Resoluções CNE/CP nº 01 e 

02 de 2002, que tratam das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da 

educação básica em cursos de graduação.

Cascavel

Cursos PPPs reformulados 
ano de implantação

Diretrizes Publicadas

Administração 2004 Res.CNE/CP 04/05
Ciências Biológicas –Lic 2003 Res.CNE/CP 07 e 08/02
Ciências Biológicas -Bac 2003 Res.CNE/CP 07 e 08/02
Ciências Contábeis 2004 Res.CNE/CP 10/04
Ciências Econômicas - Parecer CNE/CP 54/04
Enfermagem 2003 Res.CNE/CP 03/01
Engenharia Agrícola 2005 Parecer 307/04
Engenharia Civil 2003 Em exame no CNE a específica 

o curso.
As Diretrizes das Engenharias - 
Parecer nº 1362/2001

Farmácia 2003 Parecer 223/04
Fisioterapia 2004 Parecer 1210/01
Informática 2005 Em exame no CNE
Letras Português/Inglês 2004 Parecer 1820/022002
Letras Português/Espanhol 2004 Parecer 1820/022002
Letras Português/Italiano 2004 Parecer 1820/022002
Matemática 2006 Res. CNE/CP 03/2003
Medicina 2006 Res. CNE/CP 04/2001
Odontologia 2004 Parecer 1300/01

182



Pedagogia 2004 Em exame no CNE
Diretrizes da Formação dos 
Professores Resoluções 
CNE/CP 01/ e 02/2002, Parecer 
009 e 28/2001

Nº de cursos PPPs Reformulados Não Reformulados
18 17 01

Foz do Iguaçu
Cursos PPPs reformulados 

ano de implantação
Diretrizes Publicadas

Administração 2004 Res. 04/05
Ciências Contábeis 2004 Res. 10/04
Ciência da Computação - Em exame no CNE
Direito 2004 Parecer CNE/CP 55/04
Enfermagem 2003 Res.CNE/CP 03/01
Engenharia Elétrica 2004 Em exame no CNE a específica 

o curso.
As Diretrizes das Engenharias 
Parecer nº 1362/2001

Engenharia Mecânica 2004 Em exame no CNE a específica 
o curso.
As Diretrizes das Engenharias 
Parecer nº 1362/2001

Hotelaria 2004 Revogado Parecer. Nova 
Diretrizes em exame no CNE

Letras Português/Espanhol 2004 Parecer 1820/02
Letras Português/Inglês 2004 Parecer 1820/02
Matemática 2006 Res. CNE/CP 03/2003
Pedagogia 2006 Em exame no CNE

Diretrizes da Formação dos 
Professores Resoluções 
CNE/CP 01/ e 02/2002, 009 e 
28/2001

Turismo 2004 Parecer nº 288/03

Nº de cursos PPPs Reformulados Não Reformulados
13 12 01

Francisco Beltrão
Cursos PPP reformulados 

ano de implantação
Diretrizes Publicadas

Administração 2004 Res. 04/05
Ciências Econômicas 2003 Parecer CNE/CP 54/04
Direito 2004 Parecer CNE/CP 55/04
Economia Doméstica 2004 Em exame no CNE
Geografia - Lic 2004 Parecer CNE/CP 14/02
Geografia - Bac 2004 Parecer CNE/CP 14/02
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Pedagogia 2004 Em exame no CNE
Diretrizes da Formação dos 
Professores Resoluções 
CNE/CP 01/ e 02/2002, 009 e 
28/2001

Pedagogia para Educadores do 
Campo

2004 Em exame no CNE
Diretrizes da Formação dos 
Professores Resoluções 
CNE/CP 01/ e 02/2002, 009 e 
28/2001

Nº de cursos PPPs Reformulados Não Reformulados
08 08 -

Marechal Cândido Rondon
Cursos PPPs reformulados 

ano de implantação
Diretrizes Publicadas

Administração 2004 Res. 04/05
Agronomia 2004 Parecer nº 306/04
Ciências Contábeis 2004 Res. 10/04
Direito 2004 Parecer CNE/CP 55/04
Educação Física - Lic 2006 Parecer 58/04
Educação Física - Bac 2006 Parecer 58/04
Geografia 2004 Parecer CNE/CP 14/02
História 2004 Parecer 13/02
Letras Português/Espanhol 2004 Parecer 1820/02
Letras Português/Alemão 2004 Parecer 1820/02
Letras Português/Inglês 2005 Parecer 1820/02
Zootecnia 2006 Parecer 337/04

Nº de cursos PPPs Reformulados Não Reformulados
12 12 -

Toledo
Cursos PPPs reformulados 

ano de implantação
Diretrizes Publicadas

Ciências Econômicas - Parecer 054/04
Ciências Sociais 2004 Res.CNE/CP 15/02
Engenharia de Pesca - Parecer 338/04
Engenharia Química 2003 Em exame no CNE a específica 

o curso.
As Diretrizes das Engenharias 
Parecer nº 1362/2001

Filosofia – diurno 2004 Res. CNE/CP 12/02
Filosofia – noturno 2004 Res. CNE/CP 12/02
Química – Lic - vespertino 2003 Res. CNE/CP 08/2002
Química – Bac - integral 2003 Res. CNE/CP 08/2002
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Química – Lic - noturno 2003 Res. CNE/CP 08/2002
Secretariado Executivo Bilíngüe 2005 Parecer 102/04
Serviço Social 2004 Res. CNE/CP 15/02

Nº de cursos PPPs Reformulados Não Reformulados
11 09 02

QUADRO GERAL DA UNIOESTE

Nº de cursos PPPs Reformulados Não Reformulados
62 58 4
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A DAP e a Divisão de Apoio aos cursos (DAC) da PRG, ao procederem às análises 

nas reformulações dos projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação da Unioeste, 

deram subsídios  para  as  reformulações  dos  PPPs dos  cursos  de graduação da Instituição, 

tendo como base toda a documentação necessária. 

As  principais  dificuldades  encontradas  durante  os  trabalhos  de  verificação  dos 

projetos político-pedagógicos dos cursos da Unioeste, segundo os servidores da DAP e da 

DAC foram:

No cálculo  de  desdobramento  de  turmas  para  cálculo  anual  de  carga  horária  de 

ensino, havendo necessidade de revisão de muitos PPPs.

A disciplina  optativa  e  a  disciplina  independente  não  estavam sendo ofertadas  e 

cursadas com os devidos entendimentos. As disciplinas de formação independente podem ser 

cursadas pelo aluno, por sua livre escolha, dentre as oferecidas pela Unioeste, em qualquer 

outro curso e modalidade ou campus.

Com relação aos pré-requisitos, torna-se necessário que os cursos avaliem a presença 

de pré-requisitos para que não haja engessamento e prejuízos aos acadêmicos. 

Muitos cursos semestralizaram seus PPPs e estão em desacordo com o regime de 

matrícula da Unioeste, que é anual.

Nas  licenciaturas  verificaram-se  dificuldades  no  entendimento  das  práticas  como 

componentes curriculares (PCCs), conforme aponta a resolução CNE/CP 2/2002, que institui 

a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, que, para as PCCs, são de 400 horas. 

As PCCs são desenvolvidas no interior de cada disciplina.

Os cursos não previam situações futuras de alterações.

Os cursos faziam alterações sem aprovações prévias no CEPE.

No  plano  de  implantação,  os  cursos  não  acatavam  a  Resolução  do  CEPE  e 

implantavam em outras turmas não autorizadas.

Nos  cursos  em  que  os  ingressantes  faziam  a  opção  no  2º  ano,  na  modalidade 

pretendida (bacharel ou licenciado), há necessidade de os acadêmicos receberem informações 

e acompanhamento.

A  falta  de  manutenção  formal  dos  centros,  devido  à  falta  de  professores 

(contratação).

Os cursos em fase de reconhecimento devem receber acompanhamento especial e ser 

observados pelos centros e campi nas questões de recursos materiais e bibliográficos. 

Os campi não se manifestaram sobre as necessidades de recursos necessários para a 

implantação dos PPPs.
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Estas informações foram repassadas pela DAP e DAC com base nas reformulações 

dos projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação da Unioeste, no período de 2003 a 

2005.

A PRG e o Grupo de Planejamento e Controle (GPC) realizaram, em 2005, trabalhos 

de análise técnica dos PPPs e dos Índices de Atividades dos Centros (IACs). A análise técnica 

foi executada devido à identificação da necessidade de se estabelecer um acompanhamento 

das informações registradas no IAC, que são fornecidas pelos centros e operacionalizadas 

pelo GPC, e da carga horária docente prevista na alteração aprovada nos PPPs dos cursos de 

graduação e que deveriam estar em consonância com as diretrizes que os regulamentavam. 

Tal  necessidade  de  acompanhamento  adveio  de  algumas  divergências  e  situações  novas 

encontradas entre as informações do IAC e as dos PPPs dos cursos , tais como:

Divergências

Alteração de carga horária semanal e total dos cursos, no IAC sem a devida alteração 

no PPP. 

Oferta de nº de disciplinas optativas, eletivas e de formação independente, além do 

previsto no PPP.

Desdobramentos de disciplinas práticas em número de grupos.

Situações novas

187



Implantação de cursos novos em 2003 e que trouxeram a necessidade permanente de 

contratação de novos docentes.

Inserção da 5ª série que não estava contemplada no PPP anterior.

Ampliação do nº de vagas.

Inserção de novos turnos e modalidades. 

Desdobramentos de disciplinas práticas em número de grupos.

Inclusão de TCC e estágios supervisionados.

O  estudo  realizado  pelo  GPC  e  PRG  foi  feito  com  o  intuito  de  subsidiar  as 

reformulações dos PPPs e as adequações às Diretrizes Curriculares nacionais. O estudo foi 

encaminhado às direções dos centros e colegiados de cursos para que pudessem ser realizadas 

as correções necessárias e justificados os casos em que persistisse a adoção diferenciada de 

desdobramentos  de  disciplinas,  nº  de  alunos/grupos,  carga  horária  de  disciplinas,  carga 

horária total dos cursos e tempo de integralização mínima e máxima, sendo dada ênfase aos 

cursos de graduação. 

A seguir são apresentados os PPPs dos cursos Unioeste, correspondentes aos anos de 

2003, 2004, 2005, constando as seguintes informações:

- tempo de integralização;

- data de implantação dos PPPs;

- nº de projetos de ensino;

- nº de monitorias;

- modalidades de acompanhamento de estágio;

- modalidade de trabalho de conclusão de curso;

-  carga  horária  referente  a  atividades  teóricas,  práticas,  estágio,  TCC,  APS (aula 

prática supervisionada), atividades acadêmicas complementares; 

- carga horária total do curso.
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SITUAÇÃO DOS PPS 2003

 INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

CURSO/HABILITAÇÃO CAMPUS TURNO

TEMPO PARA 
CONCLUSÃO

MÍNIMO MÁXIMO

PPP

 MODALIDADES CARGA HORÁRIA CURRICULAR EM HORAS

PROJ. 
ENS.

MONITORIAS ESTÁGIO  TCC TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO TCC APS
ATIVIDADES 

COMPLE-
MENTARES

TOTAL

Administração Cascavel noturno 5 anos 07 anos 1998 0 0 Semi 0 2700 0 300 0 0 90 3090
Ciências Biológicas (Bach) Cascavel integral 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi Monogr. 1972 748 374 68 0 200 3362
Ciências Biológicas (Lic) Cascavel noturno 5 anos 09 anos 2003 0 43 Semi Monogr. 2006 680 408 68 0 200 3362
Ciências Biológicas (Lic) Sta. Helena integral 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi Monogr. 2006 680 408 68 0 200 3362
Ciências Contábeis Cascavel noturno 5 anos 07 anos 1994 0 0 Direta/Indireta Monogr./relatório 2640 0 0 240 0 120 3000
Ciências Econômicas Cascavel noturno 5 anos 07 anos 1999 0 0 0 Monogr. 2520 0 0 240 0 105 2865
Enfermagem Cascavel integral 5 anos 08 anos 2003 0 4 Semi Monogr. 2652 442 1280 34 918 267 5593
Engenharia Agrícola Cascavel integral 5 anos 08 anos 1999 0 0 Indireta Projeto 4020 0 240 60 0 180 4500
Engenharia Civil Cascavel integral 5 anos 09 anos 2003 0 2 Indireta Projeto 2737 1632 187 51 0 238 4607
Farmácia Cascavel integral 5,5 anos 08 anos 2003 0 15 Direta/In Monogr. 4301 1224 714 34 272 350 6895
Fisioterapia Cascavel integral 5 anos 07 anos 1999 4 2 Direta Monogr. 2220 1050 930 90 0 150 4440
Informática Cascavel integral 5 anos 09 anos 1999 0 5 0 Monogr. 3510 0 0 300 0 90 3990
Letras Português/Inglês Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2003 0 4 Direta Monogr. 2788 0 476 68 0 200 3532
Letras Português/Espanhol Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2003 0 0 Direta Monogr. 2788 0 476 68 0 200 3532
Letras Português/Italiano Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2003 0 0 Direta Monogr. 2788 0 476 68 0 200 3532
Matemática Cascavel noturno 4 anos 07 anos 2000 1 0 Semi 0 2100 0 180 0 0 78 2358
Medicina Cascavel integral 6 anos 09 anos 1997 0 33 Direta 0 4800 0 2640 0 0 230 7670
Odontologia Cascavel integral 5 anos 09 anos 1997 0 42 Direta Artigo 4530 0 420 0 0 180 5130
Pedagogia Cascavel matutino 4 anos 07 anos 1997 0 0 Semi 0 2228 0 400 0 0 200 2828
Pedagogia Cascavel noturno 4 anos 07 anos 1997 0 0 Semi 0 2228 0 400 0 0 200 2828
Pedagogia Sta. Helena noturno 4 anos 07 anos 2001 0 0 Semi 0 2228 0 400 0 0 200 2828
Administração Medianeira noturno 5 anos 08 anos 1998 0 0 Semi/indireta 0 2700 0 300 0 0 90 3090
Administração Foz do Iguaçu noturno 5 anos 07 anos 1998 0 0 Semi/indireta 0 2700 0 300 0 0 90 3090
Ciências Contábeis Foz do Iguaçu noturno 5 anos 07 anos 1994 0 0 Direta Monogr. 2580 0 300 0 0 120 3000
Ciência da Computação Foz do Iguaçu integral 4 anos 07 anos 1998 0 0 Semi/indireta Projeto 3000 120 300 120 0 180 3720
Direito Foz do Iguaçu noturno 5 anos 08 anos 2001 0 0 ñ ident. 0 3540 0 300 0 0 200 4040
Enfermagem Foz do Iguaçu integral 4,5 anos 08 anos  2003 0 0 Semi Monogr. 2652 442 1280 34 918 267 5593
Engenharia Elétrica Foz do Iguaçu integral 5 anos 08 anos 1998 0 0 Direta/Ind 0 3915 0 360 0 0 215 4490
Engenharia Mecânica Foz do Iguaçu integral 5 anos 08 anos 2002 0 0 Indireta Monogr. 3660  210 90 0 150 4110
Hotelaria Foz do Iguaçu matutino 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi Monogr. 2670 0 240 0 0 145 3055
Letras Português/Espanhol Foz do Iguaçu matutino 4 anos 07 anos 2001 0 0 Semi Monogr. 2176 0 408 136 0 200 2920
Letras Português/Inglês Foz do Iguaçu matutino 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi Monogr. 2176 0 408 136 0 200 2920
Matemática Foz do Iguaçu vespert 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi 0 2100 0 180 0 0 78 2358

189



Pedagogia Foz do Iguaçu noturno 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi 0 2100 0 300 0 0 120 2520
Turismo Foz do Iguaçu noturno 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi/ind 0 2484 236 340 0 0 153 3213
Administração Fco Beltrão matutino 4 anos 06 anos 2002 0 0 0 0 2700 0 300 0 0 90 3090
Ciências Econômicas Fco Beltrão noturno 5 anos 07 anos 2003 0 1 0 Monogr. 2992 0 0 240 0 162 3394
Direito Fco Beltrão matutino 5 anos 08 anos 2001 0 1 ñ ident. 0 3540 0 300 0 0 200 4040
Economia Doméstica BA Fco Beltrão noturno 4 anos 06 anos 2003 0 1 Indireta 0 2516  102 102 0 136 2856
Geografia - LP Fco Beltrão noturno 5 anos 06 anos 2000 0 1 Semi Monogr. 2278 0 306 0 0 136 2720
Geografia - BA Fco Beltrão matutino 5 anos 06 anos 2000 0 0 0 Monograf 2967 0 0 102 0 161 3230
Pedagogia  Mag. Ens.Fund. Fco Beltrão noturno 4 anos 07 anos 2003 0 1 Semi 0 2312 0 340 0 0 80 2732
Pedagogia Mag. Educ.Infantil  Fco Beltrão noturno 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi 0 2312 0 340 0 0 80 2732
Ciências Contábeis Palotina* noturno 5 anos 07 anos 2003 0 0 Semi 0 2580 0 300 0 0 120 3000
Administração Palotina* noturno 5 anos 08 anos 1999 0 0 Semi 0 1898 750 300 0 0 138 3086
Administração Sta. Helena noturno 5 anos 08 anos 2002 0 0 Semi 0 1898 750 300 0 0 138 3086
Educação Física  Sta. Helena matutino 4 anos 07 anos 2002 0 0 Semi 0 2730 0 300 60 0 126 3216
Administração M. C. Rondon noturno 5 anos 07 anos 2002 0 0 Semi 0 1898 750 300 0 0 138 3086
Agronomia M. C. Rondon integral 5 anos 08 anos 2000 0 7 Semi/Direta Monogr. 4420 0 360 120 0 160 4900
Ciências Contábeis M. C. Rondon noturno 5 anos 07 anos 1999 0 0 Semi 0 2580 0 300 0 0 120 3000
Direito M. C. Rondon matutino 5 anos 08 anos 2001 0 0 ñ ident. 0 3540 0 300 0 0 200 4040
Educação Física  M. C. Rondon integral 4 anos 07 anos 1999 0 5 Semi Monogr. 2730 0 300 60 0 126 3216
Geografia M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2000 0 2 Semi Monogr. 2100 0 300 0 0 100 2500
História M. C. Rondon matutino 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi Monogr. 2040 0 300 120 0 123 2583
História M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi Monogr. 2040 0 300 120 0 123 2583
Letras Português M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 1999 0 0 Semi 0 2060 0 340 0 0 110 2510
Zootecnia M. C. Rondon integral 5 anos 08 anos 1999 0 8 Semi 0 2610 1500 240 240 0 160 4750
Ciências Econômicas Toledo noturno 5 anos 07 anos 1999 0 0 0 Monogr. 2580 0 0 240 0 120 2940
Ciências Sociais - BA Toledo noturno 4 anos 07 anos 1998 0 1 0 Monogr. 2130 0 0 120 0 90 2340
Ciências Sociais - LP Toledo noturno 4 anos 07 anos 1998 0 0 Direta 0 1950 0 300 0 0 90 2340
Engenharia de Pesca Toledo integral 5 anos 09 anos 1997 0 17 Semi 0 3780 0 240 0 0 180 4200
Engenharia Química Toledo integral 5 anos 09 anos 1995 0 7 Semi Projeto 3690 0 90 0 0 180 3960
Filosofia - Bacharelado Toledo matutino 4 anos 07 anos 2000 0 0 ñ ident. Monogr. 2760 0 0 120 0 120 3000
Filosofia - Licenciatura Toledo noturno 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi 0 2640 0 300 120 0 120 3180
Química - Licenciatura Toledo integral 4 anos 06 anos 2001 0 2 Semi Monogr. 1904 748 408 68 0 200 3328
Secretariado Exec. Bilíngüe Toledo noturno 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi 0 2673 0 348 0 0 150 3171
Serviço Social Toledo matutino 4 anos 07 anos 2000 2 0 Direta Monogr. 2730 0 640 0 0 137 3507

7 204 233739
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SITUAÇÃO DOS PPS 2004

 INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

CURSO/HABILITAÇÃO CAMPUS TURNO

TEMPO PARA 
CONCLUSÃO      

MÍNIMO MÁXIMO

PPP

 MODALIDADES CARGA HORÁRIA CURRICULAR EM HORAS

PROJ. 
ENS.

MONITORIAS ESTÁGIO  TCC TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO TCC APS
ATIVIDADES 

COMPLE-
MENTARES

TOTAL

Administração Cascavel noturno 4 anos 06 anos 2004 0 0 Semi 0 2244 204 300 0 0 138 2886

Ciências Biológicas (Bach) Cascavel integral 4 anos 07 anos 2003 0 29 Semi Monogr. 1972 748 374 68 0 200 3362

Ciências Biológicas (Lic) Cascavel noturno 5 anos 09 anos 2003 0 0 Semi Monogr. 2006 680 408 68 0 200 3362

Ciências Biológicas (Lic) Sta. Helena integral 4 anos 09 anos 2003 0 0 Semi Monogr. 2006 680 408 68 0 200 3362

Ciências Contábeis Cascavel noturno 5 anos 07 anos 2004 0 0 Direta/Indireta Monogr. 2176 816 204 204 0 170 3570

Ciências Econômicas Cascavel noturno 5 anos 07 anos 1999 0 0 0 Monogr. 2520 0 0 240 0 105 2865
Enfermagem Cascavel integral 5 anos 08 anos 2003 0 5 Semi Projeto 2652 442 1280 34 918 267 5593

Engenharia Agrícola Cascavel integral 5 anos 08 anos 1999 0 0 Indireta Projeto 3706 1139 240 68 0 250 5403

Engenharia Civil Cascavel integral 5 anos 09 anos 2003 0 10 Indireta Monogr. 2737 1632 187 51 0 238 4607

Farmácia Cascavel integral 5,5 anos 08 anos 2003 0 28 Direta/Ind Monogr. 4301 1224 714 34 272 350 6895

Fisioterapia Cascavel integral 5 anos 07 anos 2004 0 0 Direta 0 2788 1224 1020 68 578 280 5958

Informática Cascavel integral 5 anos 09 anos 1999 4 3 0 Monogr. 3808 612 0 340 0 238 4998

Letras Português/Inglês Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2003 0 0 Direta Monogr. 2788 0 476 68 0 200 3532

Letras Português/Espanhol Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2003 0 0 Direta Monogr. 2788 0 476 68 0 200 3532

Letras Português/Italiano Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2003 0 0 Direta Monogr. 2788 0 476 68 0 200 3532

Matemática Cascavel noturno 4 anos 07 anos 2000 2 3 Semi 0 2100 0 180 0 0 78 2358

Medicina Cascavel integral 6 anos 09 anos 1997 0 21 Direta 0 3132 1700 2640 0 0 230 7702

Odontologia Cascavel integral 5 anos 09 anos 2004 0 69 Direta Artigo 2091 2533 986 34 0 282 5926

Pedagogia Cascavel matutino 4 anos 07 anos 1997 0 0 Semi  2252 400 400 0 0 200 3252

Pedagogia Cascavel noturno 4 anos 07 anos 1997 0 0 Semi  2252 400 400 0 0 200 3252

Pedagogia Sta. Helena noturno 4 anos 07 anos 2001 0 0 Semi  2252 400 400 0 0 200 3252

Administração Medianeira noturno 5 anos 08 anos 2003 0 0 Semi/ind. 0 2176 0 408 136 0 200 2920

Administração Foz do Iguaçu noturno 4 anos 06 anos 2003 0 0 Semi/ind. 0 2244 204 300 0 0 138 2886

Ciências Contábeis Foz do Iguaçu noturno 5 anos 07 anos 2004 0 0 Direta Monogr. 2176 816 204 204 0 170 3570

Ciência da Computação Foz do Iguaçu integral 4 anos 07 anos 1998 0 0 Semi/indireta Projeto 3000 120 300 120 0 180 3720

Direito Foz do Iguaçu noturno 5 anos 08 anos 2004 0 0 ñ ident. 0 3366 0 340 0 0 200 3906

Enfermagem Foz do Iguaçu integral 4,5 anos 08 anos  2003 0 0 Semi TCC 2363 390 1160 34 782 267 4997

Engenharia Elétrica Foz do Iguaçu integral 5 anos 08 anos 1996 0 0 Direta/Ind 0 3247 663 360 0 0 200 4470
Engenharia Mecânica Foz do Iguaçu integral 5 anos 08 anos 2004 0 0 Indireta Monogr. 3434 833 238 102 0 170 4777

Hotelaria Foz do Iguaçu matutino 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi Monogr. 2482 272 425 34 0 161 3374

Letras Português/Espanhol Foz do Iguaçu matutino 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi Monogr. 2176 0 408 136 0 200 2920
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Letras Português/Inglês Foz do Iguaçu matutino 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi Monogr. 2176 0 408 136 0 200 2920

Matemática Foz do Iguaçu vespert 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi 0 2100 0 180 0 0 78 2358

Pedagogia Foz do Iguaçu noturno 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi 0 2100 0 300 0 0 120 2520

Pedagogia Educ. do  Campo* Fco Beltrão diferenc. ** 4 anos 4 anos 2004 0 0 Semi  1960 240 400 0 0 200 2800

Turismo Foz do Iguaçu noturno 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi/ind 0 2484 236 340 0 0 153 3213

Administração Fco Beltrão matutino 4 anos 06 anos 2004 0 0 0 0 2750 38 300 0 0 139 3227

Ciências Econômicas Fco Beltrão noturno 5 anos 07 anos 2003 0 0 0 Monogr. 2992 0 0 240 0 162 3394

Direito Fco Beltrão matutino 5 anos 08 anos 2004 0 0 ñ ident. 0 3876 0 306 0 0 200 4382

Economia Doméstica BA Fco Beltrão noturno 4 anos 06 anos 2004 0 0 Indireta 0 2398 322 306 102 0 156 3284

Geografia - LP Fco Beltrão noturno 5 anos 06 anos 2004 0 0 Semi Monogr. 2104 174 442 0 0 200 2920

Geografia - BA Fco Beltrão matutino 5 anos 06 anos 2004 0 0 0 Monograf 2184 570 0 68 0 142 2964

Pedagogia  Mag. Ens.Fund. Fco Beltrão noturno 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi 0 2112 370 408 0 0 200 3090

Pedagogia Mag. Educ.Infantil  Fco Beltrão noturno 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi 0 2112 370 408 0 0 200 3090

Ciências Contábeis Palotina* noturno 5 anos 07 anos 1999 0 0 Semi 0 2108 884 408 0 0 170 3570

Administração Palotina* noturno 5 anos 08 anos 1999 0 0 Semi 0 1898 750 300 0 0 138 3086

Administração Sta. Helena noturno 5 anos 08 anos 2004 0 0 Semi 0 1898 750 300 0 0 138 3086

Educação Física  Sta. Helena matutino 4 anos 07 anos 2002 0 0 Semi 0 2730 0 300 60 0 126 3216

Administração M. C. Rondon noturno 4 anos 06 anos 2004 0 0 Semi 0 1898 750 300 0 0 138 3086

Agronomia M. C. Rondon integral 5 anos 08 anos 2004 0 0 Semi Monogr. 2822 1615 408 136 0 260 5241

Ciências Contábeis M. C. Rondon noturno 5 anos 07 anos 2004 0 0 Semi 0 2108 884 408 0 0 170 3570

Direito M. C. Rondon matutino 5 anos 08 anos 2004 0 0 novo 0 3434 0 372 0 0 200 4006

Educação Física  M. C. Rondon integral 4 anos 07 anos 1999 0 0 Semi Monogr. 2730 0 300 60 0 126 3216

Geografia M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi Monogr. 1870 442 408 68 0 200 2988

História M. C. Rondon matutino 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi Monogr. 2034 482 400 136 0 200 3252

História M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi Monogr. 2034 482 400 136 0 200 3252

Letras Português/Espanhol M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi  2380 0 425 0 0 200 3005

Letras Português/Alemão M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi  2380 0 425 0 0 200 3005

Zootecnia M. C. Rondon integral 5 anos 08 anos 1999 0 0 Semi 0 2610 1500 240 240 0 160 4750

Ciências Econômicas Toledo noturno 5 anos 07 anos 1999 0 0 0 Monogr. 2580 0 0 240 0 120 2940

Ciências Sociais - BA Toledo noturno 4 anos 07 anos 2004 0 0 0 Monogr. 2652 68 0 136 0 200 3056

Ciências Sociais - LP Toledo noturno 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi 0 2040 408 400 0 0 200 3048

Engenharia de Pesca Toledo integral 5 anos 09 anos 1997 0 7 Direta Monogr. 3780 0 240 0 0 180 4200

Engenharia Química Toledo integral 5 anos 09 anos 2004 0 13 Semi Monogr. 3434 816 170 68 0 225 4713

Filosofia - Bacharelado Toledo matutino 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi Monogr. 2680 448 0 136 0 200 3464

Filosofia - Licenciatura Toledo noturno 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi 0 2320 400 400 136 0 200 3456

Química - Licenciatura Toledo vespert 4 anos 06 anos 2004 0 4 Semi Monogr. 1904 748 408 68 0 200 3328

Química - Licenciatura Toledo noturno 5 anos 07 anos 2004 0 3 Semi Monogr. 1904 748 408 68 0 200 3328

Química - Bacharelado Toledo integral 4 anos 06 anos 2004 0 0 Semi Monogr. 2295 850 136 68 0 200 3549

Secretariado Exec. Bilíngüe Toledo noturno 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi 0 2541 0 480 0 0 150 3171

Serviço Social Toledo matutino 4 anos 07 anos 2004 2 2 Direta Monogr. 2856 0 408 170 0 146 3580
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SITUAÇÃO DOS PPS 2005

 INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

CURSO/HABILITAÇÃO CAMPUS TURNO

TEMPO PARA 
CONCLUSÃO      

MÍNIMO MÁXIMO

PPP
 MODALIDADES CARGA HORÁRIA CURRICULAR EM HORAS

PROJ. 
ENS.

MONITORIAS ESTÁGIO  TCC TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO TCC APS AAC TOTAL

Administração Cascavel noturno 4 anos 06 anos 2005 0 0 Semi 0 2244 204 300 0 0 138 2886

Ciências Biológicas (Bach) Cascavel integral 4 anos 07 anos 2003 0 47 Semi Monogr. 1972 748 374 68 0 200 3362

Ciências Biológicas (Lic) Cascavel noturno 5 anos 09 anos 2003 0 3 Semi Monogr. 2006 680 408 68 0 200 3362

Ciências Biológicas (Lic) Sta. Helena integral 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi Monogr. 2006 680 408 68 0 200 3362

Ciências Contábeis Cascavel noturno 5 anos 07 anos 2004 0 0 Direta/Indireta Monogr. 2176 816 204 204 0 170 3570

Ciências Econômicas Cascavel noturno 5 anos 07 anos 1999 0 0 0 Monogr. 2520 0 0 240 0 105 2865

Enfermagem Cascavel integral 5 anos 08 anos 2003 0 4 Semi TCC 2652 442 1280 34 918 267 5593

Engenharia Agrícola Cascavel integral 5 anos 08 anos 2005 1 0 Indireta TCC 3706 1139 240 68 0 250 5403

Engenharia Civil Cascavel integral 5 anos 09 anos 2003 0 5 indireta TCC 2737 1632 187 51 0 238 4607

Farmácia Cascavel integral 5,5 anos 08 anos 2003 0 26 Direta/Ind TCC 4301 1224 714 34 272 350 6895

Fisioterapia Cascavel integral 5 anos 07 anos 2004 0 4 Direta 0 2788 1224 1020 68 578 280 5958

Informática Cascavel integral 5 anos 09 anos 2005 4 3 0 Monogr. 3808 612 0 340 0 238 4998

Letras Português/Inglês Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2003 0 6 Direta Monogr. 2788 0 476 68 0 200 3532

Letras Português/Espanhol Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2003 0 1 Direta Monogr. 2788 0 476 68 0 200 3532

Letras Português/Italiano Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2003 0 0 Direta Monogr. 2788 0 476 68 0 200 3532

Matemática Cascavel noturno 4 anos 07 anos 2000 0 2 Semi 0 2100 0 180 0 0 78 2358

Medicina Cascavel integral 6 anos 09 anos 2005 0 22 Direta 0 3132 1700 2640 0 0 230 7702

Odontologia Cascavel integral 5 anos 09 anos 2004 0 66 Direta 0 2091 2533 986 34 0 282 5926

Pedagogia Cascavel matutino 4 anos 07 anos 2005 0 8 Semi Monogr. 2252 400 400 0 0 200 3252

Pedagogia Cascavel noturno 4 anos 07 anos 2005 0 0 Semi Monogr. 2252 400 400 0 0 200 3252

Pedagogia Cascavel noturno 4 anos 07 anos 2005 0 0 Semi Monogr. 2252 400 400 0 0 200 3252

Administração Medianeira noturno 5 anos 08 anos 2003 0 0 Semi/indireta 0 2176 0 408 136 0 200 2920

Administração Foz do Iguaçu noturno 4 anos 06 anos 2004 0 0 Semi/indireta 0 2244 204 300 0 0 138 2886

Ciências Contábeis Foz do Iguaçu noturno 5 anos 07 anos 2005 0 0 Direta Monogr. 2176 816 204 204 0 170 3570

Ciência da Computação Foz do Iguaçu integral 4 anos 07 anos 1998 0 0 semi/Indireta Projeto 3000 120 300 120 0 180 3720

Direito Foz do Iguaçu noturno 5 anos 08 anos 2004 0 0 ñ ident. 0 3366 0 340 0 0 200 3906

Enfermagem Foz do Iguaçu integral 4,5 anos 08 anos  2005 0 0 Semi Monogr 2363 390 1160 34 782 267 4997
Engenharia Elétrica Foz do Iguaçu integral 5 anos 08 anos 2005 0 19 Direta/Ind 0 3230 714 360 0 0 215 4519

Engenharia Mecânica Foz do Iguaçu integral 5 anos 08 anos 2004 0 0 Indireta Monogr. 3417 850 238 102 0 250 4857

Hotelaria Foz do Iguaçu matutino 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi Monogr. 2482 272 425 34 0 161 3374

Letras Português/Espanhol Foz do Iguaçu matutino 4 anos 07 anos 2004 0 1 Semi Monogr. 2176 0 408 136 0 200 2920

Letras Português/Inglês Foz do Iguaçu matutino 4 anos 07 anos 2004 0 1 Semi Monogr. 2176 0 408 136 0 200 2920

Matemática Foz do Iguaçu vespert 4 anos 07 anos 2000 0 4 Semi 0 2100 0 180 0 0 78 2358
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Pedagogia Foz do Iguaçu noturno 4 anos 07 anos 2000 0 0 Semi 0 2100 0 300 0 0 120 2520

Turismo Foz do Iguaçu noturno 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi/ind 0 2484 236 340 0 0 153 3213

Administração Fco Beltrão matutino 4 anos 06 anos 2004 0 3 Indireta 0 2750 38 300 0 0 139 3227

Ciências Econômicas Fco Beltrão noturno 5 anos 07 anos 2005 0 0 0 Monogr. 2992 0 0 240 0 162 3394

Direito Fco Beltrão matutino 5 anos 08 anos 2004 0 0 ñ ident. 0 3876 0 306 0 0 200 4382

Economia Doméstica BA Fco Beltrão noturno 4 anos 06 anos 2004 0 2 Indireta 0 2398 322 306 102 0 156 3284

Geografia - LP Fco Beltrão noturno 5 anos 06 anos 2004 0 1 Semi Monogr. 2104 174 442 0 0 200 2920

Geografia - BA Fco Beltrão matutino 5 anos 06 anos 2004 0 0 0 Monogr. 2184 570 0 68 0 142 2964

Pedagogia  Mag. Ens.Fund. Fco Beltrão noturno 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi 0 2112 370 408 0 0 200 3090

Pedagogia Mag. Educ.Infantil  Fco Beltrão noturno 4 anos 07 anos 2003 0 0 Semi 0 2112 370 408 0 0 200 3090

Pedagogia Educ. do  Campo* Fco Beltrão diferenc. ** 4 anos 4 anos 2004 0 0 Semi  1960 240 400 0 0 200 2800

Ciências Contábeis Palotina* noturno 5 anos 07 anos 1999 0 0 Semi 0 2108 884 408 0 0 170 3570

Administração Palotina* noturno 5 anos 08 anos 1999 0 0 Semi 0 1898 750 300 0 0 138 3086

Administração Sta. Helena noturno 5 anos 08 anos 2004 0 0 Semi 0 1898 750 300 0 0 138 3086

Educação Física  Sta. Helena matutino 4 anos 07 anos 2002 0 0 Semi 0 2730 0 300 60 0 126 3216

Administração M. C. Rondon noturno 4 anos 06 anos 2004 0 0 Semi 0 1898 750 300 0 0 138 3086

Agronomia M. C. Rondon integral 5 anos 08 anos 2005 0 0 Semi/direta Monogr. 2822 1615 408 136 0 260 5241

Ciências Contábeis M. C. Rondon noturno 5 anos 07 anos 2004 0 0 Semi 0 2108 884 408 0 0 170 3570

Direito M. C. Rondon matutino 5 anos 08 anos 2004 0 0 ñ ident. 0 3434 0 372 0 0 200 4006
Educação Física  M. C. Rondon integral 4 anos 07 anos 1999 0 1 Semi Monogr. 2730 0 300 60 0 126 3216

Geografia M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2004 0 2 Semi Monogr. 1870 442 408 68 0 200 2988

História M. C. Rondon matutino 4 anos 07 anos 2005 0 0 Semi Monogr. 2034 482 400 136 0 200 3252

História M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2005 0 0 Semi Monogr. 2034 482 400 136 0 200 3252

Letras Português/Espanhol M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2004 0 0 Direta  2380 0 425 0 0 200 3005

Letras Português/Alemão M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2004 0 0 Direta  2380 0 425 0 0 200 3005

Letras Português/Inglês M. C. Rondon noturno 4 anos 07 anos 2005 0 0 Direta  2380 0 425 0 0 200 3005

Zootecnia M. C. Rondon integral 5 anos 08 anos 1999 0 8 Semi 0 2610 1500 240 240 0 160 4750

Ciências Econômicas Toledo noturno 5 anos 07 anos 1999 0 2 0 Monogr. 2580 0 0 240 0 120 2940

Ciências Sociais - BA Toledo noturno 4 anos 07 anos 2004 0 1 0 Monogr. 2652 68 0 136 0 200 3056

Ciências Sociais - LP Toledo noturno 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi 0 2040 408 400 0 0 200 3048

Engenharia de Pesca Toledo integral 5 anos 09 anos 1997 0 7 Direta Monogr. 3780 0 240 0 0 180 4200

Engenharia Química Toledo integral 5 anos 09 anos 2004 0 7 Semi Monogr. 3434 816 170 68 0 225 4713

Filosofia - Bacharelado Toledo matutino 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi Monogr. 2680 448 0 136 0 200 3464

Filosofia - Licenciatura Toledo noturno 4 anos 07 anos 2004 0 0 Semi 0 2320 400 400 136 0 200 3456

Química - Licenciatura Toledo vespert 4 anos 06 anos 2005 0 0 Semi Monogr. 1904 748 408 68 0 200 3328

Química - Licenciatura Toledo noturno 5 anos 07 anos 2005 0 0 Semi Monogr. 1904 748 408 68 0 200 3328

Química - Bacharelado Toledo integral 4 anos 06 anos 2005 0 0 Semi Monogr. 2295 850 136 68 0 200 3549

Secretariado Exec. Bilíngüe Toledo noturno 4 anos 07 anos 2005 0 0 Semi 0 2584 0 480 0 0 153 3217

Serviço Social Toledo matutino 4 anos 07 anos 2004 2 1 Direta Monogr. 2856 0 408 170 0 146 3580

8 257 264243
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Parecer técnico dos projetos político-pedagógicos e do índice de atividade dos centros 
dos cursos de graduação da Unioeste:

O parecer que se apresenta traz os resultados da análise técnica realizada pela equipe 

formada pelo Grupo de Planejamento e Controle (GPC) e pela Pró-Reitoria de Graduação 

(PRG) nos PPPs dos cursos de graduação da Unioeste, bem como nos índices de atividades 

dos centros (IACs) aos quais estão afetos os cursos de graduação da Unioeste.

Constam do  parecer  informações  sobre  a  carga  horária  de  ensino  dos  cursos  de 

graduação,  que  foram  extraídas  do  quadro  de  distribuição  anual  das  disciplinas,  dos 

desdobramentos previstos nos PPPs, dos IACs, referentes ao ano letivo de 2005. A análise 

técnica  foi  executada  devido  à  identificação  da  necessidade  de  se  confrontarem  as 

informações registradas no IAC, que são fornecidas pelos centros e operacionalizadas pelo 

GPC, com aquelas que estão de fato aprovadas nos PPPs dos cursos e que deveriam estar em 

consonância com as diretrizes que os regulamentam. Tal necessidade de confrontação adveio 

de algumas divergências encontradas entre as informações do IAC e as do PPP.

Justifica-se este parecer (fruto de uma a análise técnica), haja vista ser imprescindível 

sanar  todas  as  dúvidas  para  melhor  subsidiar  a  realização  de  concurso  público  para  a 

contratação de docentes na Unioeste, bem como para minimizar as contratações de docentes 

temporários e para consolidar o corpo docente efetivo, visando à qualidade pedagógica dos 

cursos  já  autorizados  pelo  governo  do  Estado  do  Paraná.  Nesse  contexto,  os  principais 

objetivos do estudo realizado  foram:

Diagnosticar a efetiva carga horária de ensino dos cursos de graduação no ano letivo 

de 2005, bem como a carga horária necessária para a sua consolidação.

Adequar as informações registradas nos PPPs às diretrizes internas da   Instituição, 

bem como às diretrizes nacionais dos cursos de graduação.

Corrigir  eventuais  equívocos  encontrados  nas  planilhas  de  desdobramento  de 

disciplinas.

Subsidiar  os  centros  na  elaboração  do  IAC  em  consonância  com  as  diretrizes 

aprovadas nos conselhos superiores.

A análise técnica foi realizada a partir de pesquisa nos documentos que norteiam os 

cursos de graduação da Unioeste, tais como o PPP de cada curso, o IAC do atual ano letivo, 

as resoluções do CEPE e do COU que regulamentavam e ou regulamentam as atividades de 

ensino da Unioeste, e as diretrizes nacionais dos cursos de graduação. De posse de todos esses 
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documentos,  a  análise  deu-se  em três  etapas  principais.  Na  primeira,  confrontaram-se  as 

informações  aprovadas  nos  PPPs  com  as  que  são  lançadas  pelos  centros  nos  IACs.  Na 

segunda etapa, comparou-se a carga horária de ensino do antigo com a do novo PPP, a fim de 

visualizar  qual  o  impacto  das  alterações  efetuadas  até  o  momento  na  integralização  e  na 

implantação do novo PPP. Na terceira, e última etapa, elaborou-se a simulação do IAC ano a 

ano, de acordo com a integralização de cada curso, culminando na formulação do IAC até o 

ano de 2010, em que será implantado o último ano do curso de bacharelado em Educação 

Física no  campus de Marechal Cândido Rondon.

Devido à inexistência  de um programa computacional  específico para controlar  a 

carga  horária  dos  cursos  da  Unioeste,  o  IAC  é  operacionalizado  no  software Excel.  A 

confecção desse programa é morosa e exige atenção minuciosa para evitar erros nas fórmulas, 

por esse motivo e pelo número reduzido de técnicos para a execução deste trabalho, os quais 

tiveram  que  conciliar  as  atribuições  de  suas  responsabilidades  dentro  da  dinâmica  da 

universidade com a análise aqui relatada, o trabalho prolongou-se mais que o tempo previsto 

para sua conclusão.  No entanto,  o objetivo final  foi  alcançado:  identificar  a carga horária 

necessária de docente até a consolidação de todos os cursos de graduação da Unioeste.

A apresentação dos resultados da análise técnica final, relatada neste parecer, está 

organizada por  campus, centro e curso, onde está detalhada a situação em que se encontra 

cada curso e feitas as recomendações necessárias para que eles sejam adequados às diretrizes 

curriculares e demais regulamentações desta IES.

Ressalta-se que o estudo aqui relatado visa subsidiar cada colegiado/centro e a PRG 

com as informações que fundamentem as vagas pleiteadas com o devido amparo legal e com 

justificativas  plausíveis  àquelas  acatadas  pelo  Estado,  evitando  com isso  encaminhar  um 

quantitativo excessivo de carga horária, cujas justificativas não têm sido aceitas pelo Estado, 

causando um desgaste técnico e pedagógico.

Diante  desse  contexto,  sugere-se  que  sejam  tomadas  algumas  providências 

administrativas, as quais poderão sanar as dificuldades historicamente enfrentadas no que diz 

respeito às necessidades de contratação de docentes efetivos.

A  partir  da  análise  relatada  detectou-se  a  necessidade  de  regulamentar  algumas 

situações praticadas nesta IES, quais sejam:

1. Elaborar uma minuta de resolução, pela PRG, em consonância com as diretrizes 

curriculares dos cursos, a qual deverá ser apreciada e aprovada pelo CEPE, onde 

seja vedada a possibilidade de contratação docente em virtude da alteração da 

estrutura curricular, exceto para aqueles casos que ainda não estão cumprindo o 
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mínimo  de  carga  horária  de  ensino  estabelecido  em  lei  ou  em  que  haja 

necessidade, por força de lei, de inserção de disciplinas que ainda não pertencem 

ao rol de disciplinas do curso e não tenha corpo docente com a devida formação 

para ministrá-la. Esse documento poderá limitar  as alterações de PPPs apenas 

para adequação do curso às diretrizes e às necessidades sociais que se apresentam 

em cada período, sem a elevação excessiva da carga horária de ensino que os 

desdobramentos provocam, os quais nem sempre são efetivados na prática.

2. A Resolução nº 034/2000-COU, que aprovou critérios e determinou o índice de 

atividade de centro, precisa ser revisada para adequar-se à realidade atual desta 

IES, haja vista que o Anexo II desta resolução, que determina as atividades a 

serem computadas para efeito de cálculo do IAC e seus critérios, foi elaborado 

em 1996, período em que a universidade contava com menor número de cursos 

de graduação e de pós-graduação. Esse anexo permite a elevação da carga horária 

de  disciplinas  que  sofrem  desdobramentos,  pois  quanto  maior  o  número  de 

grupos em que a disciplina é dividida, maior será a carga horária final desta. Este 

fato  pode ser  percebido especialmente  na Área de Saúde,  onde as disciplinas 

práticas têm que ser realizadas por um número reduzido de discentes, dada sua 

especificidade,  culminando numa carga horária  excessiva ao aplicar  o cálculo 

previsto na resolução. No entanto, essa prática começou a ser estendida a outros 

cursos, os quais propuseram em seus PPPs desdobramentos que anteriormente 

não  eram  efetuados,  os  quais  foram  aprovados  pelos  conselhos  superiores, 

culminando  em elevações  significativas  na  carga  horária  de  ensino,  como  se 

percebe nos cursos abaixo elencados:

 Ciências Contábeis alterou a carga horária de ensino de 253 horas para 482 horas 

semanais. 

 Ciências Biológicas alterou a carga horária de 248,3 para 304,5 horas semanais e 

implantou a Licenciatura Noturno que equivale a mais 403 horas semanais.

 Fisioterapia  alterou  a  carga  horária  de 646 para  780,5 horas  semanais  com a 

inserção da 5ª série que não estava contemplada no PPP anterior.

 Medicina alterou a carga horária de 1498 para 1957 horas semanais. 

 Engenharia Mecânica de 288 para 389,5 horas semanais. 

 Economia Doméstica de 350,5 para 371 horas semanais. 
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 Educação Física de 500,2 para 616,5 (ampliou o nº de vagas para 50, divididas 

em 25 integral e 25 noturno). 

 Filosofia de 322 para 338 horas semanais. 

 Serviço Social de 363,5 para 398 horas semanais.

Outro item a ser revisto nesta resolução é quanto à demanda necessária para suprir a 

carga horária de ensino oriunda das pós-graduações, onde a carga horária de apoio didático 

despendida  nesses  cursos  é  de  300%  do  número  das  horas  aula,  causando  um  impacto 

considerável na necessidade de contratação docente para suprir essa demanda.

2. Encaminhar o presente estudo às direções dos centros para que possam realizar as 

correções necessárias em tempo hábil e justificar os casos em que persista uma 

metodologia diferenciada, para posterior análise e adequação às diretrizes.

3. Encaminhar  ao  governo  do  Estado  o  pedido  de  autorização  imediata  para  a 

realização  de  concurso  público  para  contratação  de  docente  efetivo  para  o 

próximo ano letivo, a fim de que possa ser realizado antes do início do calendário 

acadêmico,  minimizando  assim  os  constantes  problemas  pedagógicos  que  a 

universidade vem enfrentando ao longo dos anos pela falta de professores, em 

especial aos cursos novos que estão devidamente autorizados pelo governo, no 

entanto,  sem realização de concursos após a sua implantação.  Essa solicitação 

está  devidamente  amparada  pela  lei  nº  14.269/2003,  a  qual  estabelece  o 

quantitativo  de cargos  de  professor  de ensino superior  no montante  de 1.138 

vagas para a Unioeste, sendo que, até a presente data, o corpo docente efetivo 

desta IES é de 896 docentes. As vagas que poderão compor o próximo concurso 

são as oriundas de:

Implantação de séries novas.

Exonerações; falecimentos; aposentadorias e remoções para outros órgãos do Estado, 

quando o curso que justificar a abertura de vaga em virtude de um desses fatores, mantiver o 

saldo do IAC positivo para contratação de docente efetivo até a integralização de seus PPPs.

Aquelas  vagas  solicitadas  por  alteração  de  PPP  e/ou  desdobramento  de  turmas 

deverão aguardar o estudo do presente relatório, pelos colegiados e centros, a fim de que os 

mesmos possam adequar ou justificar as recomendações aqui levantadas.

4. Solicitar  à Diretoria de Informática a construção emergencial  do software que 

permita  um controle  mais  rápido  e  preciso,  tanto  da  carga  horária  necessária 
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quanto  da carga  horária  ocupada a  cada ano pelo corpo docente  existente  na 

Instituição.

Ressalta-se que essa solicitação vem sendo pleiteada anualmente pelo GPC, sendo 

que a efetivação vem sendo postergada por diversos motivos, dentre eles o fato de que há um 

sistema “provisório”, cuja linguagem (Data Flex) não comporta mais as informações desta 

Instituição, uma vez que, ao ser criado, a Unioeste contava com cerca de 400 docentes e hoje 

esse número oscila entre 1000 a 1200 (entre efetivos e temporários).

Ressalta-se que o programa que está sendo desenvolvido para o Controle Acadêmico 

poderá ser utilizado para esse fim, uma vez que contém todas as informações necessárias para 

a  confecção  dos  relatórios  necessários.  No  entanto,  faz-se  necessário  que  a  equipe  que 

desenvolve tal programa faça a adequação e a inclusão das informações que compõem os 

PIADs e os IACs.

Enfatiza-se  que  esse  programa  minimizará  significativamente  os  problemas 

enfrentados por esta IES, em especial quanto ao número reduzido de técnico-administrativos 

para desenvolver tarefas de complexidade significativa com prazo determinado para entrega, 

causando atraso em demais atividades necessárias ao cotidiano da   Instituição.

5. Considerando  que  a  Unioeste  está  ampliando  sua  verticalização  de  ensino, 

adequando-se assim à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, deve-se 

adotar uma política para viabilizar essa verticalização, no tocante à carga horária 

necessária  para a manutenção dos  cursos já existentes  e os novos cursos que 

deverão ser implantados ao longo dos anos.

Propõe-se que seja solicitada a autorização de concurso público especificamente para 

suprir a carga horária oriunda desses cursos, pois, ao autorizar a implantação desses cursos, o 

corpo docente  qualificado que irá  integrá-lo  deixará  de atender  parte  da carga horária  de 

ensino nos cursos de graduação, os quais já deveriam estar com seu corpo docente efetivo 

consolidado, a eles causando prejuízos pedagógicos, uma vez que a falta de professor vem 

sendo suprida com docentes temporários, cuja evasão é bastante significativa, fator que limita 

a manutenção da qualidade do ensino.

Os Vestibulares específicos para as Sociedades Indígenas do Estado do Paraná – uma 
ação inclusiva que requer estrutura para ser mantida:

O Estado do Paraná, através da Lei nº 13134, em 18 de abril de 2001, regulamentou 

o  ingresso  ao  ensino  superior  de  indígenas  residentes  no  Estado.  No  Paraná,  para  cada 
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universidade estadual são destinadas a cada ano três vagas para indígenas, excedendo aquelas 

vagas ofertadas regularmente nos outros vestibulares de cada   Instituição. Para concorrer ao 

processo seletivo é preciso que os candidatos índios  pertençam às comunidades indígenas 

paranaenses, e comprovem o mínimo de dois anos de residência no Paraná, além de terem 

concluído o ensino médio.

As  universidades estaduais de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Oeste do Paraná e 

Centro Oeste fizerem parte do primeiro vestibular específico em 2002 e, no ano de 2003, com 

a  estadualização  da  Unespar  (Universidade  Estadual  do  Paraná),  passou  para  seis 

universidades, o que correspondeu a 18 vagas para indígenas, no total.

O primeiro vestibular específico para as sociedades indígenas ocorreu na cidade de 

Guarapuava, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, no período de 4 a 6 de fevereiro de 

2002. O número de candidatos inscritos foi de 51, com 3 ausentes. Portanto realizaram as 

provas 49 candidatos.  

A realização do segundo vestibular específico para as sociedades indígenas ocorreu 

na cidade de Londrina,  na Universidade Estadual  de Londrina,  no período de 14 a 16 de 

fevereiro de 2003. Foram inscritos 64 candidatos e 63 realizaram as provas.  

A realização do terceiro vestibular específico para as sociedades indígenas do Estado 

do Paraná ocorreu na cidade de Cascavel, na Unioeste. Dos 66 candidatos inscritos ao III 

Concurso Vestibular, 60 candidatos realizaram as provas. 

O quarto vestibular  específico  para as sociedades  indígenas do Estado do Paraná 

ocorreu  na  cidade  de  Maringá,  na  Universidade  Estadual  de  Maringá  (UEM),  com nova 

parceria através do Termo de Convênio nº 502/2004-UFPR, que incluiu mais 5 vagas dos 

cursos  ofertados  pela  Universidade  Federal  do Paraná (UFPR),  aos índios  integrantes  das 

sociedades  indígenas  de  todo  o  Brasil,  totalizando  23  vagas  em  todas  as  universidades 

públicas do Estado do Paraná.

Em 2005, ocorreu o IV concurso vestibular específico para as sociedades indígenas, 

realizado  na  Universidade  Estadual  de  Maringá-UEM, em 18,  19  e  20/01/2005,  dos  106 

candidatos  inscritos  ao  IV  Concurso  Vestibular  Específico,  Interinstitucional,  2005, 

realizaram as provas 98 candidatos.

Em 2006 o concurso vestibular específico para as sociedades indígenas foi realizado 

na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em 07, 08 e 09/2/2006. Em janeiro de 

2006  foi  publicado  o  Decreto  Estadual  nº  14995,  que  ampliou  o  número  de  vagas  nas 

universidades estaduais, passando de 3 para 6 vagas totalizando 36 vagas. Também participou 
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do processo de seleção a UFPR, com 5 vagas. Foram inscritos 92 candidatos para 41 vagas 

(36 vagas das IEES e 5 vagas para a UFPR).

O governo do Estado do Paraná sancionou a Lei nº 13134, em 18 de abril de 2001, 

que  reservou  3  vagas  para  serem  disputadas  entre  os  índios  integrantes  das  sociedades 

indígenas  paranaenses,  em  vestibulares  específicos  das  universidades  estaduais.  A  Lei 

13134/01, em seu artigo 1º, estabeleceu: “Em todos os processos de seleção para ingresso 

como aluno em curso superior ou nos chamados vestibulares, cada universidade instituída ou 

criada  pelo  Estado  do  Paraná  deverá  reservar  3  (três)  vagas  para  serem  disputadas 

exclusivamente entre os índios integrantes das sociedades indígenas paranaenses”.

Para a regulamentação da Lei Estadual nº 13134/01, foi necessário que se instituísse 

uma  de  comissão  de  trabalho.  A  comissão,  após  sua  formação,  trabalhou  no  sentido  de 

estabelecer normas e procedimentos para a execução de todo o processo de seleção, fixados 

em  artigos  através  da  Resolução  Conjunta  nº  035/02,  de  23  e  novembro  de  2001.  Os 

Secretários de Estado da Ciência,  Tecnologia  e Ensino Superior (SETI) e da Justiça  e da 

Cidadania e os Reitores das  universidades estaduais de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, 

Oeste do Paraná e Centro Oeste, assinaram e tornaram públicas as normas e procedimentos ao 

processo seletivo a que se refere a Lei nº 13.134/01. 

Estabelecidas  as  normas  e  procedimentos,  a  fase  posterior  foi  a  de  execução  e 

viabilização  do  processo  seletivo.  Para  tanto,  estabeleceu-se  a  Resolução  Conjunta  nº 

001/2001, de 20 de dezembro de 2001, que instituiu  a Comissão de Concurso Vestibular 

Específico Interinstitucional (CCVEI).

Em  cumprimento  à  Lei  nº  13134/01,  as  universidades  estaduais  paranaenses  se 

uniram para a normatização e procedimentos,  bem como para a execução e viabilização do I 

Vestibular  Específico  Interinstitucional  para  ingresso  de  indígenas  nas  respectivas 

universidades. 

Pela  Resolução  Conjunta  nº  001/2001,  de  20  de  dezembro  de  2001 

SETI/Universidades,  ficou estabelecido que a organização e  acompanhamento  de todas as 

etapas do vestibular específico indígena caberia aos profissionais que, neste sentido, têm sido 

designados a cada ano.

Em janeiro de 2006 foi publicada a Lei nº 14995, de 09/1/2006, que assegura 6 vagas 

como cota social indígena, em todos os processos seletivos para o ingresso como aluno na 

universidades estaduais públicas no Paraná.

Todo este processo representa um esforço positivo, por parte do governo estadual, no 

sentido de incluir, na universidade, setores tradicionalmente discriminados da população. No 
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entendo, observa-se que a realidade dos indígenas que passam a cursar uma universidade não 

é  a  mesma  vivenciada  pela  maioria  dos  acadêmicos.  Principalmente  em termos  culturais 

existe  uma  diferença  significativa,  que  faz  com  que  seja  necessária  uma  estrutura  que 

acompanhe a vida acadêmica, e pessoal, deste acadêmico indígena, de forma que este não 

receba  um  choque  cultural  muito  grande.  Fora  esta  questão  observa-se  que  os  índios 

acadêmicos  enfrentam dificuldades  financeiras  significativas,  o  que  torna  sua  estada,  nas 

cidades sede das universidades que freqüentam, difícil.

Na  Unioeste  somente  uma  funcionária,  ligada  à  PRG,  cuida  de  todo  o  processo 

ligado  ao  vestibular  indígena,  inclusive  acompanhando  os  acadêmicos  perante  seus 

respectivos lugares de origem, auxiliando na resolução de todo o tipo de problema que possa 

ocorrer,  etc.  Por  isso  se  aponta  a  necessidade  da  consolidação  de  uma  estrutura  mais 

significativa, nas universidades (com suporte psicológico, médico, jurídico, nutricional e de 

moradia)  que  possa  facilitar  a  permanência  do  acadêmico  indígena  até  o  final  do  curso 

superior.

A Divisão de Projetos, Estágios, Monitoria e Acompanhamento de Alunos (DPEM)

A  Divisão  de  Projetos,  Estágios,  Monitoria  e  Acompanhamento  de  Alunos 

(DPEM), está locada na Diretoria de Apoio Pedagógico da Pró-Reitoria de Graduação. As 

informações  que constam neste  documento,  elaborado por tal  instância,  visa esclarecer  as 

ações que vem sendo desenvolvidas, na Unioeste, nas áreas de projetos, estágios, monitorias e 

acompanhamento  dos  acadêmicos.  Para  tanto,  a  descrição  das  atividades  realizadas  foi 

separada por questões e por períodos. 

MONITORIAS:

Até  2003  os  projetos  de  monitoria  eram  geralmente  controlados  pelos  centros 

(existentes nos  campus da Unioeste). À PRG  cabia somente a certificação dos monitores 

dos projetos que eram encaminhados pelos centros.

À  partir  de  2004  ocorreu  o  estudo  para  a  nova  regulamentação  das  monitorias, 

devido à ausência de amparo legal que se fazia presente, na resolução anterior, principalmente 

quanto a alguns procedimentos, encaminhamentos e situações (tais como a previsão de bolsas 

para  os  monitores  e  o  controle  da  operacionalização  pela  PRG).  Foi  aprovada,  então,  a 

Resolução 135/2004 – CEPE, e houve a implementação da Comissão de Monitorias. Além 

disso,  abriu-se  edital  para  seleção  de  15  monitores  bolsistas,  sendo  que  26  monitores 
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concorreram à bolsa. A seleção foi realizada pela Comissão de Monitorias. Foram expedidos 

certificados de monitoria para monitores, orientadores e bolsistas.

Em 2005, dentre os assuntos tratados pela DPEM, as monitorias receberam grande 

atenção. Houve a seleção de 25 monitores bolsistas pela Comissão de Monitorias, com uma 

demanda de 28 pleiteantes. Também houve a diminuição da carga horária semanal mínima 

obrigatória para monitores, de 20 para 12 horas. Observe-se que em 1º/12/2005 foi emitida 

resolução n° 363/2005 – CEPE, que aprovou o novo regulamento do Programa de Monitoria 

Acadêmica nos cursos de graduação da Unioeste, ficando revogada a Resolução n° 135/2004-

CEPE.

As alterações mais significativas contidas na nova resolução ficaram por conta da 

prorrogação do período para proposição de monitorias do final de um ano para o início do ano 

subseqüente, limitação a dois monitores por professor, simplificação do processo de seleção 

dos  monitores,  não  sendo  mais  necessário  a    Instituição  de  banca,  e  retirada  da 

obrigatoriedade de dedicação exclusiva do monitor bolsista. Isto tudo para que a universidade 

se adequasse à realidade dos acadêmicos.

ESTÁGIOS:

Em 2003 houve  várias  reuniões  para  estudo  de  um novo  regulamento  geral  dos 

estágios  junto  aos  coordenadores  de  curso  e  diretores  de  centro,  devido  à  mudança  do 

regimento  geral  da  Unioeste  e  devido  às  exigências  advindas  das  Diretrizes  Curriculares 

Nacionais,  que  geraram  alterações   em  boa  parte  dos  PPPs  dos  cursos.  Foi  emitida  a 

Resolução  n°  106/2003-CEPE,  e  os  colegiados  de  curso  com regulamentos  baseados  na 

Resolução nº  042/1998-CEPE passaram a  ser  orientados  para  que  se  adequassem à  nova 

resolução.  À  DPEM  coube  o  controle  e  a  organização  dos  regulamentos/resoluções  de 

estágios,  antigos  e/ou  novos,   análise  e  emissão  de  pareceres  referentes  aos  novos 

regulamentos  e  levantamentos  sobre  cargas  horárias,  ano  de  implantação  dos  estágios, 

modalidades e revogação dos regulamentos antigos.

Em 2004 houve a continuidade dos trabalhos de controle e organização dos estágios; 

análise e emissão de pareceres referentes aos novos regulamentos; levantamentos sobre cargas 

horárias,  ano  de  implantação  dos  estágios,  modalidades;  e  revogação  dos  regulamentos 

antigos. A PRG iniciou o estudo para alterações na regulamentação vigente, pelo fato desta 

não mais atender algumas questões intrínsecas ao estágio, tais como a questão do estágio de 

férias e no exterior.
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Ainda em 2004 houve reunião da PRG com todos os coordenadores de estágio dos 

cursos de graduação da Unioeste. O objetivo do encontro foi o de caracterizar os estágios 

curriculares  obrigatórios  dos  diversos  cursos  da    Instituição  e  levantar  as  principais 

dificuldades e necessidades para que os estágios alcançassem as metas institucionais e legais. 

Foram propostos alguns encaminhamentos para os próximos anos, tais como consolidação dos 

campos de estágio, estudo para a previsão orçamentária para o deslocamento aos campos de 

estágio,  discussão sobre  o distanciamento  entre  a  teoria  (proposta)  nos  PPPs e  a  prática, 

realização de encontros regulares de estudo, ampliação do seguro para atendimento médico-

hospitalar,  reformulação  da  Resolução  n°  106/2003-CEPE,  regulamentação  do  estágio 

curricular não obrigatório, centralização e disponibilização de todos os convênios para fins de 

estágio celebrados pela Unioeste.

Já em 2005 foram realizados estudos para nova regulamentação dos estágios, assim 

como encontros de estágio de cunho pedagógico e administrativo junto às direções gerais dos 

campi  para  tratar  dos  procedimentos  quanto  aos  diversos  tipos  de  estágio  existentes  na 

Unioeste. Foi encaminhada à DRI solicitação de criação de um sistema de informática para 

operacionalização dos estágios. A Diretoria de Apoio Pedagógico encaminhou proposta de 

nova regulamentação dos estágios para a Unioeste, principalmente dos não obrigatórios e dos 

que a Unioeste concebe como campo de estágio. Desta forma um contato da PRG foi mantido 

com os setores administrativos da Reitoria para, posteriormente, ser encaminhada aos outros 

setores  da  universidade.  Entretanto,  devido  a  dificuldades  de  se  formar  uma  equipe 

multissetorial  e  multicampi  para  os  devidos  estudos,  a  proposta  acabou  temporariamente 

suspensa. 

As principais dificuldades encontradas,  no que se refere aos estágio, na Unioeste, 

segundo relatos  dos  servidores  da  PRG,  são referentes  ao  “entendimento”  equivocado de 

muitos coordenadores de curso e diretores de centro, de que, na Unioeste, todos os assuntos 

de estágio são de competência estrita da DPEM. Também é problemática a compreensão, por 

parte dos coordenadores e diretores de centro, acerca do papel e das modalidades de estágios a 

serem desenvolvidos, à partir da especificidade de cada curso. Esta incompreensão reflete-se 

nas propostas descritas nos PPPs e nos regulamentos de estágio, dos cursos.

OS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), NA UNIOESTE:

Até o ano de 2003 não havia regulamento geral dos TCCs na Unioeste. À partir desse 

ano  tem  início  os  estudos  junto  à  Assessoria  de  Legislação  Educacional  para  a 

regulamentação dos TCCs, bem como o estabelecimento  do controle  e a  organização dos 
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regulamentos/resoluções de TCCs. Também a análise e a emissão de pareceres referentes aos 

novos regulamentos começam a ser confeccionadas. 

Em 2004 foi aprovada a regulamentação geral dos TCCs na Unioeste, como consta 

da Resolução nº 304/2004-CEPE. Os regulamentos de TCCs dos cursos continuaram a ser 

analisados por esta DPEM.

À partir  de  2005  a  maioria  dos  cursos  da  Unioeste  passa  a  contar  com alguma 

modalidade de TCC em sua estrutura curricular, seja por exigência das Diretrizes Curriculares 

Nacionais,  seja pelas  concepções  de formação que direcionam os cursos de graduação da 

Unioeste.  Em alguns  cursos,  entretanto,  percebe-se  a  carência  de  um entendimento  mais 

aprofundado  do  que  seja  TCC,  requerendo  da  PRG  o  desencadeamento  de  estudos  e 

discussões quanto à concepção e organização do TCC.

OS PROJETOS DE ENSINO:

Até 2003 não há regulamentação específica para os projetos de ensino, na Unioeste. 

O controle é feito nos centros.

A  partir  de  2004  tem início  os  estudos  para  a  regulamentação  desta  prática  na 

Unioeste.

Em  2005  a  regulamentação   dos  projetos  de  ensino  é  institucionalizada  por 

intermédio  da Resolução n° 322/2005-CEPE, que passa a  responsabilidade  de cadastrar  e 

acompanhar os projetos de ensino, na Unioeste, para a PRG, passando, a certificação, a ser 

feita pelos centros.

PET (Programa de Educação Tutorial):

  Constitui-se  em  programa  de  educação  tutorial  desenvolvido  em  grupos 

organizados a partir de cursos de graduação das IES do país, orientados pelo princípio da 

indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão.  É  um  programa  fomentado  pelo 

MEC/SESu. A Unioeste conta com um único grupo PET, que é do curso de Filosofia.

Entre  2003  e  2004,  a  PRG  passa  organizar  a documentação  para  assinatura  de 

convênio (anual) e termos aditivos, bem como toma providências referentes ao pagamento 

mensal dos alunos bolsistas. Este procedimento inclui o preenchimento do plano de trabalho 

enviado  pelo  MEC/SESu,  organização  de  documentação  exigida,  emissão  de  relatório  de 

atividades  (inicial/final),  expedição  de  ofícios,  memorandos,  solicitações  de  pareceres 

jurídicos  e  levantamentos  sobre  a  possibilidade  de  auxiliar  a  participação  dos  alunos  em 
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eventos  realizados pelo PET. Também são providenciados, na Unioeste, os pagamento dos 

tutores.

Em 2005 há aumento do número de bolsistas PET, por iniciativa do MEC, de 9 para 

12 alunos. O Grupo PET-Filosofia, da Unioeste, passa a contar com a inclusão de dois alunos, 

uma vez que os demais alunos interessados não atendiam às exigências do programa. Houve a 

solicitação da PRG para que o MEC/SESu concedesse a inclusão de mais um aluno em 2006 

para que a   Instituição atingisse o número autorizado de 12 bolsistas. A PRG disponibilizou 

aos cursos os documentos  para subsidiar as discussões nos colegiados quanto à compreensão 

do  que  vem  a  ser  o  programa  e  quanto  à  constituição  de  novos  grupos  PET,  caso  o 

MEC/SESu venha a autorizar a expansão do número de grupos para a   Instituição. Já para o 

ano de 2006 estão programados espaços de discussões com a participação dos cursos para 

tratar sobre o programa e, ao mesmo tempo,  para criar mecanismos para institucionalizar o 

PET.

O Fórum das Licenciaturas:

A partir das novas diretrizes nacionais para os cursos de graduação e para a formação 

de professores da educação básica, a PRG da Unioeste constatou a necessidade de articular e 

promover uma discussão contínua e permanente no âmbito de cada curso e entre todos os 

cursos de licenciatura da   Instituição.

O Fórum das licenciaturas, na Unioeste, já era uma iniciativa que havia se efetivado 

em alguns  períodos históricos,  mas ainda sem a articulação entre  todos os campi.  Sendo, 

muito mais, eventos organizados dentro de alguns campi, principalmente o de Cascavel. A 

proposta da PRG, colocada em prática a partir de outubro de 2004, foi a de conceber o fórum 

em vários momentos e etapas. Neste sentido, um cronograma de atividades foi organizado, 

apontando: 

a) reuniões centralizadas e descentralizadas dos grupos de estudo e trabalho (GET);

b) reuniões dos representantes de cada curso no GET com seus colegiados;

c) reuniões entre os cursos de mesma formação dos diversos campi;

d) debates sobre práticas de ensino;

e)  eventos  para  socialização  acerca  da  formação  de  professores  oferecida  pela 

universidade junto à comunidade acadêmica e comunidade externa.

São objetivos do Fórum das Licenciaturas da Unioeste:

Formar um grupo permanente de estudos e trabalho (GET) para análise e reflexão 

quanto à formação de professores nos cursos de licenciatura da Unioeste.
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Conhecer as propostas de formação de professores de cada curso de licenciatura.

Levantar as dificuldades enfrentadas no processo de formação de professores para a 

educação básica e buscar formas de superação das mesmas.

Possibilitar a construção de uma proposta institucional de formação de professores 

no que se refere a concepções, objetivos, estágios, avaliação, respeitando as especificidades 

de cada área.

Buscar estratégias que possibilitem uma avaliação contínua do processo de formação 

de professores  desenvolvido  nos  cursos  de licenciatura,  inclusive  com o levantamento  da 

atuação no magistério pelos egressos.

Criar  mecanismos  para  promover  um diálogo permanente  com as  instituições  de 

educação básica e profissional para buscar subsídios para análise, reflexão e reconstrução do 

processo de formação de professores.

Conhecer a analisar os dispositivos legais que direcionam e que regem a formação de 

professores desenvolvida nos cursos de licenciatura.

Estabelecer  um  vínculo  político-pedagógico  entre  a  formação  inicial,  formação 

continuada e formação do professor de ensino superior que atua em nossa universidade.

No ano de 2004 os colegiados dos cursos de licenciatura da Unioeste indicaram um 

representante que passaria a integrar o fórum como membro do GET. Em novembro de 2004 

ocorreu a primeira reunião dos representantes, coordenadores de curso e PRG, com o objetivo 

de  traçar  metas,  procedimentos  e  cronograma  para  as  atividades  do  fórum em 2005.  Na 

ocasião foram discutidos os objetivos do fórum e foi proposto um cronograma de trabalho 

para este mesmo ano.

Em fevereiro de 2005 os representantes dos cursos de licenciatura da Unioeste no 

fórum  reuniram-se  para  o  I  Encontro  do  GET,  na  sala  dos  conselhos  superiores. 

Posteriormente, foi enviado a cada curso de licenciatura, através de seu representante, via e-

mail,  o  material  em  PowerPoint apresentado pela  Profª.  Edy das  Graças  Braum sobre as 

“Filosofias Contemporâneas da Educação”. Na ocasião, foi enviado também a programação 

do Seminário de Educação Inclusiva, que ocorreu em abril de 2005. 

No mês de junho e julho os representantes  dos cursos de licenciatura,  no fórum, 

apresentaram a proposta de seu curso para a formação de professores para a educação básica e 

uma análise dos encaminhamentos e dificuldades do curso para a viabilização da formação 

proposta. Neste encontro do GET, os representantes de curso receberam uma cópia digital da 

gravação do Seminário de Educação Inclusiva, para que as apresentações do evento pudessem 

ser socializadas nos colegiados e servissem de base para discussões e estudos nos cursos de 
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licenciatura. Ficou acertado que em agosto o fórum voltaria a se articular junto à PRG, desta 

vez para tratar de estágio supervisionado. Por motivo de afastamento da então pró-reitora, 

Profª. Rosana Becker Quirino, o encontro não aconteceu. 

Observou-se  que,  conforme  relato  dos  servidores  da  PRG,  a  mesma  mantém  o 

objetivo de fortalecer e garantir o espaço de estudo e discussões dos cursos de licenciatura, 

tendo como uma das metas para 2006 retomar o Fórum de Licenciaturas da Unioeste. 

A Divisão de Bibliotecas – dados Qualitativos

(Os dados quantitativos foram utilizados na Dimensão de Avaliação que tratou da infra-
estrutura da universidade) 

AÇÕES

Em 2003 teve  início a implantação do Sistema de Gestão de Bibliotecas dos cinco 

campus da Unioeste (Sistema Apolo). Módulos Implantados: Módulo de Livros e Módulo de 

Empréstimos.  O Sistema  Apolo  tem sua implantação,  na Unioeste,  baseada  na busca  por 

instituir e ou melhorar o sistema de catalogação e emissão de fichas catalográficas, a produção 

de carteirinhas de usuários, a realização de empréstimos e reservas de livros, o cadastro de 

livros,  periódicos,  trabalhos  acadêmicos  e  multimeios,  a  consulta  bibliográfica  através  de 

terminal de consulta disponibilizado ao usuário e a emissão de relatórios estatísticos. Também 

neste ano, segundo dados fornecidos pela PRG, houve o treinamento em Bibliotecas Digitais 

– promovido pela SETI, em Curitiba

Em 2004 transcorreu o processo de informatização das Bibliotecas (Sistema Apolo), 

á partir da implementação das seguintes funcionalidades: Módulo de Periódicos, Módulo de 

Trabalhos (monografias, teses e dissertações). Neste ano foi feita a implantação definitiva do 

Sistema Apolo nos Campi da Unioeste.

Com  relação  aos  treinamentos  dos  servidores  que  trabalham  nas  bibliotecas  da 

Unioeste, em 2004, por meio do curso MARC 21: Ministrado pela Fundação Getúlio Vargas, 

capacitou-se  as  bibliotecárias  e  os  que  desenvolvem sistemas  para  bibliotecas,  diante  do 

padrão MARC 21 – padrão de catalogação bibliográfica para intercâmbio de dados -, utilizado 

por sistemas de bibliotecas nacionais e internacionais.

Também houve a participação no treinamento, nas dependências do IBICT (Instituto 

Brasileiro  de  Informação  em  Ciência  e  Tecnologia).  Este  treinamento  visou  à 
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operacionalização do software TEDE, que possibilita a implantação de uma Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações. Esse software gestiona a aquisição, o armazenamento e a publicação 

das teses e dissertações acadêmicas.

Em relação  à  biblioteca  digital  da Unioeste,  à  partir  do treinamento  no software 

TEDE, foi instalada a versão completa para testes computacionais. Posteriormente, dadas as 

dificuldades  com a  falta  de  funcionários  na  Unioeste,  optou-se  por  instalar  a  ferramenta 

TEDE simplificada,  que  minimiza  as  atividades  dos  programas  de  pós-graduação.  Assim, 

permitiu-se a viabilização da Biblioteca Digital dentro das condições atuais da Unioeste. A 

versão TEDE simplificada foi avaliada tecnicamente durante esse período.

Os acervos bibliográficos, na Unioeste, foram tratados à partir da operacionalização 

de processos licitatórios, podendo ser utilizada, como exemplo, a abertura, operacionalização 

e término do processo de licitação com recurso estadual/SETI, no valor de R$ 72.232,00. O 

saldo foi prorrogado para setembro de 2005 em uma nova licitação.Também as bibliotecas da 

Unioeste receberam  doações do Senado Federal, à partir de contato da PRG com este órgão.

Em termos de infra-estrutura, observou-se que no ano de 2004 houve a construção da 

biblioteca da área de Saúde no Hospital  Universitário,  bem como a construção das novas 

instalações da biblioteca do  campus de Francisco Beltrão.  Também a PRG participou do 

Edital 010/2004 CNPq – voltado às bibliotecas – não tendo sido contemplada a Unioeste.

Em  2005  o  processo  de  informatização  das  Bibliotecas  (Sistema  Apolo),  foi 

estendido  para  o  módulo  de  consulta  na  Biblioteca  da  área  de  Saúde  no  Hospital 

Universitário,  também houve a implantação  do Sistema Apolo no Programa de Educação 

Especial (PEE), do  campus de Cascavel, a implantação do Sistema Apolo no CEPEDAL – 

campus  de  Marechal  Cândido  Rondon,  a  padronização  do  sistema  conforme  Padrão  de 

Catalogação MARC 21, a consolidação do processo evolutivo do sistema Apolo, à partir das 

alterações e correções em funcionalidades já implementadas conforme feedback dos usuários.

Sobre a biblioteca digital, pode-se aferir que, em 2005, foi consolidada, pela PRG, a 

redação  de  um  documento  que  solicitava  ao  Conselho  Universitário  (COU),  a  criação 

institucional (portaria) da biblioteca digital da Unioeste. Este documento foi, posteriormente, 

remetido ao Conselho.

Já quanto ao acervo bibliográfico existente nas bibliotecas dos campi da Unioeste, 

observou-se que foi  feita  licitação,  através  de  contatos  com os  colegiados  de  curso,  para 

indicação de acervo atual e que, possivelmente, não estivesse esgotado nas livrarias. Também 

as bibliotecas da Unioeste receberam doações, da Fundação Calouste Gulbenkian.
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Novamente foi desencadeado processo licitatório, que contou com saldo da licitação 

realizada no ano de 2004, no valor de R$ 33.798,20.

Também  novamente  a  Unioeste  participou  de  editais  relacionados  às  bibliotecas 

(financiamento de livros, equipamentos, infra-estrutura, etc.), tais como: edital Funcate/Ibict 

nº  001/2005,  2ª.  Chamada  (contemplado);  seleção  pública  de  Projetos  de  Preservação  de 

Acervos - BNDES 2005/2006 (ainda em trâmite em 2005).

A DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS DA UNIOESTE

A Divisão de Planejamento, Matrícula e Documentação

Entre os anos de 2003 e 2005 a divisão participou da elaboração da alteração do 

Regimento Geral da Unioeste, aprovado pelas Resoluções 028/2003-COU, 069/2004 COU e 

da elaboração de Resoluções de Controle Acadêmico, trabalhou com o intuito de manter o 

Sistema de Controle Acadêmico, orientou, de forma geral,  a todos os que procuravam a Pró-

Reitoria  de  Graduação,  manteve  o  cadastro  da    Instituição  atualizado,  junto  ao  INEP, 

forneceu os dados necessários ao Censo do Ensino Superior e SETI, implementou o novo 

Sistema de Controle Acadêmico, através de digitação do banco de dados.

A Divisão de Registros de Diplomas  

A partir do ano de 1999, a DRD da PRPPG da Unioeste passou a ser responsável 

pelo registro dos diplomas de graduação e de pós-graduação   stricto sensu  expedidos pela 

Unioeste. Antes desta data, o registro era efetuado pela Universidade Federal do Paraná. A 

partir  do  ano de  2003,  a  Unioeste  também passou  a  registrar  os  diplomas  de  graduação 

expedidos por instituições não universitárias,  sendo que até 2005 a Unioeste tem contrato 

firmado  com onze  faculdades  particulares  da  região,  relacionadas  abaixo,  além de  outras 

diversas  instituições  que  têm  interesse  em  registrar  seus  diplomas  através  da  Unioeste 

(instituições que estão em fase de reconhecimento dos primeiros cursos).

Faculdades com diplomas expedidos pela Unioeste:

Faculdade Dom Bosco - Cascavel 

Faculdade Assis Gurgacz (FAG) - Cascavel 

Faculdade União de Quedas do Iguaçu (FAQ) – Quedas do Iguaçu
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Faculdade Dinâmica das Cataratas (UDC) – Foz do Iguaçu

Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do Iguaçu (UNIGUAÇU) – São Miguel 

do Iguaçu 

Faculdade Sul Brasil (FASUL) – Toledo

Faculdade União das Américas (UNIAMÉRICA) – Foz do Iguaçu

Faculdade Educacional de Dois Vizinhos (UNISEP) – Dois Vizinhos

Faculdade Palas Atena - Chopinzinho

Faculdade Palas Atena – Astorga

Faculdade de Realeza (CESREAL) – Realeza

Faculdades com interesse em registrar seus diplomas na Unioeste:

Faculdade Dom Bosco de Ubiratã – Ubiratã

Faculdade Anglo-Americano – Foz do Iguaçu

Faculdade de Cascavel (FADEC) – Cascavel

Faculdade Harpa – Cascavel

Faculdade Alfa Brasil – Cascavel

Centro Universitário de Foz do Iguaçu (CESUFOZ) 

FADEP – Pato Branco

Com relação à legislação específica que trata da expedição de diplomas, tem-se que o 

parágrafo 1º do  art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, regulamenta o registro de 

diplomas estabelecendo que “§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas 

próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados 

em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.” Neste sentido, o registro 

de diplomas expedidos por instituições não universitárias foi regulamentado pelo Parecer da 

Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação nº 287, de 4 de setembro 

de 2002, homologado pelo MEC em 18 de setembro de 2002, publicado no DOU em 20 de 

setembro de 2002. As normas internas para o registro de diplomas estão definidas na Res. nº 

005/2003 – CEPE. 

Com  respeito  ao  número  de  diplomas  registrados  dos  cursos  de  graduação, 

expedidos pela Unioeste, temos o seguinte quadro, desde o ano de 1999:

1999  -   794 diplomas
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2000  -   889 diplomas

2001  - 1.126 diplomas

2002  - 1.282 diplomas

2003  - 1.688 diplomas

2004  - 1.573 diplomas

2005  - 1.648 diplomas

 Com relação  a quantidade de diplomas registrados dos cursos de pós-graduação 

(mestrado), expedidos pela Unioeste, temos o seguinte quadro, desde o ano de 2003:

2003  -  35 diplomas,  sendo  30 do curso de Mestrado em Engenharia  Agrícola – 

campus de Cascavel e 5 do curso de Mestrado em Agronomia –  campus de M. C. Rondon. 

(Obs. A  1ª turma formou em 1999, mas, por questões internas, foram registrados somente em 

2003).

2004  -  16 diplomas,  sendo  14 do curso de Mestrado em Engenharia  Agrícola – 

campus de Cascavel e 2 do curso de Mestrado em Agronomia –  campus de M. C. Rondon. 

2005  -  62 diplomas,  sendo  32 do curso de Mestrado em Engenharia  Agrícola – 

campus de Cascavel, 10 do curso de Mestrado em Agronomia –  campus de M. C. Rondon, 8 

do curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio –  campus de Toledo e 

12 do curso de Mestrado em Letras –  campus de Cascavel.

Já  em  relação  a  quantidade  de  diplomas  registrados,  referentes  aos  cursos  de 

graduação, expedidos pela Unioeste, para as instituições não universitárias, temos o seguinte 

quadro, desde o ano de 2003:

2003  -  162 diplomas, 130 - da Faculdade Dom Bosco de Cascavel,
32 - da Faculdade Assis Gurgacz.

2004  -  421 diplomas, 70   - da Faculdade Dom Bosco de Cascavel,

227 - da Faculdade Assis Gurgacz,

58 - da Faculdade União de Quedas do Iguaçu, 

66  - da Faculdade Dinâmica das Cataratas.

2005  -  632 diplomas, 43 - da Faculdade Dom Bosco de Cascavel, 

167 - da Faculdade Assis Gurgacz, 

38 - da Faculdade União de Quedas do Iguaçu, 

80 - da Faculdade Dinâmica das Cataratas,
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45 – da Faculdade Educacional de Dois Vizinhos,

159 – da Faculdade de Ensino Superior de São  Miguel do Iguaçu,

100 – da Faculdade Sul Brasil.

TOTAL DE DIPLOMAS REGISTRADOS POR ANO (Unioeste + particular)

1999  -   794 diplomas

2000  -   889 diplomas

2001  - 1.126 diplomas

2002  - 1.282 diplomas

2003  - 1.885 diplomas

2004  - 2.010 diplomas

2005  - 2.342 diplomas

Registre-se  que  a  Divisão  de  Registro  de  Diplomas  da  Unioeste,  como  outras 

instâncias  da    Instituição,  conta  com  uma  estrutura  e,  com  um  quadro  de  servidores, 

extremamente reduzidos (neste setor, especificamente, há duas técnicas administrativa e uma 

estagiária para desenvolver os trabalhos). 

A Assessoria de Legislação Educacional  

 A  Assessoria de Legislação Educacional/ALE é a unidade que tem por finalidade 

apoiar a PRG da Unioeste “na questão referente à legislação educacional”. A Assessoria de 

Legislação  Educacional é  uma  das  duas  únicas  “Assessorias”  não  consideradas  entre  as 

unidades administrativas de planejamento e assessoramento superior - a outra é a Assessoria 

de Obras e Planejamento Físico, vinculada à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - 

a exemplo das demais “Assessorias” existentes (Assessoria Jurídica, Assessoria de Relações 

Interinstitucionais  e  Internacionais,  Assessoria  de  Comunicação  Social  e  Assessoria  de 

Convênios e Captação de Recursos, além do Grupo de Planejamento e Controle). 

Na prática, apesar de integrada à estrutura da PRG e das atribuições conferidas ao 

seu  titular  pelas  disposições  contidas  no  dispositivo  supramencionado,  a  ALE  conforme 

apontou  a  servidora  responsável  por  este  trabalho,  nunca  deixou  de  prestar  informações, 

responder  a  consultas,  emitir  pareceres,  auxiliar  na  elaboração  de  minutas  de  resolução, 

enfim,  proporcionar,  nesse campo específico,  todo o suporte legal e técnico necessário ao 
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desenvolvimento das atividades das demais  pró-reitorias - em particular, da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e  Pós-Graduação -, e de outras unidades que compõem a estrutura da  universidade. 

Mesmo  porque  o  complexo  de  normas  que  caracteriza  o  que  alguns  juristas  denominam 

“Direito Educacional” mantém estreitos vínculos com outros ramos do Direito e não pode ser 

interpretado ou tratado isoladamente a partir da segmentação de seus campos,  como se as 

normas  relativas  à  graduação  não  tivessem  -  ainda  que  considerando  todas  as  suas 

especificidades -, correspondência com aquelas relativas, por exemplo, à  pós-graduação e, 

enfim,   com o conjunto de regras que orienta  os níveis  e modalidades  de educação e de 

ensino. 

Além das normas educacionais propriamente ditas, registre-se a existência de uma 

enorme gama de  leis  ordinárias  e  de  outros  instrumentos  normativos  não  específicos  que 

interferem direta  ou indiretamente  no planejamento  e  na gestão da atividade  educacional. 

Assim, observados princípios e fins, e a organização da educação brasileira, há que realizar-

se,  de  forma  sistemática,  o  processo  de  interpretação  das  normas  que  regulam o  ensino, 

considerando, especialmente, as disposições contidas no Capítulo IV (Da Educação Superior) 

do Título V (Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino) da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (artigos 43/57).

De  outra  parte,  é  importante  compreender  também  que  a  tradução  de  fatos  em 

normas não se faz de modo pacífico. Seguidas vezes, a inexatidão dos atos normativos e a não 

muito explícita repartição de atribuições entre os órgãos executivos e normativos de nossos 

sistemas  de  ensino  conduzem  a  situações  que  obrigam  a  questionamentos  e  a  ingentes 

esforços  de  interpretação.  Como  bem  afirma  a  Dra.  Nina  Ranieri,  Secretária-Geral  da 

Universidade de São Paulo: 

“Num sistema jurídico inflacionado por leis  de circunstância e regulamentos de 

necessidade,  a  velocidade  e  a  intensidade  na  produção  de  normas,  decretos,  

portarias, instruções normativas etc., leva o próprio Estado a perder a dimensão  

exata do valor jurídico das regras e dos atos que disciplina.  Este é o potencial  

corrosivo da inflação jurídica: o risco da própria morte do direito. Para as IES, o  

risco  da  padronização  e  da  tipificação  de  comportamentos  desejados,  não pela 

LDB,  mas  pelos  órgãos  regulamentares,  tem  fundamento  ideológico  e  não,  

jurídico.” 
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A ALE, desde que foi implantada em 1997, tem trabalhado de forma harmoniosa 

com os demais técnicos, profissionais e docentes de todas as unidades da estrutura da Reitoria 

e do conjunto da   Instituição (colegiados/coordenações de curso, direções de centro, direções 

de  campus etc.).  O objetivo principal  sempre foi,  e deve continuar  sendo, o de subsidiar 

técnica  e  qualitativamente  ações  e  tomadas  de  decisão,  em  especial  das  unidades 

administrativas  de  coordenação  e  execução,  e  dos  órgãos  deliberativos  superiores.  Estas 

decisões nem sempre tranqüilas, é verdade, em função da riqueza da vida universitária e da 

complexidade  do  papel  fundamental  que  o  princípio  da  gestão  democrática  exerce  numa 

Instituição de ensino superior multicampi, pública e gratuita, ainda em vias de se consolidar, 

como é o caso da Unioeste. 

Registra-se que inúmeras atividades, realizadas pela ALE, entre os anos de 2003 e 

2005, foram enumeradas no relatório de auto-avaliação realizado por ela. Tais atividades não 

foram elencadas no relatório de  avaliação institucional da PRG por entendermos que não se 

constituíam enquanto informações necessárias (em seus detalhes) a este processo avaliativo.  

A DIRETORIA DE CONCURSOS (DCon) DA UNIOESTE:

Embora  a  denominação  Diretoria  de  Concursos,  com a  sigla  DCon, seja  de  uso 

corrente na Unioeste, essa nomenclatura não consta nem do Estatuto da Unioeste, tampouco 

no  Regimento  Geral.  A  constituição  do  setor  consta,  especificamente,  da  Resolução  nº 

032/96-COU, resolução que, na ocasião, apresentou uma alteração da estrutura regimental da 

Unioeste, a primeira como universidade reconhecida pelo MEC (em dezembro de 1994).

O que  a  Resolução  nº  032/96-COU prevê  é  um setor  dentro  da  Pró-Reitoria  de 

Graduação, no mesmo nível da Diretoria de Assuntos Acadêmicos, da Diretoria de Assuntos 

Pedagógicos e da Assessoria de Legislação Educacional, sob a denominação de Comissão de 

Concursos. No artigo 84 da resolução, ela está assim instituída: "A Comissão de Concursos é  

a  unidade  da  Pró-Reitoria  de  Graduação  que  tem  por  finalidade  planejar,  coordenar,  

executar e controlar as atividades relativas à Comissão de Concursos, sendo chefiada por 

um Diretor".

Há,  pois,  aí  uma  impropriedade  de  definição,  pois,  se  é  comissão,  deveria  ser 

chefiada por um presidente; ou, alternativamente, se é chefiado por um diretor, o setor deveria 

ser uma diretoria,  até porque, na Resolução nº 032/96-COU, essa comissão está posta em 
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mesmo nível estrutural das demais diretorias da PRG. A Resolução nº 017/2002-COU reforça 

também o conceito de diretoria, designando o diretor como ordenador de despesas.

Assim, o setor vem sendo tratado, de fato, como Diretoria de Concursos, para a qual 

a mesma Resolução nº 032/96-COU reservou as seguintes competências:

- No artigo 85: tudo relativamente à operacionalização dos vestibulares da Unioeste;

-No  artigo  86:  informa  que  também  deve  operacionalizar  concursos  (e  testes 

                                     seletivos)  para  pessoal  docente  e  para  pessoal 

técnico-                                     administrativo  (sem  especificar  que  seja  somente  para  o 

pessoal                                      interno da universidade).

O mesmo artigo 86 informa que todas essas atividades (vestibulares,  concursos e 

testes  seletivos)  devem  ser  organizadas  por  comissões  específicas,  cada  comissão 

desenvolvendo suas atribuições através de regulamento próprio. 

Registre-se, ainda, que está sendo desenvolvido um processo que visa reestruturar o 

concurso vestibular da Unioeste, já que a estrutura vigente do vestibular (10 provas realizadas 

em 3 dias, com padronização e ponderação das notas, com todos os candidatos concorrendo 

até o final) é tida como bem organizada, no sentido de bem selecionar os candidatos para os 

cursos  − sabendo-se que o vestibular da Unioeste é bem considerado em todo o Estado e até 

nacionalmente  −, contudo é uma estrutura pesada, pois apresenta alguns estrangulamentos, 

estrangulamentos esses já superados por outras universidades mediante providências de forte 

mudança estrutural. Dentre os estrangulamentos, cabe citar:

 Primeiro: A padronização  das notas,  no geral,  de um lado,  pesa muito sobre o 

sistema de processamento do vestibular e complica sobremaneira a transparência das notas do 

vestibular, e , de outro lado, traz benefícios pequenos e dispensáveis, uma vez que a atribuição 

de pesos às provas já produz os mesmos benefícios de forma mais eficiente. Ou seja, incluir a 

média geral das notas de todos os candidatos e o desvio padrão das notas para definir a nota 

de cada candidato é um complicador grande no processo, mas produzindo efeitos positivos em 

proporção quase desprezível.

Segundo: A própria ponderação das notas, ou seja, atribuindo mais pesos a algumas 

provas do que a  outras,  dependendo do curso ao qual  cada candidato  concorre,  seria  um 

complicador dispensável se cada candidato participasse apenas das provas com maior peso 

dependendo  do  curso  escolhido.  Ou  seja,  os  pesos  das  provas  (que  constituem  um  dos 

complicadores  no  processamento  e  na  transparência  do  vestibular)  decorrem  da 

obrigatoriedade  de  todos  os  candidatos  participarem  de  todo  o  processo  do  vestibular. 
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Reduzindo-se essa participação somente às provas com mais peso para determinado curso, a 

ponderação das notas se torna dispensável, aliviando-se o processo todo.

Terceiro: Todos  os  candidatos  concorrendo  a  todo  o  processo,  isso  torna-o 

novamente  pesado,  seja  quanto  à  estrutura  física  a  ser  alocada  por  três  dias  seguidos 

(incluindo  necessariamente  dias  úteis),  seja  quanto  ao  processamento  eletrônico  dos 

resultados, onde todos os candidatos comparecem em todas as etapas, inclusive na etapa da 

avaliação das redações. Um vestibular em duas etapas aliviaria todo o sistema, sem prejuízo 

do processo de seleção dos melhores candidatos. Dados 15.000 candidatos para 2.300 vagas 

(números arredondados), o vestibular da Unioeste trabalha, em média, com 6 candidatos por 

vaga.  Assim,  fazendo-se  um  vestibular  de  primeira  fase  num  único  domingo,  podem-se 

escolher os três melhores desses 6 candidatos. A segunda fase teria somente 7.000 candidatos 

(que caberiam nos prédios da própria universidade num outro domingo). Todo o sistema fica 

aliviado, com benefícios óbvios para a Unioeste, e sem prejuízo algum para os candidatos 

preparados (os quais alcançariam classificação em qualquer sistema de seleção). 

Já em relação ao regulamento dos concursos e dos testes seletivos para o pessoal 

docente  da  Unioeste  (Resolução  nº  099/2003-CEPE),  cabe  informar  que  essa  resolução 

unificou  dois  regulamentos  anteriores,  quais  sejam:  a  Resolução  nº  024/97-COU,  dos 

concursos públicos, e a Resolução nº 014/95-COU, dos testes seletivos. Essa atual resolução 

unificada já foi utilizada para vários testes seletivos realizados em 2003, 2004 e 2005, mas 

somente em 2006 está sendo utilizada pela primeira vez em concurso público docente. Cabe 

informar  que,  mesmo  com tão  pouco  uso,  há  minutas  sendo  elaboradas  para  novamente 

separar esses regulamentos entre si, pela grande diferença de operacionalização relativamente 

a testes seletivos e a concursos públicos.

Há também uma controvérsia na   Instituição, relativa a esses regulamentos, quanto à 

documentação que pode ser exigida na inscrição dos candidatos (sob pena de indeferimento 

da  inscrição)  e  a  documentação  a  ser  exigida  apenas  por  ocasião  da  contratação.  Há 

posicionamentos  no  sentido  de  exigir  toda  a  documentação  (praticamente  toda)  já  na 

inscrição,  para que os candidatos aprovados possam realmente ser nomeados de imediato. 

Contudo, a jurisprudência nacional parece favorecer a quem queira inscrever-se no concurso 

mesmo sem dispor da documentação na época da inscrição, comprometendo-se a apresentá-la 

por  ocasião  da  nomeação.  Contudo  esses  mesmos  candidatos,  se  aprovados,  em  geral 

comparecem  à  Diretoria  de  Recursos  Humanos,  para  a  nomeação,  alegando  "direito 

adquirido", em nome de que sua inscrição foi aceita e a banca examinadora os aprovou.
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As novas minutas de regulamento em elaboração precisam resolver essas pendências, 

sempre problemáticas por ocasião da deliberação sobre deferir ou indeferir inscrições feitas.

A  DCon  também  tem  realizado  testes  seletivos  e  concursos  na  área  técnico-

administrativa, seja para a própria Unioeste, seja para o Hospital Universitário (HUOP), seja 

para  prefeituras  municipais  da  região,  porém sem o  auxílio  de regulamento  específico  e, 

também, sem o auxílio de comissões específicas para os eventos.

Nestes casos, os tipos de provas, as minutas dos editais e as planilhas orçamentárias 

têm sido formulados de acordo com a experiência dos funcionários da DCon, levando em 

consideração a experiência institucional, a legislação do governo do Estado e as solicitações 

dos órgãos demandantes dos concursos (HUOP, prefeituras, etc.). 

Em várias das suas atividades, seria preferível que a DCon estivesse estruturalmente 

subordinada diretamente ao Gabinete do Reitor, como quando operacionaliza concursos para 

docentes  ou  realiza  trabalhos  para  terceiros  (especialmente  concursos  de  prefeituras 

municipais).  Nos concursos vestibulares,  obviamente,  a DCon atua diretamente sobre uma 

demanda da Pró-Reitoria de Graduação, situação em que a atual estrutura é mais compatível. 

Cabe à  nova estrutura organizacional  da Unioeste  resolver  melhor  esse aspecto,  pois  tem 

havido conflitos de gerenciamento do setor em razão de que várias atividades da DCon têm 

uma dinâmica própria e extrapolam o âmbito das atribuições da Pró-Reitoria de Graduação.

A realização de concursos vestibulares, por sua vez, pode ser apresentada da seguinte 

forma, desde 2003:

Ano Identificação do 
Vestibular

Época das 
Provas

Tur-
mas

Vagas Candi-
datos

2003 Concurso Vestibular 2003 29, 30 e 
31/mar/2003

67* 2.522 14.647

2003 Concurso Vestibular 
Especial 2003, para o 
curso de Direito de 
Marechal C. Rondon

31/ago., 1º e 
2/set/2003

1 40 338

2003 Concurso Vestibular 2004 30/nov., 1º e 
2/dez/2003

62 2.354 20.302

2004 III Vestibular dos Povos 
Indígenas do Paraná
(junto com as demais IES 
estaduais do Paraná)

2, 3 e 
4/fev./2004

- ** 50

2004 Vestibular de Pedagogia 
para Educadores do 
Campo em Francisco 

24 e 
25/jun./2004

1 50 55
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Beltrão
2004 Concurso Vestibular 2005 5, 6 e 

7/dez/2004
62 2.314 14.618

2005 Concurso Vestibular 
Especial 2005

6, 7 e 
8/mar/2005

5 210 1.098

2005 Concurso Vestibular 2006 4, 5 e 
6/dez/2005

64 2.344 14.569

* Estão incluídos os cursos de Música, Teatro e Psicologia para Toledo e os cursos de 

Música    e Teatro para Cascavel, cursos suspensos no decorrer do período de inscrições.

** Segundo a lei estadual, são três vagas em cada uma das IES estaduais (UEPG, UEL, 

UEM, UNICENTRO, UNIOESTE e UNESPAR), totalizando 18 vagas.

É importante que se ressalte que na Unioeste, a cada vestibular anual, a denominada 

Banca de Isenção tem realizado um grande trabalho de atendimento aos candidatos carentes 

da região, que alegam não dispor de recursos financeiros familiares para o pagamento da taxa 

de inscrição. O quadro abaixo especifica o número dos atendimentos realizados. O Conselho 

Universitário  (COU)  tem autorizado  isenção  de  taxa  em até  10% do total  de  candidatos 

inscritos ao vestibular, ou seja, em até 1.500 isenções (em números redondos).

Quadro dos Processos de Isenção de Taxa

de Inscrição para Candidatos Carentes:

Ano Identificação do 
Vestibular

Época das 
Provas

Candidatos 
Carentes 

Solicitantes

Candidatos 
Carentes 
Atendidos

2003 Concurso Vestibular 2003 29, 30 e 
31/mar/2003

4.228 1.646

2003 Concurso Vestibular 
Especial 2003, para o 
curso de Direito de 
Marechal C. Rondon

31/ago., 1º e 
2/set/2003

39 19

2003 Concurso Vestibular 2004 30/nov., 1º e 
2/dez/2003

2.746 1.289

2004 Concurso Vestibular 2005 5, 6 e 
7/dez/2004

2.417 1.396

2005 Concurso Vestibular 2006 4, 5 e 2.020 1.438
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6/dez/2005

Em relação aos  concursos públicos para docentes / testes seletivos docentes, de 2003 

em diante, foram realizados os seguintes concursos públicos, na Unioeste:

Ano Identificação da Atividade Época das 
Provas

Vagas Candidatos

2003 1º Teste Seletivo p/ 
Docentes

23/maio/2003 158 418

2003 2º Teste Seletivo p/ 
Docentes

12/ago./2003 31 62

2003 24º Concurso Público 
Docente

26 a 
28/mar/2003

117 527

2004 25º Concurso Público 
Docente*

Cancelado em
14/abr./2004

- -

2004 1º Teste Seletivo p/ 
Docentes

28/maio/2004 74 257

2004 2º Teste Seletivo p/ 
Docentes

23/jun./2004 19 48

2005 1º Teste Seletivo p/ 
Docentes

22/mar/2005 181 658

2005 2º Teste Seletivo p/ 
Docentes

30 e 
31/maio/2005

49 81

2005 3º Teste Seletivo p/ 
Docentes

28 e 29/jul./2005 31 58

2005 4º Teste Seletivo p/ 
Docentes

19/set/2005 20 45

* Este concurso foi aberto em 12/nov./2003, prorrogado duas vezes, suspendido e, enfim, 

    cancelado por motivo de falta de aprovação pelo Governo do Estado. A nova edição 

    desse 25º Concurso ocorreu nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2006.

Com  relação  aos  concursos  públicos/testes  seletivos   técnico-administrativos, 

observa-se que,  na Unioeste,  de 2003 em diante,  foram realizados os seguintes concursos 

públicos ou testes seletivos:

Ano Identificação da Época das Cargos Vagas Candi-
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Atividade Provas datos
2003 1º Teste Seletivo p/ o 

HUOP
16/nov./2003 4 46 537

2005 1º Teste Seletivo p/ o 
HUOP

22/maio/2005 6 40 653

2005 2º Teste Seletivo p/ o 
HUOP

21/ago./2005 2 19 87

2005 8º Concurso Público p/ 
o HUOP

11/dez/2005 9 69 2.509

2005 Concurso Município 
Guaíra*

15/jan./2006 11 87 788

2005 Teste Seletivo 
Município Toledo*

29/jan./2006 7 27 15

*  O planejamento  da  atividade  e  o  principal  dos  trabalhos  de  elaboração  das  provas 

ocorreu     ainda no ano de 2005.

A QUESTÃO DA QUALIDADE DOS CURSOS DA UNIOESTE (O ENADE):

Uma das grandes preocupações da comunidade acadêmica da Unioeste, bem como 

da população circunvizinha à   Instituição, se dirige a qualidade dos cursos da universidade. 

Observe-se que o atual processo de  avaliação institucional, em virtude disto, operacionalizou 

instrumentos  que  possibilitaram  que  a  comunidade  externa  avaliasse  a  Unioeste  (vários 

setores  e  instituições  sociais  avaliaram  a    Instituição,  por  intermédio  de  questionários 

distribuídos nas cinco cidades/sede dos campi da Unioeste). O que se pode afirmar é que esta 

avaliação foi positiva, quando dirigida a questões como a qualidade dos cursos da   Instituição 

e  a  relação  entre  a  universidade  e  a  sociedade  (por  intermédio  das  ações  de  extensão  e 

prestações de serviço).

Novamente  podemos  constatar  a  boa  qualidade  dos  cursos  da  Unioeste,  por 

intermédio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), realizado pelo MEC 

desde o ano de 2004, em todas as instituições  de ensino superior do Brasil.  Este  tipo de 

avaliação veio substituir, a partir de 2004, o PROVÃO.

Desde 2004 os cursos avaliados,  da Unioeste,  tem obtido ótimos resultados,  num 

processo que culminou, no ano de 2005, com a obtenção, por parte da Unioeste, da primeiro 

colocação entre as universidades paranaenses. Estes dados são importantes por continuarem a 

comprovar a qualidade da educação prestada pela Unioeste (podemos observar que os cursos 

da  Unioeste  tem  figurado  entre  os  melhores  do  país  já  há  alguns  anos,  ficando  bem 

classificados nas avaliações efetivadas por intermédio do PROVÃO, e agora por intermédio 

do ENADE).
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DIMENSÃO II

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO 

E  AS  RESPECTIVAS  FORMAS  DE  OPERACIONALIZAÇÃO,  INCLUÍDOS  OS 

PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS DE 

PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES

ENSINO

AS PROPOSTAS DE TRABALHO ELENCADAS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE 2000 PARA O ENSINO:

OBJETIVO  1  :  Definição,  até  2003,  dos  novos  cursos  de  graduação  a  serem 

implantados  e  as  respectivas  áreas  de  excelência,  cuja  consolidação  deverá  levar  à 

verticalização do ensino.

Observou-se,  em relação  a  esta  questão,  que  a    Instituição,  por  intermédio  do 

Conselho Universitário (instância máxima da Unioeste) no ano de 2003, por intermédio da 

Resolução n° 047/2003-COU, estabeleceu o programa de expansão horizontal e vertical da 

Instituição, entre 2004 e 2007. Cumpriu, dessa forma, o objetivo proposto no  planejamento 

estratégico de 2000 para esta questão.  

Por outro lado, esta decisão, que propôs a implantação de 71 cursos de graduação e 

de  pós-graduação  exigiria,  segundo  cálculos  da  Pró-Reitoria  de  Graduação,  para  a 

manutenção deles, um orçamento de R$ 213.950.377,96. Tendo em vista as dificuldades já 

apontadas no presente relatório, em relação ao orçamento proveniente da mantenedora para o 

investimento na   Instituição, entende-se que a proposta de expansão proposta em 2003 não 

encontra  uma  aplicabilidade  real  (de  fato  não  encontrou,  basta  ver  o  número  de  cursos 

efetivamente implantados na universidade, entre 2003 e 2005). Registre-se que esta questão 
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também foi apontada pela comunidade acadêmica da   Instituição, mais precisamente quando 

expôs  que  o  crescimento  da    Instituição  (do  número  de  cursos  de  graduação  e  de  pós-

graduação), não deve depender, para sua proposição, exclusivamente das questões externas, 

ou  seja,  das  pressões  políticas  e  locais,  provenientes  das  cidades/regiões  de  entorno  da 

Unioeste.  A  comunidade,  no  entanto,  reconhece  que  é  difícil  ficar  alheio  a  estas  forças 

conjunturais.   

Avaliou-se a ação proposta pelo Conselho Universitário da   Instituição como uma 

ação louvável, já que a interpretamos como uma proposição que visava expandir o ensino 

público, de qualidade, para as regiões oeste e sudoeste do Paraná, atendendo, desta forma, a 

uma antiga  reivindicação  da  comunidade  externa  que vive  nestas  regiões.  A questão  foi, 

portanto,  levantada  nas  avaliações  qualitativas  realizadas  pela  comunidade  acadêmica  da 

Unioeste  (docentes,  acadêmicos  de  graduação,  de   pós-graduação  e  pelos  técnico-

administrativos). 

Por outro lado, é preciso repensar as formas de proposição para o crescimento da 

Instituição,  já que estas estão fortemente atreladas à mantenedora,  ou seja, ao governo do 

Estado, que tem investido nas IEES, de forma quase que exclusiva, apenas no pagamento de 

pessoal e na manutenção do custeio. O envio de recursos é insuficiente para o investimento e 

o conseqüente crescimento  das  instituições   (conforme dados utilizados  neste  relatório  de 

avaliação  institucional,  notadamente  da  dimensão  dez,  que  tratou  da  sustentabilidade 

financeira da Unioeste).

Com relação à consolidação das áreas de excelência, observa-se que a proposição 

que ponderou sobre o crescimento em número de cursos de graduação e de  pós-graduação, a 

ser implantados pela   Instituição, não veio acompanhada de uma política melhor definida 

sobre a consolidação das áreas de excelência sob as quais deveriam ser investidas as ações 

institucionais.  Exemplo  disto  é  que  a  Pró-Reitoria  de  Graduação  da  universidade,  órgão 

diretamente  envolvido  e  interessado  nesta  questão,  está  em processo  de  consolidação  do 

projeto político-pedagógico institucional (PPPI), instrumento que é usado pelas instituições de 

ensino  superior  justamente  para  nortear  as  políticas  e  ações  institucionais  no  sentido  de 

propor,  e  fomentar,  a  expansão  sustentada  dos  cursos  da    Instituição.  Daí  decorre  a 

desarticulação entre os campi da   Instituição, no que toca a uma política consensual que trate 

da expansão dos cursos. Esta questão também foi apontada pela comunidade acadêmica no 

relatório de  avaliação institucional.

Já quanto ao processo de verticalização do ensino, observou-se que tem caminhado a 

passos largos e, apesar dos apontamentos que refletem a falta de uma política melhor definida 
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quanto  ao  crescimento  do número  de  cursos  da    Instituição  (efetuados  por  uma parcela 

significativa  da  comunidade  acadêmica  da    Instituição),  conclui-se  que  a  Unioeste  tem 

alcançado êxito neste quesito (cursos de  pós-graduação lato sensu, e principalmente cursos 

de  pós-graduação stricto sensu). Este tema foi tratado, de forma pormenorizada, no relatório 

de  avaliação institucional, na parte dirigida à  pós-graduação, contando com os dados trazidos 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e  Pós-Graduação, que demonstram bem estas afirmações.

Ação 1 :  Realizar,  por  campus e respectivos centros,  a avaliação diagnóstica da 

necessidade de implantação de novos cursos de graduação.

Ação 2 :  Promover, por  campus e respectivos centros, a avaliação diagnóstica dos 

cursos, visando à consolidação das áreas de excelência para a verticalização do ensino.

Ação 3 : Estabelecer os critérios que garantam a qualidade no ensino de graduação e 

pós-graduação, inclusive o uso de novas metodologias e tecnologias.

Com relação à ação de número um, ou seja, a que buscou  realizar, por  campus e 

respectivos centros, a avaliação diagnóstica da necessidade de implantação de novos cursos de 

graduação,   podemos  afirmar  que  foi  consolidada,  mas  ficou  atrelada  aos  anseios  da 

comunidade, e não necessariamente foi articulada a partir de uma política institucional (no 

sentido de ter sido consolidada para além das proposições advindas dos campi da Unioeste) 

que expusesse, de forma clara, esta questão.

Já  em  relação  à  ação  de  número  dois,  que  visava  promover,  por   campus  e 

respectivos centros, a avaliação diagnóstica dos cursos, visando à consolidação das áreas de 

excelência para a verticalização do ensino, podemos também afirmar que houve este trabalho, 

embora  não  de  forma  articulada,  e  ou  coordenada,  a  partir  de  uma  política  institucional 

melhor  definida.  As  análises  diagnósticas  partem,  e  devem  mesmo  partir,  dos  cursos, 

passando por uma discussão nos respectivos centros aos quais estes cursos estão atrelados, 

avançando  para  discussões  nos   campus  (interagindo  e  condensando  as  demandas  da 

comunidade regional), até chegarem às  pró-reitorias e demais órgãos institucionais que dêem 

continuidade  a  esta  discussão,  sistematizando  e  apresentando,  de  acordo  com  as  metas 

institucionais  e as diretrizes  desenvolvidas,  as propostas de ação a ser desenvolvidas para 

atingir os objetivos. 

Notou-se, ainda em relação a esta ação, que na Unioeste as proposições e estudos 

mais detalhados, voltados ao estabelecimento das políticas de expansão de cursos de  pós-

graduação,  vêm ganhando  corpo,  principalmente  nos  últimos  anos,  a  partir  de  iniciativas 
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como as da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que elaborou (e vem tentando cumprir 

à  risca)  o  Plano  Diretor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  (este  plano,  elaborado  em  2002, 

condensou ações a serem realizadas para a concretização dos grupos de pesquisa, das linhas 

de pesquisa, para a obtenção de financiamento às pesquisa e outras ações, que vêm sendo 

implantadas na   Instituição nos últimos anos). 

É importante registrar que as dificuldades para que a   Instituição atinja as ações 

propostas  são  fruto  de  uma  estrutura   funcional  extremamente  apertada  e  que  teve  seu 

crescimento físico (em número de cursos, principalmente) não acompanhado por uma reforma 

estrutural.  Para  exemplificarmos  as  afirmações,  citamos  o  caso  da  Diretoria  de  Recursos 

Humanos, atrelada a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, que possui uma estrutura 

defasada para atender à crescente demanda de trabalho (nas demais universidades do Paraná 

este setor, de RH, compõe uma pró-reitoria específica, com estrutura predial, de equipamentos 

e, principalmente,  de pessoal, condizente com as tarefas a serem executadas). Esta mesma 

realidade  de carência  não é  diferenciada  para a  maioria  das  instâncias  administrativas  da 

Instituição.

Independente destes problemas, a expansão, tanto do ensino de graduação como de 

pós-graduação, avançou na   Instituição. 

Em  relação  à  ação  de  número  três,  que  propôs  estabelecer  os  critérios  que 

garantissem a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação, inclusive o uso de novas 

metodologias e tecnologias, embora seja uma questão complexa e até difícil de averiguar (já 

que depende de inúmeros fatores), pode-se afirmar que parte significativa destes critérios tem 

sido implementada na   Instituição, conforme apontou a própria comunidade acadêmica da 

Unioeste,  ao  discutir  uma  série  de  questões  voltadas  ao  ensino,  notadamente  questões 

direcionadas à qualidade do ensino ministrado na universidade.

Percentual de resposta por Dimensão

Os gráficos abaixo apresentam os dados gerais, agregados, sobre a Dimensão II - que 

tratou das políticas e ações, na Unioeste, voltadas para o ensino, bem como apontou uma série 

de questões pertinentes às atividades de ensino na   Instituição. Mostram os gráficos que as 

avaliações situadas entre satisfatório e parcialmente satisfatório, prevaleceram. A avaliação 

foi  convalidada  pelos  apontamentos  também  efetuados  pela  comunidade  acadêmica,  nas 

discussões  efetuadas  nos  colegiados  de  curso e  pelos  técnico-administrativos  de  todos  os 
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campi  e  da  Reitoria  da  universidade,  mostrando  o  bom  desempenho  institucional  nesta 

dimensão, embora se deva registrar que uma série de questões ainda precisam ser melhoradas, 

no que toca a esta dimensão.

Docentes 

Técnico-Administrativos  

Acadêmicos – Graduação   

Acadêmicos–Mestrado
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Como  exemplos  dos  apontamentos  acima  expostos,  apresentaremos  algumas 

análises,  efetuadas  pela  comunidade  acadêmica,  acerca  das  ações  que  visam  melhorar  a 

qualidade do ensino na Unioeste. Verificou-se que parte da comunidade acadêmica afirmou 

ter a universidade uma política voltada à manutenção da qualidade do ensino ministrado na 

Instituição, bem como uma política voltada ao crescimento da pós-graduação. 

A Unioeste é  uma universidade nova e complexa (multicampi).  Por isso se pode 

observar que as formas de operacionalização destas políticas têm sido razoáveis. Contudo, 

para que sejam encontradas soluções diante dos entraves institucionais,  é preciso que seja 

melhorada a questão da comunicação interna, problema que atinge a universidade como um 

todo. 

Outra parcela da comunidade acadêmica apontou (corroborando a afirmação de que o 

problema de comunicação é grave na   Instituição),  no entanto, que não há conhecimento 

aprofundado sobre as políticas voltadas para o ensino, e que existe uma fragmentação das 

ações consolidadas pelos colegiados de curso da   Instituição, justamente por não haver, ou 

não ser divulgada, uma política institucional melhor definida. 

As políticas para o ensino devem fomentar o desenvolvimento da Unioeste, através 

de  sua  integralização  com  a  comunidade  da  região  de  abrangência,  possibilitando  o 

desenvolvimento dos projetos de forma a que se busque atender a determinadas demandas da 

sociedade.  Nesta linha,  apontou a  comunidade  que a abertura  de novos cursos deve estar 

voltada para as necessidades regionais, notadamente para o atendimento das necessidades de 

formação  dos  professores  e  para  a  qualificação  dos  trabalhos  realizados  pelas  escolas  de 

ensino fundamental e médio, sem, no entanto, ficar presa a estas determinações.

A política de ensino da   Instituição, segundo a comunidade acadêmica, deve estar 

voltada à formação de profissionais  aptos a atuarem em áreas  ampliadas  e que abarquem 

inovações freqüentes, advindas com a transformações trazidas pela ciência, sem, no entanto, 

esquecer  de  uma  formação  ético-humanística  solidamente  consolidada.  Por  isso  os 

profissionais que se formam na   Instituição devem ter sólidos conhecimentos e habilidades 

profissionais e humanístico-sociais. Isto tornará viáveis as suas ações voltadas para o bem-

estar e para a qualidade de vida da população. Esta solicitação veio acompanhada da análise 

que reforçou o fato de as avaliações de desempenho profissional, que têm sido realizadas por 

alguns cursos, a respeito dos egressos, têm mostrado a qualidade do ensino da Unioeste. 

Com relação aos projetos político-pedagógicos, foi apontado que estes, na Unioeste, 

são formulados com base das diretrizes nacionais, a partir de debates ampliados e efetuados 

pela comunidade acadêmica. As adequações dos planos de ensino e de conteúdos se dão de 
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acordo com as necessidades manifestadas no processo formativo esperado, tendo como base a 

forte expectativa existente por parte dos docentes e discentes. Além disso, cumprem-se as 

prerrogativas  institucionais,  ao  serem  seguidos  os  trâmites  institucionais  de  apreciação, 

discussão, e aprovação anual destes planos de ensino. 

 

O NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO DE AVALIAÇÃO:

1 - Concepção de currículo e organização didático-pedagógica de acordo com os fins 

da   Instituição (para desenvolver uma análise mais aprofundada desta questão, nos utilizamos 

novamente de alguns textos e reflexões efetuadas pela PRG para o processo de  avaliação 

institucional).

Com relação ao núcleo básico e comum verificou-se, no que tange ao currículo e à 

organização didático-pedagógica, que existe a orientação constante, por parte da Pró-Reitoria 

de Graduação, a respeito destas questões. As diretrizes do ensino de graduação da Unioeste, 

considerando  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996,  que 

estabelece  as  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  e  considerando  a  observação  do 

disposto no artigo 48 do estatuto da Unioeste, foram aprovadas através da Res. nº 003/2003 

(posteriormente revogada pela Resolução 345/2005-CEPE).  Na Resolução 003/2003-CEPE 

estava escrito, entre outras coisas:  

“O   projeto  político-pedagógico  deve  explicitar  as  habilidades  e  aptidões  de 

apreensão, compreensão, análise e transformação, tanto no âmbito do conhecimento científico 

e tecnológico, como no âmbito da formação da competência política, ética e humanista que se 

objetiva desenvolver e aprimorar no graduando” (Art. 11). 

“A valorização  de conhecimentos,  habilidades  e  competências  adquiridas  fora  do 

ambiente escolar, inclusive aos que se refiram à experiência profissional” (Art. 8º).

A Unioeste, com base nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, elaboradas 

pelo Ministério de Educação, tem trabalhado e instituído alterações em seus projetos políticos 

pedagógicos  nos  cursos  de  graduação.  Entre  os  anos  de  2003 e  2005,  a  Pró-Reitoria  de 

Graduação vem intensificando as discussões com os colegiados dos cursos para promover a 

interação entre as legislações existentes e as reformulações dos projetos político-pedagógicos, 

sendo  que  atualmente  a  maioria  absoluta  deles  está  aprovada,  dentro  das  concepções, 

princípios e das finalidades de suas organizações pedagógicas, acadêmicas e curriculares, na 

forma das leis vigentes e das normas regulamentares internas.
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Dentre  as  reformulações  propostas  e  aprovadas  nos  projetos  político-pedagógicos 

estão a garantia de padrão de qualidade, a valorização da experiência adquirida no ambiente 

escolar e extra-escolar. 

Nas  finalidades  dos  cursos  de  graduação  da  Unioeste  está  o  estímulo  à  criação 

cultural,  à  participação  no  desenvolvimento  da  sociedade,  à  colaboração  na  formação 

contínua, à vinculação do ensino para com os processos de pesquisa e extensão (visando ao 

desenvolvimento  da  ciência  e  da  tecnologia  e  à  divulgação  de  conhecimentos  culturais, 

científicos e técnicos).

Este  trabalho  tem  sido  encampado  pela  Diretoria  de  Apoio  Pedagógico.  As 

atividades  da DAP têm procurado apoiar  os cursos de graduação da Unioeste  quanto aos 

encaminhamentos  administrativos,  legais  e  pedagógicos  que  direcionam  a  efetivação  dos 

objetivos  traçados  pela  universidade  e  pelos  próprios  cursos  para  a  formação  de  seus 

acadêmicos.

Têm servido de subsídio e matéria de estudo e trabalho desta DAP as resoluções e 

normas dos conselhos superiores, os projetos político-pedagógicos  e as diretrizes curriculares 

nacionais para os cursos de graduação.

Constituem as principais atividades desenvolvidas pela DAP:

- As adequações dos PPPs dos cursos às diretrizes nacionais.

- O acompanhamento e administração do programa de educação tutorial (PET).

- A implantação, de forma institucional, do programa de monitorias e dos projetos de 

ensino, com a devida regulamentação.

- As discussões, estudos, orientações e encaminhamentos das questões referentes aos 

estágios;

- A regulamentação do trabalho de conclusão de curso.

- Os processos de reconhecimento de cursos, modalidades e habilitações novas.

- O Fórum das licenciaturas.

QUADRO GERAL DE CURSOS DA UNIOESTE

Nº de cursos PPP Reformulados Não Reformulados
62 58 4

A DAP e a DAC  da Pró-Reitoria  de Graduação,  ao procederem as análises  nas 

reformulações  dos  projetos  político-pedagógicos  dos  cursos  de  graduação  da  Unioeste, 

destacaram:
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As  principais  dificuldades  encontradas  durante  os  trabalhos  de  verificação  dos 

projetos político-pedagógicos  foram:

No cálculo  de  desdobramento  de  turmas  para  cálculo  anual  de  carga  horária  de 

ensino, há necessidade de revisão de muitos projetos político-pedagógicos.

A  disciplina  optativa  e  a  disciplina  independente  não  estão  sendo  ofertadas  e 

cursadas com os devidos entendimentos. As disciplinas de formação independente podem ser 

cursadas pelo aluno, por sua livre escolha, dentre as oferecidas pela Unioeste, em qualquer 

outro curso e modalidade ou  campus. 

Com relação aos pré-requisitos, os cursos devem avaliar a presença de pré-requisitos 

para não haver engessamento e prejuízos aos acadêmicos. 

Muitos cursos semestralizaram seus PPPs, e estão em desacordo com o regime de 

matrícula da Unioeste, que é matrícula por disciplina e anual.

Nas  licenciaturas  verificaram-se  dificuldades  no  entendimento  das  práticas  como 

componentes  curriculares  (PCCs),  conforme  aponta  a  Resolução  CNE/CP nº  2/2002,  que 

institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, que, para as PCCs, são de 400 

horas. As PCCs são desenvolvidas no interior de cada disciplina.

Os cursos não prevêem situações futuras de alterações.

Os cursos fazem alterações sem aprovações prévias no CEPE.

No plano de implantação, os cursos não acatam a Resolução do CEPE e implantam 

em outras turmas não autorizadas.

Os cursos em que os ingressantes fazem a opção no 2º ano na modalidade pretendida 

(bacharel ou licenciado), devem orientar os acadêmicos. 

Há falta de manutenção formal dos centros, no que tange a falta de professores e 

contratação.

Os cursos em fase de reconhecimento precisam receber acompanhamento especial e 

ser observados pelos centros e  campus nas questões de recursos materiais e bibliográficos.

Os campi não se manifestam sobre as necessidades de recursos necessários para a 

implantação dos PPPs dos cursos afetos.

Cabe lembrar que a PRG e o GPC realizaram no segundo semestre de 2005 trabalhos 

de análise técnica dos PPPs e dos IACs. A análise técnica foi executada devido à identificação 

da necessidade de se estabelecer um acompanhamento das informações registradas no IAC, 

que são fornecidas pelos centros e operacionalizadas pelo GPC, e da carga horária docente 

prevista na alteração aprovada nos PPPs dos cursos de graduação e que deveriam estar em 

consonância com as diretrizes que os regulamentam. Tal necessidade de acompanhamento 
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adveio de algumas divergências e situações novas encontradas entre as informações do IAC e 

as do PPP, como:

Divergências:

a)  Alteração de carga horária  semanal   e total  dos cursos,  no IAC sem a devida 

alteração no PPP. 

b) Oferta de nº de disciplinas optativas, eletivas e de formação independente, além do 

previsto no PPP.

c) Desdobramentos de disciplinas práticas em número de grupos.

Situações novas:

 a)  Implantação  de cursos novos em 2003 e que acarretam contratação  de novos 

docentes.

 b) Inserção da 5ª série que não estava contemplada no PPP anterior.

 c) Ampliação do nº de vagas.

  d) Inserção de novos turnos e modalidades. 

  e) Desdobramentos de disciplinas práticas em número de grupos.

  f) Inclusão de TCC e estágios supervisionados.

O estudo realizado pelo GPC e PRG foram efetuados como forma de subsidiar as 

reformulações dos PPPs para que efetuem as  adequações diante das Diretrizes Curriculares 

Nacionais. O estudo foi encaminhado às direções dos centros e colegiados de cursos para que 

pudessem realizar as correções necessárias e justificar os casos em que persistam a adoção 

diferenciada  de  desdobramentos  de  disciplinas,  nº  de  alunos/grupos,  carga  horária  de 

disciplinas e carga horária total dos cursos e tempo de integralização mínima e máxima, sendo 

dada ênfase nos cursos de graduação. 

Observou-se, portanto, que embora a PRG não trabalhe com base em documentos 

como  o  PPPI,  já  citado,  tem realizado  esforços  no  sentido  de  orientar  os  colegiados  da 

Instituição  para  que  estabeleçam  ações  articuladas  e   embasadas  nos  regulamentos 

institucionais.

O  relato  da  PRG,  acima  exposto,  comprova  que  algumas  dificuldades  têm  sido 

enfrentadas neste sentido, notadamente no concernente a fazer com que todos os colegiados 

adotem ações  embasadas  nos  preceitos  legais  e  didático-pedagógicos  repassados  por  esta 

instância  administrativa.  Um  problema  para  a  efetivação  mais  padronizada  destas  ações 

encontra-se tanto na configuração da   Instituição, multicampi, onde os cursos ficam distantes 
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(não só geograficamente, mas também institucionalmente) da citada Pró-Reitoria, como por 

falta de melhor preparo da parte de alguns coordenadores de cursos, bem como pelo fato de 

que ações mais pontuais, como as que vêm sendo feitas pela DAP ao realizar estudos dos 

IACs dos centros da Unioeste, são práticas  novas na   Instituição.  

2 - Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informações 

e a utilização de processos participativos de construção do conhecimento 3 - pertinências dos 

Currículos  (concepção  e  prática),  tendo em vista  os  objetivos  institucionais,  as  demandas 

sociais e as necessidades individuais e 4 – Práticas institucionais que estimulam a melhoria do 

ensino,  a  formação  docente,  o  apoio  ao  estudante,  a  interdisciplinaridade,  as  inovações 

didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino.

Com relação a estas ações, percebeu-se, claramente, a partir das avaliações efetuadas 

pela  comunidade  acadêmica  sobre  os  cursos  da  Unioeste,  que  existe  uma  preocupação 

constante, por parte dos colegiados de curso da   Instituição, no sentido de consolidar uma 

grade curricular que agregue aspectos como os da valorização da cultura humanístico e ético-

política;  que  implemente  a  flexibilidade  curricular  (possibilitando  que  o  acadêmico  da 

Unioeste tenha acesso a disciplinas afetas à realidade regional); que contemple a formação 

continuada; que adote, de forma competente, a prática de formação em pesquisa; que esteja 

articulada  com  as  exigências  científico-profissionais;  que  seja  resultado  de  estudos 

permanentes  acerca  das  melhores  alternativas  metodológicas  para  o  desenvolvimento  do 

ensino/aprendizagem; que abarque inovações de conteúdo (quando necessário); que receba as 

contribuições dos docentes dos cursos da   Instituição, a partir dos debates freqüentes sobre 

questões didático-pedagógicas. Observou-se que estas e outras questões foram apresentadas, 

pela comunidade acadêmica, nas avaliações qualitativas e por intermédio dos questionários de 

auto-avaliação.   

Com  relação  às  avaliações  dos  acadêmicos,  efetuadas  pelos  docentes  em  cada 

disciplina,  apontou  a  comunidade  que  estas  são  feitas  com base  em provas,  seminários, 

participações nas aulas e através de outras atividades propostas para este fim. Além disso, nas 

avaliações  qualitativas  os  docentes  confirmaram  que  a  presença  do  aluno  em  aula  é 

valorizada,  bem  como  o  interesse  individual,  a  dedicação,  a  busca  espontânea  do 

conhecimento, o desempenho prático e a inter-relação teórico prática. 

A  comunidade  acadêmica  apontou  ainda,,  sobre  esta  questão,  que  as  avaliações 

servem para exigir a dedicação acadêmica condizente com a formação profissional idealizada 

pelos cursos. Espera-se que a maioria dos acadêmicos obtenha a pontuação satisfatória nas 
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avaliações. Caso isso não ocorra, são realizadas discussões dentro dos colegiados, buscando-

se solucionar  os  problemas.  Os acadêmicos  são estimulados  pelos  docentes  na prática  da 

leitura  de  textos  científicos  e  também na  produção  dos  textos  científicos.  O  treinamento 

prático  dos  acadêmicos  é  feito  por  meio  de  atividades  tais  como  as  desenvolvidas  nos 

laboratórios, e através da participação destes em projetos de pesquisa e ou de extensão. 

Observou-se,  ainda,  acadêmicos  e  docentes  apresentaram  críticas  às  formas  de 

avaliação, mas reconheceram que é difícil de encontrar outros mecanismos, para além dos já 

existentes,  para  medir  o  aprendizado  dos  alunos.  Também foi  registrado  que  o  nível  de 

exigência  para com estes,  inclusive sob a forma de avaliações  nas disciplinas,  está  muito 

aquém do que se espera de uma educação de qualidade. Existe, hoje, na cultura acadêmica, 

uma  licenciosidade  que  nem  sempre  é  benéfica  aos  próprios  acadêmicos;  embora  estes 

pensem, num primeiro momento, que seja.  

Ao concluir a questão, pode-se afirmar que existe um consenso sobre a qualidade dos 

cursos da Unioeste,  apontada tanto por docentes como por acadêmicos de graduação e de 

mestrado. Esta avaliação positiva da   Instituição também foi feita pela comunidade externa, a 

partir dos questionários de  avaliação institucional distribuídos nas cinco cidades sede dos 

campi  da    Instituição.  Esta  qualidade  está  diretamente  ligada  ao  fato  de  os  acadêmicos 

desenvolverem  competências  (comprovadas  por  avaliações  governamentais  tais  como  o 

ENADE – exame nacional de desempenho dos estudantes).

Também  a  PRG,  por  intermédio  de  ações  que  buscam  qualificar  as  práticas 

curriculares  dos  cursos  da  Unioeste,  tem  contribuído  sobremaneira  para  que  se  atinja 

patamares  ainda  maiores  na  qualidade  dos  cursos  da    Instituição.  Ações  voltadas  à 

consolidação  institucional  acerca  das  monitorias,  estágios  (e  seguros  para  os  estagiários), 

trabalhos  de conclusão de cursos  (TCCs) e  projetos de ensino (apontadas  no relatório  de 

avaliação consolidado por esta instância), têm demandado esforços consideráveis por parte 

desta pró-reitoria, devido ao fato de a falta de funcionários ser elevada, mas uma realidade 

que impede um avanço considerável nas práticas institucionais voltadas à qualificação das 

práticas de ensino da Unioeste.

Também a  ações  desta  pró-reitoria  em relação  ao  Fórum das  Licenciaturas,  que 

surgiu  à partir das novas diretrizes nacionais para os cursos de graduação e para a formação 

de professores da educação básica, no sentido de articular e promover uma discussão contínua 

e permanente no âmbito de cada curso e entre todos os cursos de licenciatura da Unioeste, 

merece o registro.
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O Fórum das Licenciaturas já era uma iniciativa que se havia efetivado em alguns 

momentos anteriores, mas ainda sem a articulação entre todos os campi;  eram muito mais 

eventos organizados localmente, principalmente no  campus de Cascavel. A proposta da Pró-

Reitoria de Graduação, colocada em prática a partir de outubro de 2004, mas que, por falta de 

estrutura, não pôde ser cumprida, foi a de conceber o fórum em vários momentos e etapas; 

institucionalizando tal processo. 

DIMENSÃO II

A  POLÍTICA  PARA  O  ENSINO,  A  PESQUISA,  A  PÓS-GRADUAÇÃO,  A 

EXTENSÃO  E  AS  RESPECTIVAS  FORMAS  DE  OPERACIONALIZAÇÃO, 

INCLUÍDOS  OS  PROCEDIMENTOS  PARA  ESTÍMULO  À  PRODUÇÃO 

ACADÊMICA,  AS  BOLSAS  DE  PESQUISA,  DE  MONITORIA  E  DEMAIS 

MODALIDADES

PESQUISA

Para um planejamento mais  qualificado para a área da pesquisa,  que se pretende 

alcançar,  institucionalmente,  a médio  e  longo prazo,  é  fundamental  um trabalho  que vise 

formar pesquisadores de excelência profissional, além de estabelecer parcerias que permitam 

assegurar o fortalecimento do sistema de desenvolvimento científico, tecnológico e cultural. 

Não  é  mais  possível,  nos  tempos  atuais,  pensar  uma  universidade  isolada,  voltada  aos 

interesses próprios e sem uma profunda articulação com os diversos setores da sociedade.

O objetivo geral da pesquisa, na Unioeste, é propiciar a aceleração do processo de 

desenvolvimento  regional,  e  nacional,  da  Ciência  e  da  Tecnologia,  a  partir  da  criação  e 

consolidação de grupos de pesquisa e programas de pós-graduação, com vistas à expansão da 

oferta de profissionais e produtos aos sistemas de educação superior.

Os objetivos  específicos  desta  área  acadêmica,  e  que  têm sido  perseguidos  pela 

Unioeste,  são:  promover  a  integração  das  instituições,  em  termos  de  pesquisa  e  pós-

graduação, a partir do intercâmbio tanto interinstitucional como intra-institucional, a fim de 

revitalizar o sistema universitário; ampliar, diversificar as ofertas de cursos, especialmente os 

da  modalidade  stricto  sensu,  tendo  como  horizonte  médio  e  longo  prazo  a  ênfase  no 

doutorado; estabelecer uma política de indução para áreas e linhas prioritárias de pesquisa; 

fortalecer e ampliar os programas de iniciação científica; ampliar a produção científica e de 
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patentes;  estimular  a  adoção  de  novas  modalidades  de  formação  de  recursos  humanos; 

desenvolver nos pós-graduandos um profundo senso de cidadania, fazendo-os conscientes da 

sua  responsabilidade  social  para  que,  no  futuro,  atuem  nos  processos  de  construção  e 

mudanças que as instituições e o país exigem.

As  universidades  se  caracterizam pelo  desenvolvimento  de  atividades  de  ensino, 

extensão e pesquisa. Portanto, quando a atividade de pesquisa está bem articulada com a de 

ensino e/ou a de extensão, traz qualidade a qualquer uma dessas atividades, além de avanços 

consideráveis no desenvolvimento da sociedade.

A SITUAÇÃO DA PESQUISA NAS IEES DO PARANÁ – UMA BREVE 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

(dados retirados do documento: Plano Estadual de Educação – remetido pelas IEES para a SEED em 2005):

Projetos de pesquisa por  Instituição estadual de ensino superior do Paraná em 

2003

Data-base: 30/12/2003

PROJETOS
IEES
UEL UEM UEPG UNICENTRO UNIOESTE FACULDADES TOTAL

TOTAL 894 1.774 625 206 535* 195 4.495
Fonte:  pró-reitorias de Pesquisa das IEES. 

*Novos projetos cadastrados no ano.  Se fosse considerado o número total  de projetos em 

andamento (entre os anteriormente cadastrados e os novos cadastramentos), a Unioeste teria 

um número de aproximadamente 700 projetos. 
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Gráfico 1 - Projetos de pesquisa por IEES
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A  análise  do  quantitativo  de  projetos  de  pesquisa  desenvolvidos  pelas  IEES  do 

Paraná, no ano de 2003, retrata uma situação disforme e heterogênea entre estas instituições 

de ensino superior:  por um lado comprova que instituições  já consolidadas e com quadro 

docente melhor qualificado não só têm condições, como assumem efetivamente a função de 

produtoras  de  conhecimento  nas  diversas  áreas  do  saber;  por  outro  lado  denuncia  a 

concentração desta atividade nas universidades do Norte e Noroeste do Estado (59% do total), 

notadamente nas universidades há mais tempo consolidadas.

A constatação deste desequilíbrio aponta a necessidade de políticas de Estado que, 

ampliando o montante de recursos específicos, garantam a continuidade e o crescimento da 

capacidade de produção de pesquisas nas instituições em que esta atividade já se encontra 

consolidada e, principalmente, possibilitem a urgente ampliação da qualificação docente e da 

atividade  de  pesquisa  nas  demais  instituições  do  Sistema  de  Ensino  Superior  Público  do 

Estado, sob pena de se cristalizarem áreas produtoras de pesquisa, restritas geograficamente, 

em detrimento do crescimento mais equilibrado, em todo o Estado do Paraná, das atividades 

de pesquisa.

 No contexto  das  IEES paranaenses,  percebe-se que  a  Unioeste,  particularmente, 

mesmo sendo uma   Instituição nova (completou recentemente 10 anos como universidade), 

produz o equivalente a 18% das pesquisas, entre as universidades e as faculdades estaduais 

paranaenses, ocupando uma posição condigna no que se refere a esta atividade acadêmica. 

Esta  realidade  demonstra  o  empenho  e  a  qualificação  do  seu  quadro  docente  e  técnico-

administrativo,  principalmente  se  levarmos  em  consideração  que  o  quadro  docente  da 

Instituição está em pleno processo de capacitação. 
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É importante registrar ainda o fato de que alguns cursos da Unioeste  se encontram 

em fase de implantação, ou seja, não possuindo sequer um quadro docente compatível com as 

necessidades  de  manutenção  sustentável  destes  mesmos  cursos.  Neste  sentido,  é  mister  e 

urgente que se aponte a necessária ação, por parte do Estado, no sentido de instituir políticas 

de  fomento ao  desenvolvimento  desta  capacidade  já  alicerçada  na  Unioeste,  de  forma  a 

consolidar esta   Instituição,  que é a única de caráter  público a atuar nas regiões Oeste e 

Sudoeste  Paranaenses  (com a  exceção das  UFTPR),  regiões  importantes  na  economia  do 

Estado, abarcando significativa parcela populacional desta região do Estado.

A auto-avaliação qualitativa da dimensão 2, no tocante ao quesito pesquisa, 

efetuada pela comunidade acadêmica da Unioeste (docentes e discentes), nos colegiados 

dos cursos de graduação e de pós-graduação; e pelos técnico-administrativos (nos campi 

e reitoria):

Apontou a  comunidade  acadêmica  da  Unioeste,  principalmente  os  docentes  e  os 

acadêmicos de graduação, nas discussões efetuadas nos colegiados de cursos e nos setores 

administrativos, em 2005, com relação à política institucional de auxílio à formação de novos 

pesquisadores,  que  se  encontrava  insatisfeita,  conforme  os  gráficos  abaixo  demonstram 

(gráficos  consolidados  a  partir  dos questionários  de auto-avaliação,  também aplicados  em 

2005).  Neste  sentido,  solicitou  a comunidade acadêmica  um empenho institucional  maior, 

para a garantia da sustentabilidade financeira das pesquisas e para a difusão das linhas de 

pesquisa. 

Acrescentou, ainda, a comunidade acadêmica, em seus apontamentos, que é preciso 

haver uma luta permanente, também de caráter institucional, para a obtenção e a distribuição 

crescentes das bolsas de iniciação científica. Também que é preciso avançar a Unioeste no 

sentido  de  melhor  estabelecer  diretrizes  em  termos  de  projetos  e  de  ações  de  pesquisa. 

Reconheceu parte considerável da comunidade acadêmica que os docentes devem contribuir, 
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crescentemente,  para  este  processo,  encaminhando  projetos  e  solicitando  vagas,  para  os 

acadêmicos, de iniciação científica e de monitoria. 

Alegou a comunidade acadêmica, portanto, que não existe uma política institucional 

consolidada de auxílio à formação de novos pesquisadores; apesar de existirem avanços que 

tendem a mudar esta situação com o tempo, tais como a crescente implementação da política 

de qualificação docente (que conta com a parceria entre a PRPPG e as coordenações de área 

dos centros existentes nos campi da   Instituição); a crescente, embora modesta, oferta das 

bolsas de iniciação científica  (PIBIC, CNPq, Fundação Araucária,  PTI e Institucionais);  e 

também  o  aumento,  a  institucionalização,  das  monitorias  (embora  exclusivamente 

direcionadas ao ensino). 

Percebemos uma situação de dificuldade, por parte de alguns colegiados de curso da 

Unioeste,  no  sentido  de  avaliarem,  com  clareza,  se  existe  efetivamente  uma  política  de 

formação  de  novos  pesquisadores,  na  Unioeste.  Isto  demonstrou  que,  no  mínimo,  a 

comunicação institucional, quanto às atividades de pesquisa, não se tem dado a contento na 

Instituição.

Se observarmos os dados trazidos pela  avaliação institucional realizada no ano de 

2002, constataremos que apenas 23,78% dos docentes da Unioeste consideraram as condições 

existentes para o desenvolvimento da pesquisa, na   Instituição, satisfatórias ou totalmente 

satisfatórias;  64,32%  consideraram  insatisfatórias;  já  24,86% consideram  estas  condições 

totalmente  insatisfatórias.  Também  52,37%  dos  alunos  e  33,22%  dos  funcionários  da 

Unioeste  consideram as condições para a pesquisa totalmente insatisfatórias.  Em todos os 

níveis, apenas 25% avaliam como satisfatórias as condições para a pesquisa.

Os gráficos abaixo demonstram que os níveis de insatisfação com as condições de 

pesquisa, na   Instituição, foram reduzidos, atingindo um índice de 58,6%, para os docentes; 

de 20,41% para os técnico-administrativos; de 31,4% para os acadêmicos de graduação e de 

22,22% para os acadêmicos de mestrado.

Docentes

Técnico-Administrativos
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Quanto à participação em grupos de pesquisa na Unioeste, a comunidade acadêmica 

apontou, conforme disposto nos gráficos abaixo, que está parcialmente satisfeita, salientando 

que  é  preciso  que  haja  maior  apoio  e  suporte  contínuos  para  os  grupos  de  pesquisa, 

principalmente os que se encontram em formação; bem como a necessidade de apoio para os 

centros/cursos (sustentáculos dos trabalhos em pesquisa). Este apoio deve vir, principalmente 

para os cursos que apresentam perspectivas de desenvolvimento e criação de pós-graduações 

stricto sensu. Registra-se o fato de que os técnico-administrativos demonstraram significativo 

grau de desconhecimento sobre esta questão. Algo que se justifica pelo fato dos servidores 

técnico-administrativos  atuarem  em  funções  não  diretamente  ligadas  à  pesquisa,  embora 

sejam parceiros potenciais dos docentes nos projetos de pesquisa. 

Se compararmos os dados trazidos pela  avaliação institucional realizada no ano de 

2002, em relação à participação dos docentes em grupos de pesquisa na Unioeste, veremos 
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que  47,06% destes  profissionais  avaliaram esta  participação  como satisfatória  (hoje  este 

índice  caiu  para  41,53%)  e  36,19%  avaliaram  como  insatisfatória  (hoje  no  patamar  de 

26,68%, um índice mais positivo). Apenas 13,14% dos técnico-administrativos consideraram 

satisfatória  esta  participação,  em 2002 (hoje  este  índice  subiu para  29,67% de  satisfação 

parcial),  enquanto 41,87% consideraram, em 2002, a mesma insatisfatória (índice que caiu 

para 21,99% de insatisfação no atual processo de avaliação).

Outra questão levantada foi que a Unioeste, por um lado, apresenta grande demanda 

de  formulários  e  relatórios  institucionais,  documentos  importantes  para  regulamentar as 

atividades de pesquisa; mas que, por outro lado, oferece pouco apoio financeiro destinado aos 

projetos  de  pesquisa,  o  que  desestimula  a  formalização  legal-burocrática  das  atividades 

desenvolvidas pelos professores.

Com relação a este ponto, não podemos deixar de registrar, mais uma vez, o fato de a 

Unioeste ser uma universidade jovem, e que, conforme seus quadros profissionais forem se 

efetivando e se qualificando, questões como estas tenderão a ser superadas.

Docentes

Técnico-Administrativos

No que se refere à participação em grupos de pesquisa de outras instituições de 

ensino  superior,  o  quadro  abaixo  aponta  que  a  comunidade  acadêmica  não  conhece  esta 

prática, o que pode denotar a não-existência desta forma de atividade ou, por outro lado, que 

também esta ação não tem sido comunicada a contento dentro da   Instituição. 
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No entanto, uma parcela da comunidade acadêmica, na avaliação qualitativa, apontou 

em seus relatos que os docentes estão participando, de forma crescente, de grupos de pesquisa 

da própria   Instituição, a partir de iniciativas da PRPPG e dos cursos, bem como começam a 

participar de outros grupos de pesquisas institucionais, localizados em outras instituições de 

ensino superior. Este fato é de extrema importância, já que consolida muitas vezes o processo 

de colaboração e a produção interinstitucionais. 

Apontou a comunidade acadêmica, também, que a universidade disponibiliza carga 

horária,  aos  docentes,  para  a  pesquisa,  o  que  funciona  como  incentivo  a  esta  forma  de 

atividade acadêmica; mas que somente isso não garante ações qualitativas na pesquisa. 

Diante deste quadro, os pesquisadores da Unioeste têm adotado, historicamente, uma 

prática,  que  é  a  de  buscar  superar  as  dificuldades  estruturais  por  intermédio  do 

estabelecimento de parcerias com outras instituições (afirmativa que vêm reforçar as reflexões 

expostas  acima).  Este  fato  se  realiza  desde  a  fundação  da  Unioeste,  e  se  tem ampliado, 

principalmente a partir das iniciativas, dos esforços e por conta da criatividade pessoal dos 

docentes. 

Na avaliação de 2002, na Unioeste, 45,93% dos docentes consideraram insatisfatória 

ou totalmente insatisfatória, a participação em grupos de pesquisa em conjunto com outras 

universidades,  sendo que 30,45% destes não sabiam ou tinham dúvidas  e  apenas  23,62% 

consideraram satisfatória esta forma de participação em grupos de pesquisa.

Na avaliação atual, conforme demonstra o quadro abaixo, percebe-se uma redução 

nos índices de insatisfação, uma vez que para apenas 21,13% dos docentes esta participação 

foi  considerada  insatisfatória.  Já  50,52% dos  docentes  não  conhecem esta  participação  e 

28,35% consideraram satisfatória ou parcialmente satisfatória esta ação. 

Docentes

O financiamento para as atividades  de pesquisa proporcionadas pela  Unioeste  foi 

analisado como insatisfatório, conforme se pode verificar nos quadros abaixo dispostos. Já o 
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financiamento externo investido nos projetos de pesquisa da   Instituição foi analisado a partir 

de  apontamentos  que  demonstraram  ser,  esta  forma  de  financiamento,  predominante  nos 

projetos  de  pesquisa  de  cursos  que  têm  atuado  de  forma  mais  intensiva  na  pesquisa 

(geralmente  cursos  há  mais  tempo consolidados),  e  que  adotam fortemente  uma proposta 

formativa em pesquisa. O fato é tomado como positivo, por um lado, mas que tem limitado, 

por outro lado, o financiamento para os demais projetos de pesquisa, advindos de cursos sem 

uma  consolidada  tradição  institucional  em  pesquisa.  Esta  realidade  se  reproduz  a  nível 

nacional, entre instituições consolidadas e em fase de consolidação.

Questionou  a  comunidade  acadêmica,  ainda,  sobre  esta  questão,  se  tal  fato  (a 

obtenção de financiamento externo) é uma questão proposta e trabalhada por intermédio de 

uma política institucional, ou se acaba dependendo das iniciativas isoladas por parte de grupos 

de docentes/cursos?

Questionou a comunidade acadêmica sobre a aplicação efetiva da ação proposta no 

planejamento  estratégico  de  2000,  que  visava  priorizar  recursos  na  ordem  de  10%  do 

orçamento geral da   Instituição para a pesquisa, já que sofre a   Instituição com a falta de 

dotação orçamentária  para os  projetos de pesquisa,  pois  os  projetos,  em sua maioria,  são 

aprovados sem disponibilidade de recursos. 

Registro  importante  foi  feito,  pela  comunidade  acadêmica,  quanto  ao  fato  de  as 

atividades de pesquisa, na Unioeste, durante um certo tempo, terem se mantido por conta do 

mero esforço pessoal dos seus docentes; já que a   Instituição é relativamente nova, mantendo-

se,  durante  um bom  tempo,  carente  em  termos  de  infra-estrutura.  Esta  é  uma  realidade 

complicada para o desenvolvimento da pesquisa científica, uma vez que dificulta o trabalho 

docente no sentido de estes poderem acompanhar, de forma mais adequada, a evolução das 

pesquisas desenvolvidas nas respectivas áreas de atuação. 

Por  outro  lado,  reconheceu  a  comunidade  acadêmica,  nas  avaliações  qualitativas 

efetuadas, que a realidade institucional de hoje é outra, já que ações como a prestação de 

serviços, efetuada pelos docentes dos cursos da Unioeste, somada aos recursos institucionais 

disponibilizados  para  a  manutenção  dos  laboratórios  e  equipamentos  (mesmo  que  ainda 

deficientes),  têm dado suporte mais  adequado para que se possa,  minimamente,  investir  e 

avançar nas ações de pesquisa, nos projetos de pesquisa.

Em 2002, para 69,9% dos docentes da Unioeste, os recursos financeiros despendidos 

pela Unioeste para o desenvolvimento da pesquisa foram considerados insatisfatórios, para 

34,82%  estes  recursos  eram  totalmente  insatisfatórios.  Apenas  8,64%  dos  docentes 

consideram estes recursos satisfatórios.
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Os dados dos gráficos abaixo, relativos aos docentes, demonstram que o índice de 

insatisfação diminuiu (apesar de continuar sendo apontado majoritariamente), por parte dos 

docentes,  em  relação  ao  financiamento  para  as  pesquisas  proporcionadas  pela  Unioeste, 

encontrando-se no patamar de 73,09%; já o índice satisfação parcial subiu para 12,99%. 

Docentes

Técnico-Administrativos

A  mesma  insatisfação  verificada  quanto  ao  financiamento  das  pesquisas 

proporcionadas pela Unioeste pode ser sentida também quanto ao financiamento para as ações 

de  pesquisas  mediadas  pela  Unioeste,  conforme  apontam  os  quadros  dispostos  abaixo. 

Situação que ocorre, mesmo diante da atuação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

que  vem  intensificando,  nos  últimos  anos,  a  sua  atuação,  de  forma  a  intensificar  a 

comunicação para com as direções de centro de todos os campi da   Instituição, informando 

sistematicamente  estas  direções  sobre  a  abertura  de  editais  e  os  prazos  para  o 

encaminhamento  dos  projetos,  etc.  A  pergunta  que  fica  é  que  se  existe  este  trabalho 

institucional, como é que a comunidade acadêmica  se manifestou de forma insatisfatória?

Outro apontamento  foi  feito  sobre a ausência  de um trabalho de capacitação dos 

docentes  para  a  consolidação,  o  encaminhamento  e  a  manutenção  de  convênios  que 

promovam as atividades de pesquisa. Também houve o registro de que faltam, ainda de forma 
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significativa na   Instituição,  materiais e estrutura para o desenvolvimento dos projetos de 

pesquisa;  além disso,  que são  poucos  os  equipamentos  disponibilizados  para  estas  ações, 

muitos  deles  caros,  exigindo  investimentos  recorrentes  para  sua  manutenção.  Essa 

manutenção nem sempre é realizada da forma mais adequada (pela falta de profissionais mais 

qualificados  para  esta  função  específica,  bem  como  pela  falta  geral  de  servidores,  na 

Instituição). 

Docente

Técnico-Administrativos

O  apoio  para  a  publicação  da  produção  científica  oferecido  pela  Unioeste  foi 

apontado,  conforme  demonstram  os  quadros  abaixo,  como  insatisfatório  e  parcialmente 

satisfatório. Conforme apontou também a comunidade acadêmica nas discussões qualitativas, 

as formas de divulgação da produção científica produzida pelos profissionais e acadêmicos da 

universidade  são,  em  sua  maioria,  efetuadas  por  intermédio  da  participação  em  eventos 

científicos (regionais, nacionais e internacionais) através da produção de ANAIS, bem como 

através da publicação de periódicos de circulação regional, nacional e internacional. 

Eventualmente  surge  apoio  institucional,  específico,  para  que  os  docentes, 

acadêmicos e também os técnico-administrativos divulguem seus trabalhos científicos. Com 

relação  aos  técnico-administrativos,  estes,  mais  uma  vez,  demonstraram desconhecimento 

sobre as ações institucionais voltadas para a pesquisa.
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Os acadêmicos dos cursos de mestrado demonstraram um grau de satisfação maior 

do que as demais categorias da universidade, sobre esta questão. Este fato se repete para a 

maioria das questões elencadas,  muito provavelmente porque estes acadêmicos presenciam 

uma realidade mais adequada, nas aulas da pós-graduação, contando com a disponibilidade de 

equipamentos e materiais, bem como com a presença de professores altamente capacitados, 

no dia-a-dia institucional. Essa maior satisfação ocorre também porque estes acadêmicos não 

vivenciam a realidade institucional de forma mais intensa, tal qual o fazem os acadêmicos de 

graduação e os docentes e técnico-administrativos. Daí o pouco conhecimento, por parte dos 

mestrandos, sobre a realidade institucional mais ampla.

Apontou, ainda, a comunidade acadêmica que o aporte financeiro para a publicação 

da produção científica, na Unioeste, geralmente advém de fundações de amparo à pesquisa, 

dentre elas: a Fundação Araucária, a ADUC e a Fundep-UNIOESTE. Contudo, este aporte 

ainda  é  insuficiente,  bem  como  apresenta  limitações  ainda  mais  acentuadas,  quando  se 

direciona aos trabalhos apresentados em eventos de caráter internacional.

Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado

Quanto  às  formas  de  divulgação  da  produção  cientifica  produzida  na  Unioeste, 

demonstrou  a  comunidade  acadêmica  uma  satisfação  parcial.  Foram citados  exemplos  de 

trabalhos  que têm sido realizados  em alguns colegiados  de curso (um exemplo  citado foi 

Secretariado Executivo Bilíngüe, do  campus de Toledo), que possuem revistas de divulgação 

da  produção  científica  advinda  de  trabalhos  ligados  a  estes  cursos  (contando  com  a 

participação de docentes e acadêmicos). Este é um trabalho que pode e deve ser seguido pelos 

demais colegiados.

Além disso,  registrou a comunidade  acadêmica  que os docentes  da Unioeste têm 

divulgado e disponibilizado suas pesquisas, notadamente para os acadêmicos (utilizando estes 

materiais  nas aulas ministradas).  No entanto,  esta utilização tem se dado, ainda,  de forma 

amadora e isolada, desarticulada, inexistindo um processo mais abrangente e organizado de 

divulgação, mesmo interna, dos trabalhos realizados. Por outro lado, refletiu a comunidade 

acadêmica, nas avaliações qualitativas, sobre o aumento expressivo do número dos grupos de 

pesquisa institucionais (com registro no CNPq), o que tem gerado aumento significativo de 

publicações (livros, artigos), que retratam o trabalho institucional efetuado.

Também foi apontado que existe a necessidade de um trabalho, a ser realizado por 

parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e pelas coordenações de área de pesquisa, 

nos centros, no sentido de propiciar uma maior participação de docentes e acadêmicos nos 

eventos institucionais. 
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Observa-se que, com relação às alternativas  para a publicação dos resultados das 

pesquisas, na Unioeste, a  avaliação institucional realizada em 2002 registrou que 52,11% dos 

docentes as consideraram insatisfatórias ou totalmente insatisfatórias. Excluindo os que não 

sabiam  ou  tinham  dúvidas,  apenas  29,48%  dos  docentes  consideraram  satisfatórias  as 

alternativas existentes. 

Os dados  da atual   avaliação  institucional  revelaram que hoje,  para  48,72% dos 

docentes, as formas de divulgação da produção científica foram consideradas insatisfatórias; 

já para 43,63% estas formas de divulgação foram consideradas parcialmente satisfatórias ou 

satisfatórias. Este é um índice bem melhor do que o apontado na avaliação anterior. Já os 

dados trazidos pela avaliação realizada junto aos técnico-administrativos, para esta questão, 

mostraram  que  36,83%  deles  consideraram  estas  formas  de  divulgação  parcialmente 

satisfatórias, e que 26,85% destes não conhecem esta ação. 

Docentes

Técnico-Administrativos

Mesmo  sendo  um tema  mais  pertinente  às  atividades  extensionistas,  a  comissão 

central  permanente  de  avaliação  institucional  da  Unioeste  resolveu  perguntar  aos 

pesquisadores da Unioeste sobre o apoio à produção e divulgação artístico-cultural produzido 

pela comunidade acadêmica da Unioeste (isto porque sabe-se da importância em se valorizar a 

questão cultural e artística no meio universitário, mesmo por parte daqueles que se dedicam à 

pesquisa, uma forma muito particular de atividade acadêmica). Conforme apontam os gráficos 

abaixo, este item foi avaliado como parcialmente satisfatório, uma vez que são reduzidas as 
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formas  e  oportunidades  de  expressão  artístico-culturais  na  Unioeste,  com  a  exceção  de 

iniciativas como a da criação dos grupos de teatro nos campi.  Com relação a projetos, ou 

programas,  voltados  a  produção  artístico-culturais,  na  Unioeste,  número  significativo  de 

colegiados, nas avaliações qualitativas, apontaram haver uma carência significativa nesta área, 

na   Instituição.

Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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No que  diz  respeito  à  cooperação  entre  os  docentes  para  o  desenvolvimento  da 

pesquisa na Unioeste, a comunidade acadêmica apontou uma satisfação parcial, uma vez que 

eles  continuam produzindo trabalhos  de  cunho mais  individualizado.  Existem projetos  de 

pesquisa sobre temáticas afins, desenvolvidos por docentes em diferentes campi da Unioeste, 

mas  estes  encontram-se  desarticulados,  muitas  vezes  sequer  sabem,  estes  grupos  de 

pesquisadores, da existência um do outro. Por outro lado, registrou a comunidade acadêmica 

que há um envolvimento significativo, e crescente, por parte dos docentes, tanto em projetos 

de pesquisa individuais, quanto em projetos vinculados a grupos e linhas temáticas.

A participação de servidores técnico-administrativos ainda é pequena, no que tange 

ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, ocorrendo de forma mais pontual em atividades 

realizadas no interior dos laboratórios. Acredita-se que os motivos que envolvem esta pouca 

participação  dos  técnicos  sejam  fatores  ligados  ao  processo  de  sobrecarga  de  atividades 

funcionais destes. Também não existem muitos incentivos para a participação dos discentes 

nas  pesquisas,  pelos  motivos  elencados  anteriormente,  como  a  falta,  ou  as  poucas 

oportunidades, de oferta de bolsas de iniciação científica. 

Refletiu  a  comunidade  acadêmica  que  os  docentes  ligados  aos  vários  cursos  da 

universidade ainda encontram dificuldades para a realização de trabalhos, de forma conjunta e 

interdisciplinar, situação que gera dificuldades para o processo de verticalização do ensino. 

Esta  autocrítica  é  efetuada  pela  comunidade  acadêmica,  mesmo  diante  de  uma  realidade 

vivenciada pela   Instituição, no que tange à pós-graduação stricto sensu, de consolidação de 

nove cursos de mestrado e de um curso de doutorado, no ano de dois mil e seis, portanto logo 

após a comemoração dos dez anos de existência da Unioeste enquanto universidade estadual, 

pública. O fato é digno de registro.

Ainda com relação à questão das ações que concorrem para o desenvolvimento, ou 

não, da pesquisa na Unioeste, apontou parcela da comunidade acadêmica, com relação aos 

cursos de pós-graduação lato sensu, que a   Instituição deve investir, baseada numa política 

melhor definida, nos cursos gratuitos, cumprindo a sua função pública. Embora outra parcela 

da comunidade  acadêmica  tenha apontado que se  torna  praticamente  insustentável  manter 

cursos de pós-graduação lato  senso, gratuitos, uma vez que não existem outras formas de 

arregimentar  recursos  que  tornem  viáveis  o  investimento  e  ou  a  manutenção  dos 

equipamentos e da infra-estrutura necessárias ao bom andamento deste tipo de atividade. 

O trabalho na pós-graduação foi avaliado, de forma unânime, pelos colegiados de 

curso e pelos técnico-administrativos, como uma ação positiva e que concorre, diretamente, 
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para a melhoria das atividades de ensino e de pesquisa; já que tende a qualificar os quadros da 

Instituição.

Verificamos que com relação à cooperação entre os docentes para o desenvolvimento 

da pesquisa, 58,35% dos docentes da Unioeste, conforme comprovou o processo de  avaliação 

institucional  realizado  em 2002,  consideraram satisfatória  ou  totalmente  satisfatória;  para 

30,24% destes  esta  cooperação  foi  considerada  insatisfatória  ou  totalmente  insatisfatória. 

Entre os acadêmicos, a cooperação para a pesquisa foi considerada satisfatória ou totalmente 

satisfatória para 46,52% e insatisfatória para 29,8% destes.

Hoje a  avaliação institucional realizada comprovou que estes índices permanecem 

praticamente os mesmos, já que 58% dos docentes consideraram satisfatória ou parcialmente 

satisfatória a cooperação entre a categoria, para o desenvolvimento da pesquisa na Unioeste; 

para 36,89% dos docentes esta cooperação foi considerada insatisfatória.  Entre os técnico-

administrativos, 50,18% e 20,26% consideraram esta cooperação insatisfatória.

Já  com  relação  à  cooperação  entre  os  docentes  e  os  funcionários,  para  o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa, esta foi considerada satisfatória por 26,04% e 

insatisfatória  por  36,11%  dos  técnico-administrativos,  isto  na   avaliação  institucional 

realizada em 2002. Hoje estes números ficaram da seguinte forma: para 39,54% dos técnico-

administrativos, esta cooperação é satisfatória ou parcialmente satisfatória; para 35,46% esta 

cooperação é insatisfatória. Estes são índices positivos, se comparados com os da  avaliação 

institucional de 2002.

Docentes

Técnico-Administrativos
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Técnico-Administrativos

A  questão  do  apoio  institucional  para  a  divulgação  de  trabalhos  científicos 

produzidos na Unioeste, em eventos de caráter  nacional,  situou-se entre a insatisfação e a 

satisfação parcial, conforme gráficos abaixo, dado o fato de a política institucional de apoio à 

divulgação  da  pesquisa  não  ser  a  ideal  na  Unioeste.  A  ausência  de  apoio  institucional-

financeiro,  na    Instituição,  registrada  de  forma  significativa  nas  avaliações  qualitativas 

efetuadas nos colegiados, foi apontada como causa para que os docentes encontrem reduzidas 

possibilidades de participação em congressos, de forma a apresentar seus trabalhos.

Os técnico-administrativos demonstraram, novamente, ter pouco conhecimento sobre 

as questões ligadas à pesquisa.

Docentes

Técnico-administrativos
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No que diz respeito ao apoio institucional para a divulgação de trabalhos científicos 

produzidos na Unioeste em eventos de caráter internacional, o grau de insatisfação registrado 

foi grande, principalmente da parte dos docentes, uma vez que não há autonomia institucional 

para deliberar  sobre questões como esta,  conforme apontaram as avaliações  efetuadas nos 

colegiados  de  curso  da    Instituição.  Exemplo  citado  para  ilustrar  esta  crítica  foi  o  da 

dependência  institucional  frente  ao  governo  do  Estado,  a  mantenedora,  quando  algum 

docente, ou técnico-administrativo, pretende participar de algum evento que será realizado no 

exterior. 

Com  relação  à  apresentação  de  trabalhos  científicos  em  eventos,  46,88%  dos 

docentes  consideraram  satisfatória,  e  outros  40,63%  a  consideraram  insatisfatória,  na 

avaliação  institucional  realizada  em  2002.  Já  42,67%  dos  acadêmicos  consideraram 

insatisfatória a produção científica em eventos, e outros 28,12% a consideraram satisfatória.

No  atual  processo  de   avaliação  institucional,  tanto  o  apoio  institucional  para  a 

divulgação de trabalhos científicos em eventos de caráter nacional como o apoio para eventos 

de caráter internacional foram avaliados, respectivamente, como satisfatórios, pelos docentes, 

na proporção de 31,95% e de 18,57%. Os mesmos docentes consideraram-se insatisfeitos com 

relação a este apoio, também respectivamente, na proporção de 60,65% e de 64,73%. Item 

que recebeu uma avaliação negativa, se comparada ao processo de avaliação realizado em 

2002.

Docentes

Técnico-Administrativos
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Os  processos  institucionais  de  tramitação,  controle  e  registro  da  produção  e  do 

desenvolvimento  das  atividades  dos  pesquisadores  da  Unioeste  foram  apontados  pela 

comunidade  acadêmica  entre  parcialmente  satisfatórios  e  insatisfatórios.  Demonstrou,  a 

comunidade, preocupação com o tempo despendido, bem como com as formas através das 

quais tramitam e são apreciados os projetos de pesquisa, tanto pelas coordenações de área da 

pesquisa, existentes nos campi, quanto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sediado no  campus 

de Cascavel  (via grupo de pesquisa e/ou linha de pesquisa).  Embora tenha havido alguns 

apontamentos, nas avaliações qualitativas, que reconheceram a importância da implantação 

deste tipo de ação (que visa controlar as atividades de pesquisa na   Instituição).

Na  avaliação  qualitativa  foram  apontados,  de  forma  positiva,  as  resoluções 

encaminhadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, notadamente em 2005, como 

exemplos de ações de apoio para a organização e desenvolvimento dos projetos de pesquisa, 

vinculados  a  linhas  temáticas  melhor  definidas  e  que  possibilitem  um crescimento  mais 

significativo e melhor direcionado da produção acadêmica. 

Já  com relação  aos  relatórios  de pesquisa,  estes  precisam ser  melhor  observados 

pelas respectivas comissões de pesquisa existentes em cada  campus da Unioeste. Critérios 

mais  rigorosos  precisam  ser  implementados  para  a  aprovação  e  acompanhamento  destes 

projetos.

Lamentou, ainda, a comunidade acadêmica, a ausência de uma ação educativa que 

envolva  todas  as   pró-reitorias  da  Unioeste,  no sentido de que seja  feito  um trabalho  de 

esclarecimento sobre os pontos básicos a serem desenvolvidos, coletivamente, em termos de 

pesquisa,  na  universidade.  O  que  se  visa  é  avançar  para  a  consecução  mais  consistente, 

institucionalmente, na proposição de objetivos, metas, bem como na consecução de resultados 

almejados pela   Instituição, em relação à pesquisa. 

Também  foi  apontado,  nas  discussões  efetuadas  pelos  docentes  e  discentes  nos 

colegiados  de  curso,  bem como  pelos  técnico-administrativos,  a  partir  dos  vários  setores 

administrativos  que  estes  representavam,  nos  campi  e  Reitoria,  na  avaliação  qualitativa 

realizada, ser necessário o desenvolvimento de um núcleo de propriedade intelectual, visando 

auxiliar os professores e grupos de pesquisa nos processos de registro e patentes resultantes 

das pesquisas realizadas pelos profissionais da   Instituição.

A  avaliação institucional realizada em 2002 apontou, com relação à tramitação dos 

projetos de pesquisa na Unioeste, que 41,16% dos docentes as consideraram satisfatórias ou 

totalmente satisfatórias; e 41,69% as consideram insatisfatórias.
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Nota-se  que  hoje  a  avaliação  deste  item  melhorou  na    Instituição,  conforme 

demonstram dados do atual processo de  avaliação institucional, já que 49,30% dos docentes 

consideraram os processos institucionais de tramitação, controle e registro da produção e do 

desenvolvimento das atividades dos pesquisadores da Unioeste, satisfatórios ou parcialmente 

satisfatórios; e 36,81% consideraram insatisfatórios. 

Docentes

Técnico-Administrativos

O  trabalho  existente  na  Unioeste  no  sentido  de  fomentar  pesquisas  de  caráter 

internacional e interinstitucional foi apontado pela comunidade acadêmica como praticamente 

desconhecido. Isto denota a necessidade de que seja feito um trabalho mais atento, visando à 

consolidação de parcerias institucionais, haja vista a proximidade para com as instituições de 

ensino superior do Mercosul.

Novamente  os  técnico-administrativos  demonstraram  pouco  conhecimento  sobre 

estas questões.
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Docentes

Técnico-Administrativos

A  comunidade  acadêmica  demonstrou  satisfação  parcial  com  à  participação  dos 

alunos de graduação no desenvolvimento das pesquisas desenvolvidas na   Instituição, uma 

vez que houve o crescimento  das  bolsas,  ofertadas  especificamente  para  as  atividades  de 

iniciação científica, com sua distribuição oportunizada a cada ano, a partir de cotas definidas 

anualmente.  Também os programas de iniciação científica  voluntários,  desenvolvidos pela 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, têm se mostrado ações positivos, que acabam por 

se tornar espaços institucionais importantes para a inserção de acadêmicos,  tanto bolsistas 

como não-bolsistas, nas atividades de pesquisa. Já os acadêmicos dos cursos de mestrado da 

Unioeste, que participaram da  avaliação institucional, demonstraram, neste item, um grau de 

satisfação significativo.

As  bolsas  ofertadas  aos  acadêmicos  de  graduação  e  de  pós-graduação  são 

importantes mecanismos para a dedicação exclusiva aos programas e cursos. Também são 

importantes por possibilitarem uma formação acadêmica mais sólida. Neste sentido, afirmou a 

comunidade acadêmica, nas avaliações qualitativas, que tem havido iniciativas, por parte da 

Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  no  sentido  de  incrementar  a  formação  e  o 

crescimento da oferta de bolsas de iniciação científica,  bem como para a consolidação de 

grupos de pesquisa e de estudo, na Unioeste. 

Podemos observar, com relação aos níveis de participação dos alunos de graduação 

na pesquisa, apontados no processo de avaliação de 2002, que, para 44,85% dos docentes, esta 
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relação  foi  avaliada  como satisfatória  ou totalmente  satisfatória;  para  outros  39,84% esta 

participação foi considerada insatisfatória ou totalmente insatisfatória. Para os acadêmicos, 

havia uma grande incerteza a esse respeito, o que demonstrava a fragilidade para o exercício, 

na Unioeste, da ação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão.

Na pesquisa atual constatou-se que a participação dos acadêmicos de graduação no 

desenvolvimento  da  pesquisa  na  Unioeste,  foi  considerada  satisfatória  ou  parcialmente 

satisfatória  por  61,86%  dos  docentes;  para  34,57%  dos  docentes  esta  participação  foi 

considerada insatisfatória. O que nos mostrou a obtenção de resultados mais positivos, por 

parte dos docentes, em relação ao anterior processo de  avaliação institucional.  O grau de 

satisfação,  por  parte  dos  acadêmicos  de  graduação  ficou  em  13,94%;  e,  por  parte  dos 

acadêmicos de mestrado, em 34,55%.

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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A  participação  dos  técnico-administrativos  da  Unioeste  no  desenvolvimento  das 

atividades de pesquisa, conforme apontou a comunidade acadêmica,  foi considerada como 

insatisfatória, justamente pelo reduzido número de servidores na   Instituição, bem como pela 

inexistência de uma cultura e de uma política institucional que fome a participação do técnico 

nas atividades de pesquisa.

O  processo  de   avaliação  institucional  de  2002  apontou  que  a  participação  dos 

técnico-administrativos  no  desenvolvimento  da  pesquisa  foi  avaliado,  por  50,87%  deles, 

como insatisfatória; opinião compartilhada por 52,22% dos docentes da Unioeste. Os níveis 

de satisfação com esta participação atingiram apenas 16,49% entre os técnico-administrativos 

e apenas 15,66% entre os docentes.

Hoje a participação do técnico-administrativo da Unioeste no desenvolvimento da 

pesquisa  foi  avaliado  como  insatisfatória  por  42,94%  dos  docentes;  avaliado  como 

parcialmente  satisfatória  ou  satisfatória  por  31,32%  dos  docentes.  Também  46,77%  dos 

técnico-administrativos avaliaram a sua participação no desenvolvimento da pesquisa como 

insatisfatória, e 26,61% como satisfatória ou parcialmente satisfatória. São índices bem mais 

positivos dos que os alcançados na avaliação efetuada no ano de 2002.

Docentes

Técnico-Administrativos
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A falta de uma estrutura que permita a participação dos técnico-administrativos nas 

pesquisas desenvolvidas na Unioeste, bem como a falta de estímulo para a participação destes 

nas  atividades  que  vão  para  além da  rotina  institucional,  foram apontadas  pelos  próprios 

técnicos como questões que se ligam muito fortemente a uma situação, generalizada, de falta 

de valorização do trabalho destes servidores, na   Instituição. Falta e valorização que se liga, 

em primeiro lugar, aos salários defasados e baixos da maioria destes servidores.

Técnico-Administrativos

A  relação  entre  as  pesquisas  desenvolvidas  na  Unioeste  e  as  demandas  da 

comunidade  regional  foi  apontada,  pela  comunidade  acadêmica,  como  parcialmente 

satisfatória e satisfatória. Na pesquisa qualitativa apareceram registros que lembraram estar a 

missão da universidade definida nos seus  planejamentos estratégicos de 1996 e de 2000, 

fortemente voltada ao desenvolvimento sócio-regional de entorno da universidade. Este fato é 

comprovado pelas ações desenvolvidas através dos projetos de pesquisa e de extensão, que 

têm contemplado, de um modo geral, a realidade social e regional. 

Além desse aspecto, tomado como positivo pela comunidade da Unioeste, as ações 

atividades acadêmicas têm acompanhado os avanços nacionais e internacionais no que tange à 

produção de conhecimento, apesar de os profissionais da   Instituição conviverem com uma 

série de dificuldades estruturais.

Com relação à importância da pesquisa para a sociedade, na avaliação realizada em 

2002, 44,47% dos docentes consideraram satisfatória. Já 31,32% a consideraram insatisfatória 

ou  totalmente  insatisfatória.  Entre  os  acadêmicos,  44,80%  consideraram  satisfatória  a 

pesquisa  produzida  na  Unioeste  para  a  sociedade.   Apenas  23,97%  consideraram  de 

importância insatisfatória.

No  atual  processo  de   avaliação  institucional,  a  relação  entre  as  pesquisas 

desenvolvidas pela Unioeste e as demandas da sociedade regional foi considerada satisfatória 
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ou  parcialmente  satisfatória  por  58,14%  dos  docentes,  por  49,36%  dos  técnico-

administrativos, por 53,13% dos acadêmicos de graduação e pelos acadêmicos de mestrado. 

Já  27,84%  dos  docentes  a  consideraram  insatisfatória,  bem  como  20,82%  dos  técnico-

administrativos, os 22,07% dos acadêmicos de graduação e  os dos acadêmicos de mestrado 

que também consideraram esta relação insatisfatória. Novamente é um resultado positivo em 

relação à avaliação anterior. 

Docentes

Técnico-administrativos

Acadêmicos-Graduação

260



Quanto  à  quantidade  de  eventos  científicos  desenvolvidos  pela  Unioeste,  a 

comunidade acadêmica apontou um grau parcial de satisfação, reconhecendo que os eventos 

existem, que são fomentados internamente; no entanto, não deixou de registrar a comunidade 

que há carências a serem superadas, como, por exemplo, as voltadas para a consolidação de 

eventos  especificamente  voltados  para  a  divulgação  das  atividades  de  iniciação  científica 

produzidas na   Instituição; fomentando as trocas de experiências e as possíveis consolidações 

de parcerias. 

Outra questão refletida foi sobre a inexistência de uma sintonia entre a Pró-Reitoria 

de Pesquisa e  Pós-Graduação e  os  centros  acadêmicos  que agregam os  cursos,  nos cinco 

campi  da  Unioeste,  para  a  realização  conjunta,  as  atividades  de  pesquisa.  O  que  tem 

redundado em iniciativas isoladas, por parte destes centros, em cada  campus da   Instituição, 

na busca por organizar as atividades e os eventos de pesquisa.

Docentes

Técnico-Administrativos

Quanto à qualidade dos eventos científicos promovidos pela Unioeste, a comunidade 

acadêmica apontou um grau positivo de satisfação e de satisfação parcial. 

Docentes
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Técnico-administrativos

A participação da comunidade acadêmica nos eventos científicos promovidos pela 

Unioeste  foi  apontada,  pela  comunidade  acadêmica,  como  parcialmente  satisfatória  e 

satisfatória  (atingindo  um  índice  de  62,43%  para  os  docentes,  57,92%  dos  técnico-

administrativos,  67,17%  dos  acadêmicos  de  graduação).  Entretanto,  numa  postura  de 

autocrítica,  observada  mais  detidamente  na  auto-avaliação  qualitativa,  esta  mesma 

comunidade  solicitou  maior  participação,  principalmente  por  parte  dos  acadêmicos,  nos 

eventos promovidos na, e pela,   Instituição. 

Com relação a esta questão, podemos verificar que, quando o processo de  avaliação 

institucional  realizado  em  2002  buscou  verificar  a  valorização  da  pesquisa  no  ambiente 

universitário da Unioeste, apontou que 54,14% dos docentes a consideraram insatisfatória ou 

totalmente insatisfatória, outros 32,84% a consideraram satisfatória. Entre os acadêmicos e os 

técnico-administrativos, as opiniões foram mais divididas, pois para 38,09% dos estudantes 

esta  valorização  foi  considerada  insatisfatória,  e  para  outros  36,72% ela  foi  considerada 

satisfatória.  Entre  os  técnico-administrativos,  30,09%  consideraram  esta  valorização 

insatisfatória, e 32,64% a consideraram satisfatória.

Outra  questão  apontada  pela  comunidade  acadêmica  foi  sobre  a  relação  entre  as 

atividades  de ensino,  pesquisa e  extensão,  desenvolvidas  na Unioeste.  O apontamento  foi 

consolidado no sentido de que estas atividades devem ser aproximadas,  já que, ainda, são 

raros os  projetos  integrados  entre  pesquisa e  extensão,  apesar  de iniciativas  neste  sentido 

estarem surgindo gradativamente.

Existem, também, distanciamentos evidentes entre os projetos de pesquisa e as linhas 

de pesquisa (que estão em pleno processo de consolidação). Também não há relações mais 
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próximas ente os projetos de pesquisa e os projetos-programas de extensão.  Isto limita os 

resultados e avanços da produção científica. Desta forma a pesquisa fica fechada e restrita a 

determinados grupos de docentes.

Esta relação,  entre  a pesquisa e a extensão,  na Unioeste,  foi  avaliada,  através  do 

processo de  avaliação institucional de 2002, por 47,27% dos docentes como insatisfatória, e 

por  apenas  22,68%  como  satisfatória.  Os  técnico-administrativos,  num  total  de  25%, 

consideraram esta relação insatisfatória, e 19,10% satisfatória. A grande maioria, 55,90%, não 

soube responder ou teve dúvidas a esse respeito. O que sugeria a existência de dificuldades, 

neste sentido, na universidade. Esta questão que persiste atualmente na   Instituição.

Docentes

Técnico-administrativos

Acadêmicos Graduação
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A política de fomento à participação dos estudantes em atividades de pesquisa foi 

avaliada,  somados  os  índices  de  parcialmente  satisfeito  e  o  satisfeito,  em 42,69%;  e  em 

48,96%  de  insatisfeito.  Neste  sentido  demonstrou  entender  a  comunidade  acadêmica  da 

Unioeste, a partir do que podemos observar através dos apontamentos que foram feitos nas 

avaliações qualitativas,  que há, por um lado, um aumento na oferta de bolsas destinadas a 

incentivar a produção acadêmica; por outro lado, poder-se-ia estimular de forma ainda mais 

efetiva  as  participações  dos  acadêmicos  em  projetos  de  pesquisa,  ou  mesmo  em  cursos 

extracurriculares,  se  fossem disponibilizadas  mais  bolsas  de  monitoria  e  ou  de  iniciação 

científica. Esta questão já foi registrada anteriormente.

A  avaliação institucional de 2002 apontou, com relação aos níveis de participação 

dos alunos de graduação na pesquisa, que, para 44,85% dos docentes, esta participação foi 

considerada satisfatória ou totalmente satisfatória; para outros 39,84%, esta participação foi 

considerada  insatisfatória  ou  totalmente  insatisfatória.  Entre  os  acadêmicos,  houve  uma 

grande incerteza a esse respeito, o que demonstrou a fragilidade para o exercício, na Unioeste, 

da ação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão.

Neste  sentido,  foi  apontado  que  os  docentes  têm  realizado  esforços  e  atingido 

conquistas  em  torno  desta  meta  institucional,  a  partir  das  qualificações  alcançadas  e  da 

conseqüente implementação dos cursos de pós-graduação  stricto sensu da Unioeste. Insistiu a 

comunidade, porém, que há necessidade permanente de crescimento de oferta de bolsas de 

iniciação científica.

É preciso, ainda, que os colegiados de curso estimulem os acadêmicos no sentido de 

participarem de projetos de pesquisa,  uma vez que, na Unioeste,  os eventos internos e as 

atividades neste sentido são pouco divulgadas. 

Reconheceu a comunidade acadêmica, por outro lado, que os colegiados de curso 

oportunizam a participação de acadêmicos em programas de iniciação científica (PIBIC-PIC) 

e em monitorias, bem como a participação destes acadêmicos nos grupos e linhas de pesquisa. 

Ocorre,  porém,  uma distribuição  desigual de carga horária  entre  o ensino,  a  pesquisa e a 
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extensão, o que faz com que o professor, na Unioeste, acabe dispondo de horas insuficientes 

para atender  às  demandas,  advindas  dos acadêmicos,  para  as  atividades  de pesquisa e  de 

extensão. Esta situação também resulta, negativamente, no número de projetos apresentados 

pelos docentes, bem como no significativo descontentamento, por parte dos discentes, que 

reivindicam maiores oportunidades de participação em atividades extracurriculares.

Docentes

Quanto ao incentivo para a criação e manutenção de grupos de pesquisa na Unioeste, 

a comunidade acadêmica se posicionou entre a satisfação parcial e a insatisfação. Assim, uma 

parcela da comunidade acadêmica apontou, nas avaliações qualitativas, que existem avanços 

na   Instituição no que toca à pesquisa, tais como a abertura de novos cursos de pós-graduação 

a  nível  de  mestrado  e  inclusive  de  doutorado  e  a  possibilidade  de  produção  acadêmica 

individual e coletiva, através de bolsas de pesquisa e da criação dos grupos de pesquisa (e de 

estudo). 

Apontou também,  e  por  outro lado,  a  comunidade  acadêmica  da  Unioeste  que a 

burocratização dos processos internos, relativos aos grupos de pesquisa, tem gerado pouca 

participação docente nestes grupos. Esta burocratização também tem gerado pouco estímulo 

para a consolidação de propostas para a obtenção de bolsas de iniciação científica,  já que 

poucos docentes se sentem estimulados para tal. 

Reconheceu e reforçou a comunidade acadêmica o fato de que é preciso um trabalho 

constante  no  sentido  de  se  estimular  a  criação  e  a  posterior  consolidação  dos  grupos  de 

pesquisa da   Instituição, uma vez que estes são instrumentos  poderosos para a estruturação 

das práticas, duradouras, na área da pesquisa.

Docentes
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Técnico-administrativos

O conhecimento dos projetos de pesquisa existentes na Unioeste foi apontado, pela 

comunidade acadêmica, entre o parcialmente satisfatório e o insatisfatório. Também parcela 

da comunidade registrou desconhecimento desta questão, mostrando mais uma vez a carência 

institucional neste sentido.

Com relação aos editais, foi apontada uma falta de conhecimento sobre os mesmos 

(falta  de  melhor  divulgação  interna  sobre  estes  processos),  e  um desinteresse  sobre  esta 

questão, por parte de muitos docentes (devido, em parte, a uma falta de estrutura institucional 

que dê suporte para a operacionalização, com eficiência, das propostas neste sentido). 

Já a  avaliação institucional  de 2002 apontou,  com relação ao conhecimento,  por 

parte  dos  docentes,  no  concernente  à  elaboração  de  projetos  de  pesquisa  com  vistas  à 

obtenção de financiamento para pesquisa, que 48,53% deles o consideraram insatisfatório, e 

14,13% o consideraram totalmente insatisfatório. Apenas 26,93% dos docentes consideraram 

o conhecimento que possuíam sobre este item satisfatório. O que comprova que, de toda sorte, 

o conhecimento da comunidade acadêmica sobre as pesquisas desenvolvidas na Unioeste é 

pequeno.

Docentes
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Técnico-administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

No tocante  à  divulgação,  por  parte  da  Unioeste,  acerca  da  existência  de  órgãos, 

governamentais  ou  não,  de  fomento  à  pesquisa,  a  comunidade  acadêmica  se  declarou 

parcialmente  satisfeita.  Neste  sentido  apontou  sobre  a  não-existência  de  um  setor, 

institucionalizado,  que  se  volte,  especificamente,  para  a  obtenção  de  recursos  para  as 

atividades de pesquisa. Isto reflete, negativamente, sobre o próprio docente-pesquisador, que 

não se senta valorizado na   Instituição. Importante registrar é que a Assessoria de Convênios 
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e Captação de Recursos foi  muito  pouco citada,  visto  que é  o setor  da   Instituição  que 

trabalha na busca por recursos para as atividades de pesquisa.

Para uma parte da comunidade acadêmica, o processo de verticalização, na Unioeste, 

tem esbarrado na falta de docentes. No entanto, para outra parcela da comunidade acadêmica, 

conforme  registros  da  avaliação  qualitativa,  existe  atualmente,  na    Instituição,  a  efetiva 

implementação  de cursos de mestrado e de doutorado,  devido à  qualificação  significativa 

alcançada pelo quadro de docentes (que acontece, não raras vezes, sem apoio financeiro para 

cursarem os programas de pós-graduação),  e  também devido às ações  da Pró-Reitoria  de 

Pesquisa e Pós-Graduação. 

Docentes

Técnico-administrativos

Abaixo podemos visualizar a auto-avaliação efetuada pela comunidade acadêmica da 

Unioeste  quanto  ao  item Pesquisa,  conforme  nos  apresenta  o  percentual  de  resposta  por 

dimensão:

Docentes
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Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Auto-avaliação dos Setores Administrativos da Unioeste – ainda a questão da Pesquisa...
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O PLANO DIRETOR DE PESQUISA APROVADO NA UNIOESTE EM 2002 

(O documento encontra-se disponível no site da Unioeste, no link da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação):

Entendeu-se como importante registrar a existência do Plano Diretor de Pesquisa, 

desenvolvido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unioeste, e aprovado no ano 

de dois mil e dois. Documento que elencou as metas institucionais para o desenvolvimento da 

Pesquisa  na universidade,  bem como estabeleceu  as  ações  a  serem desencadeadas  para  a 

consolidação institucional das atividades de pesquisa.

O documento propunha, a través das ações propostas, contemplar a expectativa e 

necessidade da comunidade regional, dos grupos de pesquisa da   Instituição e, ainda, dos 

projetos  a  serem  financiados  por  órgãos  de  fomento  externos  à    Instituição,  além  da 

qualificação do corpo técnico-administrativo.

Neste  sentido,  elenca  o  documento  que  a  qualificação  dos  recursos  humanos  da 

Unioeste visava, e visa, favorecer a consolidação das linhas institucionais de pesquisa, dentro 

da  flexibilização  e  da  distribuição  adequada  dos  recursos  recebidos  de  variadas  fontes. 

Também visava, e visa, qualificar os servidores, conforme os interesses e necessidades da 

Instituição.

Justificativas que sustentaram a consolidação do documento – Plano Diretor

- A contribuição da Unioeste ao desenvolvimento regional é sustentada na atuação 

dos  grupos  de  pesquisa  institucionais,  em  trabalhos  sistemáticos,  delineados  a  partir  de 

conhecimentos pré-existentes, obtidos a partir da pesquisa básica ou aplicada, nas áreas do 

conhecimento.

- As linhas de pesquisa institucionais norteiam o avanço científico-tecnológico da 

região oeste e sudoeste paranaense e respondem à necessidade de desenvolver pesquisa básica 

ou  aplicada  em  todas  as  áreas  do  conhecimento,  procurando  a  interdisciplinaridade  na 

pesquisa.

- A produção de conhecimentos nas diversas áreas é fator fundamental à otimização e 

racionalização de recursos humanos, materiais e financeiros, para a realização de programas 

de pós-graduação, para a formação de núcleos ou centros de excelência, para a integração 
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entre  grupos  de  pesquisa,  enfim,  para  a  revitalização  do  ensino  de  graduação  e  para  a 

implementação de grupos de iniciação científica e de futuros pós-graduados. 

- As atividades dos grupos de pesquisa estão voltadas às principais temáticas que 

expressam a geração  do conhecimento  e  o  perfil  regional  do desenvolvimento  de setores 

importantes da sociedade, de forma permanente e sustentada. Na atualidade, alguns desses 

temas  são  incentivados  e  recebem  financiamento  dos  fundos  nacionais  de  apoio  ao 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

Registra-se  que  se  optou  por  manter  na  íntegra  o  documento  (Plano  Diretor  de 

Pesquisa da Unioeste) por se entender que é um documento que precisava ser resgatado, já 

que tem que direcionado as ações institucionais para a área da pesquisa,  na universidade. 

Documento que deve ser confrontado, à partir das ações efetivamente implantadas pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pelas análises efetuadas pela comunidade acadêmica.

Áreas de Atuação Científica e Tecnológica (apontadas pelo Plano Diretor):

NAS ÁREAS DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DA BIOTECNOLOGIA:

A  dinamização  da  economia  regional  passa  pela  industrialização.  Tal  passagem 

dificilmente se fará em termos competitivos sem o desenvolvimento tecnológico, tanto no que 

diz  respeito  ao  domínio  das  tecnologias  já  disponíveis,  quanto  na  geração  de  inovações 

tecnológicas,  seja para substituir  o acervo já existente,  seja para inovações.  A localização 

geográfica favorável do Estado do Paraná com relação ao MERCOSUL, estando localizado 

no  cruzamento  dos  dois  maiores  eixos  econômicos:  São  Paulo  -  Rio  de  Janeiro  -  Belo 

Horizonte e Buenos Aires – Córdoba - Montevidéu, torna-o um dos grandes potenciais de 

desenvolvimento a curto e médio prazo no país. A Unioeste deverá ter um papel importante 

na  consolidação  de  um centro  de  desenvolvimento  tecnológico  do  Oeste  e  Sudoeste  do 

Paraná.  Particularmente,  os  pesquisadores  que  atuam no  desenvolvimento  e  aplicação  de 

novas tecnologias ligadas ao setor industrial terão um papel fundamental para a consolidação 

das indústrias e o conseqüente desenvolvimento do parque industrial dessas regiões, uma vez 

que a Unioeste é o principal pólo gerador de conhecimento e de mão-de-obra especializada, 

influenciando  diretamente  no  progresso,  tanto  no  que  diz  respeito  ao  desenvolvimento 

industrial, como educacional. 

Com este intuito foram criados grupos de pesquisa em desenvolvimento de processos 

químicos e biotecnologia que visam criar novos produtos, promover o crescimento do parque 
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industrial regional e a capacitação de recursos humanos. Dentre os principais objetivos destes 

grupos,  destaca-se  o  apoio,  de  forma  integrada,  ao  desenvolvimento  de  projetos  com 

características  de  inovação  científica  e/ou  tecnológicas  e  promover  a  cooperação  técnico-

científica  entre  a  Unioeste  e  a  comunidade,  assim  como  contribuir  para  a  geração  de 

conhecimento, visando ao desenvolvimento regional e humano. No desenvolvimento de novas 

tecnologias,  simulação e controle  de processos, grupos de pesquisa na área de engenharia 

química estão buscando desenvolver metodologias e conceitos que permitam que se obtenha 

uma otimização no funcionamento  destes  processos,  reduzindo seus custos operacionais  e 

aumentando  sua  eficiência  no  aproveitamento  de  energia  e  também  conseguindo  uma 

operação otimizada dos equipamentos e processos envolvidos na indústria química.

NAS ÁREAS DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE:

Quando as alterações do meio ambiente, ocorridas pelo avanço tecnológico-científico 

do  homem,  são  feitas  de  modo  predatório,  o  próprio  bem-estar  do  homem  pode  ficar 

comprometido,  assim como as mudanças ambientais  ficarem irreversíveis,  prejudicando as 

futuras  gerações.  Neste  contexto,  existem  grupos  na  Unioeste  que  têm  como  objetivo 

principal aplicar o avanço tecnológico-científico gerado em todas as áreas do conhecimento 

para a preservação e recuperação dos recursos hídricos da região oeste e sudoeste do Paraná. 

De fato, os conflitos de uso e transformação dos recursos hídricos, com a manutenção das 

características ideais de preservação das bacias hidrográficas, apresentam-se através do tempo 

com a degradação da qualidade da água e todo o ecossistema que ela sustenta. 

No Brasil, a situação de alguns rios, lagoas, lagos e praias, em termos de poluição, 

contaminação e degradação têm atingido níveis críticos,  dificultando as práticas e os usos 

econômicos como irrigação,  abastecimento urbano e industrial,  pesca e lazer. Nas grandes 

concentrações  urbanas  brasileiras,  os  recursos  hídricos  apresentam  condições  críticas  de 

sustentabilidade devido à forte demanda local por água associada ao excesso de cargas de 

poluição doméstica e industrial, que contaminam os mananciais. 

Os  rios  da  região  oeste  do  Paraná  vêm  sofrendo  um  processo  de  degradação 

decorrente  de  ações  antrópicas,  no  qual  foram detectadas  incidências  de  metais  pesados, 

agrotóxicos e coliformes fecais e totais. O conhecimento das características poluidoras destes 

rios contribuirá significativamente na compreensão do ambiente aquático, bem como para a 

tomada  de  medidas  que auxiliem na redução  dos  impactos  potencialmente  causadores  de 

prejuízo para qualidade desse recurso hídrico.
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Os grupos de pesquisa atuando no setor de recursos hídricos estão comprometidos no 

aperfeiçoamento dos diversos usos da água, assegurando alto padrão de qualidade, utilização 

racional  e  integrada.  Dentre  os  principais  objetivos  dos  grupos  de  pesquisa  estão:  o 

desenvolvimento  de  investigações  relacionadas  à  aplicação  de  técnicas  espectroscópicas 

convencionais e não-convencionais ou complementares na caracterização físico-química do 

meio poluidor; o monitoramento dos indicadores bióticos e abióticos da qualidade da água, 

solo e ar; a identificação dos agentes da degradação ambiental; a melhoria das características 

físico-químicas e biológicas dos recursos hídricos com a implantação de sistemas de controle 

e redução da poluição ambiental por processos químicos; e o gerenciamento ambiental. Além 

disto,  procura-se  o  desenvolvimento  de  pesquisas  aplicadas  buscando  a  interação 

universidade-comunidade  e  também a  busca  de  soluções  para  problemas  relacionados  ao 

trinômio  solo-produtividade-meio  ambiente.  A  preservação  do  meio  ambiente  aquático 

permitirá também o desenvolvimento regional da piscicultura. Neste sentido, as regiões oeste 

e  sudoeste  do Paraná são extremamente  carentes  em pesquisas científicas  que auxiliem a 

comunidade em todos os problemas inerentes aos recursos pesqueiros de águas interiores, do 

meio aquático e seu entorno.

NAS ÁREAS AGROINDUSTRIAL E DE ENERGIA:

O  oeste  e  os  sudoeste  do  Paraná  são  regiões  essencialmente  agropecuárias, 

responsáveis por aproximadamente 12% da produção brasileira de grãos, com um dos maiores 

plantéis de aves de corte e rebanhos de suínos do país. Esses fatores têm direcionado o setor 

agroindustrial, formado, principalmente, pelas cooperativas agrícolas e empresas privadas, na 

busca  de  ganhos  de  produtividade,  investimentos  em  tecnologias  agropecuárias  e  na 

implantação de um moderno parque agroindustrial, com incentivos do governo do Estado.  

Por  outro  lado,  a  energia  é  um  insumo  de  grande  importância  nas  atividades 

econômicas do meio rural e cadeias agroindustriais, bem como um agente indispensável na 

melhoria da qualidade de vida da população de um país. De uma maneira geral, o consumo de 

energia tende a crescer na mesma proporção que o crescimento econômico. Com isso, devem 

ser feitos estudos no sentido de desenvolver e implementar novas matrizes energéticas, não 

dependentes de uma única fonte de energia. 

Diante deste cenário, grupos de pesquisa nas áreas de engenharias têm um relevante 

papel a cumprir, quer na busca de inovações tecnológicas e análises técnicas e econômicas de 

implantação  de  sistemas,  quer  seja  no  treinamento  de  técnicos  atuantes  no  setor 
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agroindustrial.  Além disto,  realizam-se  estudos  energéticos  na  agroindústria,  propriedades 

rurais e meio urbano, os quais estão relacionados ao uso racional de energia e aproveitamento 

de  fontes  alternativas  de  energia.  Em  inovações  de  tecnologias,  tem-se  por  meta  o 

desenvolvimento de métodos e equipamentos  aplicados  aos sistemas agroindustriais  de tal 

modo  que  estes  garantem  eficiência  na  condução  de  operações  unitárias,  como  também 

agreguem valores nos aspectos técnicos e econômicos. No que se refere à adoção de técnicas 

para a tomada de decisões, a meta é o desenvolvimento de modelos matemáticos relacionados 

aos sistemas agroindustriais e às cadeias produtivas. Esses modelos são fundamentados nos 

preceitos da área de pesquisa operacional, bem como nas técnicas de simulação.

Dadas  as  suas  características  eminentemente  agrícolas,  a  recente 

agroindustrialização, na região oeste do Paraná, constitui campo fértil para o desenvolvimento 

de  pesquisas  relacionadas  às  exigências  nutricionais,  avaliação  de  alimentos  de  origem 

vegetal  e  animal,  fisiologia  digestiva,  microbiologia  simbiótica,  qualidade  dos  produtos  e 

origem animal que impulsionem as pequenas e médias propriedades dedicadas às atividades 

leiteiras,  suinocultura,  avicultura,  bovinocultura  de  corte,  eqüinocultura,  ovinocultura  e 

cunicultura, com o intuito de proporcionar melhor produtividade, sanidade das criações, além 

de gerar produtos de melhor qualidade para o mercado consumidor.  

No referente ao controle biológico de pragas e doenças de plantas, existem linhas de 

pesquisa visando à  utilização  de extratos  e  óleos  essenciais  com propriedades  inseticidas, 

antimicrobianas ou indutoras de resistência, obtidos a partir de plantas medicinais; a utilização 

de  insetos  e  de  microrganismos  parasitas  e/ou  antagônicos  a  patógenos  e  pragas;  o 

levantamento de todo o potencial das plantas medicinais com propriedades inseticidas e/ou 

antimicrobianas e de microrganismos e insetos parasitóides de pragas; a obtenção de novos 

agentes de controle de pragas e doenças de plantas.

Outro desafio na Unioeste é referente às pesquisas associadas a estudos de previsão 

confiável de safras, que são de grande importância no desenvolvimento agrícola regional e 

nacional. 

NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Existem, atualmente, vários grupos de pesquisa cujas atividades estão voltadas para o 

uso das técnicas de inteligência artificial na resolução de problemas; a interação entre as áreas 

da medicina/biologia e a computação; a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos na 
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área  de  redes  de  computadores,  sistemas  distribuídos  e  sistemas  embarcados; 

desenvolvimento e produção de bens e serviços de informática e automação. 

No campo  das  ciências  exatas  aplicadas,  grupos  de  pesquisa  foram criados  para 

fortalecer  linhas  de  pesquisa  ligadas  à  área  de  matemática,  como  otimização,  análise 

numérica, probabilidade e estatística aplicada, física, matemática e as ligadas à geoestatística 

aplicada,  estabelecendo  diretrizes  que  possam  auxiliar,  subsidiar  e  prestar  apoio  ao 

desenvolvimento  de  diversas  pesquisas  nas  áreas  do  conhecimento  que  estão  sendo 

desenvolvidas na Unioeste.

NAS ÁREAS DA SAÚDE E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:

Diante da problemática que existe no Brasil em termos de saúde pública e do meio 

ambiente e em virtude da realidade social no país, onde a população sofre empobrecimento 

cada vez mais profundo e rápido, levando a saúde a um estado crítico, comprovado pelos 

índices  alarmantes  apresentados  pela  OMS,  as  novas  diretrizes  curriculares  do  MEC 

privilegiam a  saúde  comunitária.  É  de  suma  importância  o  desenvolvimento  de  pesquisa 

científica nas áreas de ciências da saúde e ciências biológicas no âmbito da Unioeste.

Na  região  oeste  e  sudoeste  do  Paraná  verifica-se  carência  de  pesquisa  básica  e 

aplicada, tanto na área da saúde como na biológica. Em virtude desta carência, há necessidade 

de se implantar e consolidar linhas de pesquisa desenvolvidas nestas áreas. Estas linhas, por 

sua vez, constituem canal efetivo para o desenvolvimento de pesquisa científica, envolvendo, 

entre  outros,  os  cursos  de  medicina,  odontologia,  farmácia,  enfermagem,  fisioterapia  e 

ciências biológicas. Os projetos executados têm como característica principal desenvolver e 

aperfeiçoar  novas  tecnologias  em atendimento  às  necessidades  da  comunidade  regional  e 

entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras.

Na área ambiental,  por estar  localizada próxima ao Parque Nacional  do Iguaçu e 

Reserva Biológica de Itaipu,  a Unioeste contempla pesquisas nas áreas de biotecnologia e 

genética,  de modo a aproveitar  os recursos naturais  locais, promover a conscientização da 

população por meio de programas de educação ambiental e ecoturismo, estudar os impactos 

ambientais e suas conseqüências para o homem e o meio ambiente, entre outras. 

NAS ÁREAS DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS:

A região oeste e sudoeste do Paraná apresenta singularidades que originam demandas 

de  investigação  e  representam  desafios  para  o  pesquisador.  Questões  de  identidades,  de 
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diferenças,  de conflitos e de mecanismos de integração apresentam-se com toda a força e 

requerem atenção dos pesquisadores das áreas de ciências humanas, particularmente no que se 

refere  às  políticas  sociais;  prática  e  ação  docente;  gestão  educacional;  fundamentos  da 

educação; educação e trabalho; e organização política. 

Do ponto  de  vista  econômico,  as  atividades  giram em torno  da  agricultura  e  da 

agroindústria. Todavia, convivem, num mesmo espaço, formas diversas de viver e trabalhar, 

tanto pela existência de grandes e de pequenas propriedades, voltadas para a economia de 

exportação  e  para  a  produção  de  alimentos,  quanto  pela  presença  de  assentamentos  de 

trabalhadores  sem  terra,  de  comunidades  indígenas,  de  populações  voltadas  para  uma 

economia basicamente de subsistência, entre outras.

A  região,  mais  recentemente,  foi  ocupada  por  levas  de  colonos  de  diversas 

procedências  étnicas,  provindos  de  diversos  espaços  nacionais,  estabelecidos  a  partir  da 

atividade  levada  a  cabo  por  companhias  de  colonização.  Isso  lhe  conferiu  outro  perfil, 

percebido inclusive nas cidades pequenas e médias. A construção de Itaipu, por outro lado, 

trouxe  mudanças  no  perfil  de  ocupação  da  região,  redimensionando  a  vida  nas  cidades 

ribeirinhas. 

O que faz parte na realidade da região é que as populações indígenas foram vítimas 

de  constantes  deslocamentos,  desde  o  período  colonial  até  mais  recentemente,  com  a 

construção  da  Hidrelétrica  de  Itaipu.  A  questão  indígena  regional,  portanto,  tem 

especificidades que se abrem para os pesquisadores. O conhecimento dessas populações e das 

suas formas de vida pode apontar formas de relacionamento menos conflituoso, possibilitando 

a emergência, talvez, de novas formas de convivência.   

O fato de a região constituir-se em fronteira com outras nações latino-americanas 

traz questões importantes que estão cada vez mais a exigir a atenção dos pesquisadores. Para 

além dos  limites  politicamente  estabelecidos,  processam-se  contatos  entre  as  populações, 

redimensionando vivências quanto às sociabilidades, aos parentescos, às relações de trabalho 

e  a  outras.  Confrontos de tradições,  linguagens,  bilingüismo,  entre  outras,  refletem-se em 

vários espaços da vida cotidiana dessas populações. 

A criação do MERCOSUL, por si só, trouxe outras demandas para a região, a partir 

de um discurso e  uma prática  que apontam para redefinição das formas de integração da 

latinidade e da demarcação de diferenças étnicas e de nacionalidade. 

Inserida neste panorama, encontra-se a cidade de Foz do Iguaçu, caracterizada por 

acentuado  cosmopolitismo,  próprio  à  diversidade  cultural,  nacional,  étnica,  lingüística  e 

social, que é resultado tanto da localização da cidade em uma tríplice fronteira – constituída 
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por Brasil, Argentina e Paraguai - quanto da própria constituição histórica e social vinculada à 

migração e à imigração, passada e recente. Essas características são acentuadas, ainda, pela 

presença de diversos estrangeiros na cidade, em virtude dos atrativos turísticos. Advém deste 

contexto grande parte dos temas e problemas aos quais os pesquisadores se vêm dedicando, 

como  o  bilingüismo;  a  problematização  da  língua  como  demarcadora  de  identidades;  os 

processos  de  construção  e  reconstrução  de  identidades  de  grupos,  do  ponto  de  vista 

antropológico,  histórico  e  sociológico,  questões  de  aprendizagem  e  os  vários  processos 

semânticos aí presentes; as especificidades do ensino da língua espanhola, em toda a região da 

fronteira; os temas ligados à formação e à qualificação de pessoal para atender à rede hoteleira 

e aos serviços do mercado turístico e à saúde; a problematização dos usos da língua para fazer 

face à necessidade de intérprete; a capacitação de profissionais para ministrar aulas de língua 

portuguesa, língua espanhola e das respectivas literaturas, entre outras.

A pesquisa em ciências humanas nas suas diversas áreas (geografia, história, ciências 

sociais, filosofia, pedagogia, letras, entre outras) ocupa papel fundamental em dois âmbitos 

principais. As ciências humanas possuem papel fundamental não apenas na intervenção, mas 

na discussão de elementos que fundamentem uma prática mais consciente dos agentes sociais:

a) produzindo pesquisas, reflexões, discussões e planejamento acerca dos processos 

de desenvolvimento regional, de urbanização, de transformação das atividades produtivas, das 

práticas educacionais,  da formação de educadores e reestruturação curricular,  da análise  e 

gestão ambiental,  da formação da identidade regional,  das contradições  da realidade local 

entre outras, traduzindo-se em novas concepções de homem e sociedade; b) produzindo um 

conhecimento científico no âmbito teórico-metodológico, que objetive não apenas subsidiar 

as  pesquisas  sobre  a  realidade  regional,  mas  inserir-se  como  referência no  debate  da 

comunidade científica de ciências humanas em âmbito nacional e internacional.

Neste particular, faz-se fundamental a interlocução com os agentes sociais atuantes 

na  região  (poder  público,  movimentos  sociais,  produtores  agrícolas,  sindicatos,  empresas, 

entre outros), buscando identificar os interesses e os problemas presentes e as conseqüentes 

demandas, visando criar espaços de atuação e intervenção da universidade na realidade local. 

Isto  objetiva  aproximar  a  produção  da  Unioeste  do  nível  de  qualidade  e 

reconhecimento alcançado pelas universidades tradicionais e consolidadas, que se tornaram 

“centros” de produção do conhecimento. Esta realidade relegou universidades recentes como 

a Unioeste  à condição  de “periféricas”,  exigindo-nos um esforço especial  de superação e 

busca de espaço. 
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Para este fim, faz-se necessária a realização de pesquisas de caráter epistemológico e 

teórico-metodológico em letras e ciências humanas, associadas à criação de cursos de pós-

graduação  stricto sensu, à divulgação em eventos científicos, em periódicos de reconhecida 

relevância, em publicações de livros, entre outras.

NA ÁREA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS:

Os  cursos  da  área  de  ciências  sociais  aplicadas  vêm  estimulando  a 

qualificação/dinamização  da  pesquisa  do  seu  corpo  docente.  Esta  área  publica  cinco 

importantes veículos de divulgação acadêmica. Ademais, já foram publicados cerca de dez 

livros por professores desta área.

As atividades de pesquisa da área ciências sociais aplicadas, dentro da especificidade 

de  cada  curso,  têm sido  financiadas  por  destacadas  instituições,  como:  CNPq (estudo de 

cadeias produtivas do Paraná), Fundação Araucária (análises dos impactos dos reservatórios 

das  hidrelétricas  no  desenvolvimento  econômico  microrregional),  Itaipu  Binacional 

(diagnóstico  e  perspectivas  da  Mesorregião  do  Oeste  do  Paraná),  pela  própria  Unioeste 

(projetos de pesquisa individual dos docentes) e por instituições privadas e públicas, como 

associações (comerciais, industriais e DIEESE) e prefeituras municipais (fóruns e simpósios 

municipais, pesquisas mercadológicas, entre outras).

As atividades de extensão, sempre interligadas à pesquisa, consistem na execução de 

diagnósticos de atividades socioeconômicas, de estágios curriculares, de projetos de prestação 

de serviços à comunidade (destacando-se a UNATI e o Programa Pró-Egresso), realização de 

seminários, simpósios, palestras e encontros técnicos e científicos.

Outras manifestações desta área são os cursos de pós-graduação lato sensu ofertados, 

dentre os quais vale citar o de desenvolvimento agroindustrial, economia empresarial e o de 

planejamento do desenvolvimento urbano e regional, entre outros.

Contudo,  os desafios que exigem respostas  de uma área comprometida com uma 

região com potencialidades, limitações e demandas como o oeste do Paraná não são outros 

que os desafios da própria sociedade brasileira no início do século XXI, mantidas as devidas 

proporções  e  especificidades  regionais.  É dentro  desta  perspectiva  que a  área  de ciências 

sociais  aplicadas  procura  contribuir  para  o  avanço  dos  estudos  sobre  os  fenômenos 

socioeconômicos em suas manifestações regionais.

O objetivo geral da área de ciências sociais aplicadas é contribuir decididamente para 

melhor  articulação  das  atividades  de  ensino-pesquisa-extensão,  promovendo  a  melhoria 
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qualitativa dos cursos de graduação, da pesquisa e extensão. Esta imbricação acadêmica, por 

meio  do  comprometimento  com  a  capacidade  institucional  de  formar  recursos  humanos 

qualificados, busca o maior desenvolvimento socioeconômico da região oeste do Paraná e de 

áreas circunvizinhas (norte de Santa Catarina, leste do Mato Grosso do Sul, faixas limítrofes 

da Argentina e Paraguai, entre outras).

Para alcançar este objetivo, o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à área de 

ciências  sociais  aplicadas,  abrangendo desde a  economia  agroindustrial,  gestão  ambiental, 

gestão de empresas familiares rurais, turismo, empresas hoteleiras,  comércio internacional, 

entre outras, deve ser fortalecida pelos programas de verticalização dos cursos envolvidos. 

Estratégias Institucionais em Ciência e Tecnologia:

QUANTO À PESQUISA INSTITUCIONAL:

Promover a interação entre os grupos de pesquisa e os agentes da sociedade em suas 

diversas manifestações.

Delinear políticas de fomento à pesquisa a curto, médio e longo prazo, de forma a 

melhorar as condições e tornar possível a consolidação dos grupos de pesquisa tanto básica 

como aplicada nos campi.

Estimular  e  promover  um ambiente  favorável  à  inovação  técnico-científica,  com 

infra-estrutura computacional, bibliográfica e laboratorial.

Estimular e promover a participação de pesquisadores em evento de caráter técnico-

científico.

Racionalizar a infra-estrutura e recursos para atender às prioridades institucionais.

Estimular  a  criação  de  núcleos  de  excelência  e  programas  de  pós-graduação  nos 

campi.

Estimular, por meio de projetos cooperativos, o estabelecimento e desenvolvimento 

de  elos  de  articulações  entre  a  universidade  e  setores  da  sociedade  de  modo  a  transferir 

tecnologias para o desenvolvimento sustentado da região.

QUANTO À QUALIFICAÇÃO DO PESQUISADOR:

Apoiar os esforços desenvolvidos até o momento para fortalecer e atender às novas 

demandas, a fim de que a Unioeste possa competir em condições de igualdade e desenvolver-

279



se a curto, médio e longo prazo, firmando-se como um centro de produção e socialização do 

desenvolvimento em ciência e tecnologia na região oeste do Paraná.

Diretrizes da Política Institucional em Ciência e Tecnologia

A Unioeste como centro de pesquisa emergente deve:

Contribuir para a consolidação de grupos de pesquisa e sua articulação de modo a 

criar redes regionais e/ou compor redes nacionais de pesquisa, resgatando a racionalidade no 

uso  dos  recursos  financeiros,  de  infra-estrutura  e  recursos  humanos  disponíveis  na 

Instituição.

Apoiar  e  potencializar  a  capacidade  da  pesquisa  institucional  pela  constituição  e 

reforço de redes cooperativas de pesquisa que integrem a universidade e os diversos setores 

da sociedade.

Fomentar as parcerias interinstitucionais com centros de excelência do país, visando 

romper estrangulamentos da pesquisa básica e aplicada e inovação tecnológica devido à falta 

de infra-estrutura.

Direcionar  as parcerias  com os centros de excelência  na qualificação  de recursos 

humanos,  adequando-as  aos  interesses  estratégicos  da  região  e  do  país  e  às  políticas 

tecnológicas e de desenvolvimento.

Atender  às  áreas  críticas  dos  diversos  setores  da  sociedade  e  contribuir  com 

resultados inovadores para o país.

Diretrizes de Qualificação Institucional:

• Orientar para a decisão não individual no processo de qualificação.

• Estabelecer relação entre as áreas e linhas de pesquisa da Unioeste e a realidade 

local, regional e nacional.

• Definir  procedimentos  para  acompanhamento  do  processo  de  qualificação 

institucional e de sua avaliação.

• Promover a criação de condições para a continuidade do trabalho na Unioeste, 

após a conclusão da qualificação.
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Organização da Pesquisa e Pós-Graduação Institucional:

GRUPOS DE PESQUISA:

A unidade básica dedicada à  pesquisa na Unioeste  é  constituída  pelos  grupos de 

pesquisa. Cabe aos grupos a proposição de novas linhas de pesquisas em consonância com as 

diretrizes  da  política  institucional  em ciência  e  tecnologia  e  as  necessidades  regionais  e 

nacionais.   A  criação,  estruturação  e  extinção  de  grupos  de  pesquisa  regem-se  por 

regulamentação própria. 

NÚCLEOS DE PESQUISA:

Grupos  de  pesquisa  consolidados,  trabalhando  em  forma  cooperativa  e/ou  em 

conjunção de recursos,  podem propor a conformação de uma estrutura orgânica maior  na 

universidade, que são os núcleos de pesquisa. A criação, estruturação e extinção de núcleos 

regem-se por regulamentação própria.

Ações Institucionais:

Com base nas características multicampi da Unioeste, é interessante priorizar ações 

de curto,  médio  e longo prazo que permitam o atendimento  mais  amplo  da pesquisa nos 

âmbitos do financiamento, da qualificação de recursos humanos e da otimização de recursos 

físicos disponíveis na   Instituição.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA GERAL:

A Unioeste,  como entidade  pública  estadual,  necessita,   para  a  sua  consolidação 

como  pólo  regional  de  pesquisa  e  para  a  sua  maior  atuação  na  solução  dos  problemas 

tecnológicos da região, de importantes recursos financeiros nos diversos setores da pesquisa 

institucional. Dada sua característica de universidade nova e multicampi, ainda em processo 

expansivo em todas as áreas do conhecimento,  a   Instituição vê-se afetada  pela  falta  de 

recursos financeiros repassados pelo governo do Estado, levando ao retardamento do avanço 
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científico-tecnológico,  da  consolidação  dos  cursos  de  graduação  e  programas  de  pós-

graduação.  

Os  instrumentos  de  ação  devem  racionalizar  os  recursos  disponíveis  em  infra-

estrutura  que atendam a todos  de forma geral.  Na atualidade,  o  avanço e  a  expansão  do 

conhecimento  em  ciência  e  tecnologia  estão  disponibilizados  em  acervos  convencionais 

(livros,  periódicos  especializados)  e  em  acervos  digitais  (CD,  softwares  especializados), 

podendo ter acesso rápido às informações. Assim são os objetivos a serem alcançados:

o melhoramento  das  bibliotecas  existentes,  tanto  na sua estrutura  física  como no 

acervo;

o melhoramento da rede de comunicação e de informática.

Na  procura  da  perfeita  sintonia  entre  grupos  de  pesquisa  cooperativos  e  as 

necessidades  regionais  faz-se  necessária  a  criação  de  um órgão suplementar  de  apoio  ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, composto por grupos temáticos institucionais que 

subsidiem os grupos, núcleos e cursos e programas de pós-graduação.

Este órgão visa atingir os seguintes objetivos:

Auxiliar  os  grupos,  núcleos  e  cursos  de  pós-graduação  na  captação  de  recursos 

financeiros.

Auxiliar  na elaboração de projetos institucionais  com cunho cooperativo entre  os 

grupos e núcleos de pesquisa.

Gerar núcleos de competência para elaboração de projetos.

Otimizar recursos destinados à pesquisa.

Elaborar, de forma articulada, todos os processos para o desenvolvimento da ciência 

e tecnologia da   Instituição.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA:

A pesquisa institucional dispõe, atualmente, de setores acadêmicos com qualificação 

que  abrangem importantes  áreas  do  conhecimento.  Ela  apresenta,  entretanto,  importantes 

desequilíbrios,  evidenciados  quando  se  considera,  por  exemplo,  a  distribuição  dos 

pesquisadores  doutores  por   campus  e  a  insuficiência  de  infra-estrutura  disponível  para 

viabilizar  a  rápida  expansão  na  verticalização  institucional,  por  meio  dos  cursos  e  dos 

programas de mestrado e doutorado.

É evidente, por outro lado, que os grupos, núcleos de pesquisa, cursos e programas 

de pós-graduação emergentes e/ou em fase de consolidação da   Instituição, pouco interagem 
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entre  si,  embora  apresentem  objetivos  comuns  proporcionados  pelas  próprias  demandas 

regionais que atendem.  Este quadro pode ser mudado com uma cooperação mais intensa entre 

grupos em fase de consolidação e/ou emergentes, beneficiando-se da complementaridade de 

suas  qualificações  e  recursos,  o  que  permitiria,  em  curto  prazo,  desenvolver  os  grupos, 

núcleos  e  cursos  e  programas  de  pós-graduação  emergentes  e  a  coesão  da  pesquisa 

institucional.

A política institucional visa:

Estimular a criação de novos programas de pós-graduação, associando os grupos de 

pesquisa ligados a cursos já existentes.

Promover a consolidação de programas de pós-graduação e ampliar a possibilidade 

de formação de doutores, com base em projetos conjuntos de pesquisa.

Apoiar a realização de projetos de pesquisa e pós-graduação que se beneficiem da 

conjunção de recursos disponíveis, possibilitando a abordagem de novos tópicos de pesquisa.

POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA ESPECÍFICA:

O recente diagnóstico institucional da pesquisa e pós-graduação revelou a falta de 

infra-estrutura específica para o desenvolvimento de projetos em todos os setores ou áreas de 

abrangência da pesquisa institucional.  Este plano visa criar as condições efetivas de recursos 

físicos e de qualificação dos recursos humanos que permitam a consolidação integrada da 

pesquisa e da pós-graduação. 

Para  o  planejamento  e  a  consecução  de  investimentos  institucionais  em  infra-

estrutura de laboratórios, tanto física como de equipamentos e de material de consumo, os 

centros deverão apresentar, bianualmente, suas recomendações ou propostas de investimentos 

prioritários em pesquisa e pós-graduação, que possibilitem o crescimento e/ou consolidação 

dos grupos de pesquisa vinculados a estes.  As propostas deverão estar contrastadas com o 

diagnóstico geral da   Instituição e com as estratégias e diretrizes da política institucional em 

ciência e tecnologia contidas no plano diretor da Unioeste.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃO:

A Unioeste, frente à política nacional de qualificação institucional, baseada em um 

diagnóstico de sua realidade, sente a necessidade de aumentar o nível de qualificação de seus 
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recursos humanos dedicados à pesquisa e pós-graduação, a fim de torná-la competitiva junto 

aos órgãos de fomento. 

A  política  da  expansão  vertical  da  pesquisa  institucional  com  qualidade  e 

credibilidade  é  fortalecida  pelo  aumento  da  qualificação  dos  pesquisadores  atuantes  nos 

grupos e/ou núcleos de pesquisa, tornando-as sólidas, sendo flexível a ponto de permitir a 

discussão em torno de sua política  e condução de suas metas,  de forma coerente  com as 

exigências do MEC e das agências financiadoras de projetos e pesquisas.

A política de qualificação institucional visa:

• Orientar para a decisão não individual no processo de qualificação.

• Priorizar áreas e linhas de pesquisa na Unioeste.

• Definir os objetivos da Unioeste em relação à região na qual está inserida.

• Estabelecer relação entre as áreas e linhas de pesquisa da Unioeste e a realidade 

local, regional e nacional.

• Definir  procedimentos  para  acompanhamento  do  processo  de  qualificação 

institucional.

• Estudar a criação de condições para a continuidade do trabalho na Unioeste, após 

a conclusão da qualificação.

A  política  de  qualificação  institucional  da  Unioeste  está  regulamentada  por 

legislações  internas  as  quais  atendem às  normas  do  MEC/CNE/LDB,  entre  outras.  Estas 

legislações são discutidas e elaboradas a partir dos planos propostos pelos grupos de pesquisa, 

núcleos de pesquisa, centros e os  campi, devendo ter concordância com o Plano Diretor de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Qualificação da Unioeste.

A seleção e a indicação dos candidatos à pós-graduação é feita pelos centros, levando 

em  consideração  as  áreas  prioritárias  para  o  desenvolvimento  dos  grupos  e  núcleos  de 

pesquisa, vinculados aos centros, a excelência do programa pretendido (avaliação da CAPES), 

a  relação  do programa de pós-graduação com a área  de atuação  nas  unidades  básicas  de 

pesquisa.

O afastamento  integral  é  concedido  a  servidores  efetivos  e  aprovados no estágio 

probatório que devem dedicar tempo integral ao curso, sendo que a Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação  avalia  o  desempenho  pela  análise  de  relatórios  semestrais  e  outros 

documentos.

284



Por ocasião do afastamento, o servidor assina termo de compromisso, concordando 

com as exigências de realização do programa e de permanência na Unioeste, após o retorno, 

pelo mesmo período em que estiver afastado.

A qualificação institucional da Unioeste é baseada na expansão vertical da pesquisa, 

metas da universidade e de exigências legais, mas, principalmente, por meio do planejamento 

institucional da pesquisa. Internamente, devem-se planejar programas que priorizem áreas e 

interesses institucionais a partir dos quais deverão ser previstos programas de pós-graduação 

os quais estabelecerão linhas de pesquisa, de extensão e, conseqüentemente, a qualidade do 

ensino, fazendo com que a Unioeste participe, de forma ativa e decisiva, nas ações que visam 

ao desenvolvimento regional em sua área de atuação. 

Este  plano  visa  canalizar  esforços  para  viabilizar  os  programas  de  mestrado, 

consolidando os cursos da Unioeste para alcançar o conceito 5 da CAPES e a qualificação 

para os servidores, em conjunto com outras instituições e com apoio da CAPES, de forma a 

oferecer cursos que contemplem a qualificação de um maior número de servidores, visando à 

melhoria da qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão.

Desta  forma,  devem  ter  seus  afastamentos  concedidos  para  qualificação   os 

servidores que atendam ao plano de qualificação  de sua unidade de trabalho,  priorizando 

aqueles que mais aceleradamente contribuam para o processo de verticalização do ensino na 

universidade, os docentes oriundos de colegiados com curso em processo de reconhecimento 

e  aqueles  em que as áreas ou linha de pesquisa apresentarem interesse justificado para a 

Instituição.

POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO 

EXTERNO:

O resultado do esforço do corpo docente da Unioeste, nos últimos anos, começou a 

aparecer na forma da abertura de programas de mestrado. Cada vez mais os grupos estão se 

consolidando e novos programas estão sendo enviados para a CAPES, de maneira que se faz 

extremamente  necessária  a  regulamentação  e  uniformização  dos  procedimentos  e  maior 

suporte  institucional  para estas propostas,  como para as futuras.   A consolidação  da pós-

graduação  stricto  sensu é,  sem dúvida,  um objetivo  a  ser  alcançado em curto prazo  pela 

Instituição. 

Quanto à questão do financiamento externo federal, ele pode ser conseguido através 

dos fundos setoriais, por meio da formação de uma carteira de projetos temáticos de grande 
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impacto regional. A repercussão da obtenção destes recursos permitirá, em curto prazo, que a 

Instituição  venha  consolidar  ainda  mais  os  grupos  e  núcleos  de  pesquisa  institucionais 

cooperativos e, por conseqüência, a abertura de novos programas, cursos de pós-graduação 

stricto sensu e dar maior suporte às atividades de pesquisa dos grupos que atuam na pós-

graduação,  com  suficiente  capacidade  em  infra-estrutura  para  atender  à  demanda  por 

orientação a projetos.

Outros  recursos  financeiros  externos,  bem inferiores,  no  entanto  adequados  para 

pesquisas dos grupos recém-formados,  podem ser obtidos através dos editais  do órgão de 

fomento à pesquisa estadual ou federal,  tais como a Fundação Araucária ou CNPq.  Cabe 

destacar  que  a  participação  cooperativa  de  pesquisadores  permitiria  ter  o  alto  grau  de 

competitividade destes.

PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO À PESQUISA BÁSICA E APLICADA:

PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO INSTITUCIONAL PARA 

PESQUISADORES:

A finalidade deste programa é a de contribuir  para formação de novos grupos de 

pesquisa  institucionais  e  a  atender  à  demanda  interna  de  financiamento   pelo  custeio  de 

trabalhos técnico-científicos dos grupos de pesquisa emergentes, ou de grande potencial, e/ou 

já consolidados.  

O programa apoiará projetos de pesquisa submetidos por pesquisadores que atuem 

em  grupos  de  pesquisa  institucionais.  Os  trabalhos  a  serem  apoiados  devem  apresentar 

coerência com as linhas de pesquisas institucionais e com a divulgação científica. Os projetos 

serão classificados em base seletiva. Serão priorizados projetos de cunho regional a serem 

desenvolvidos  em  núcleos  ou  grupos  de  pesquisa  institucionais.  Poderão  também  ser 

contemplados  investimentos  na  infra-estrutura  de  pesquisa  de  grupos  emergentes  ou 

consolidados,  desde  que  vinculada  ao  desenvolvimento  da  pesquisa.   Os  recursos  serão 

concedidos de forma que sejam rapidamente garantidas as condições mínimas de custeio para 

o desenvolvimento dos projetos. 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 

PIBIC:
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O programa de bolsas de iniciação científica é uma das formas de financiamento para 

estimular a participação de acadêmicos de graduação na pesquisa científica. Tem o objetivo 

de  incentivar  pesquisadores  produtivos  e  qualificados  para  a  orientação  à  pesquisa  a 

engajarem estudantes de graduação em projetos de pesquisa, visando ao desenvolvimento da 

iniciação científica no processo acadêmico. Contribui, assim, para a continuidade da formação 

dos  acadêmicos  em  nível  de  pós-graduação,  preparando-os  para  a  futura  atividade 

profissional,  principalmente  para  a  carreira  universitária.  O  PIBIC  funciona  através  de 

regulamento próprio de maneira a atender todas as áreas do conhecimento.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DISSEMINAÇÃO CIENTÍFICA:

O programa visa atender à demanda interna em publicação, apresentação e discussão 

de trabalhos técnico-científicos, por meio de:

Pagamento de taxas de publicação de artigos e aquisição de separatas.

Custeio  da  apresentação  de  trabalhos  técnico-científicos  derivados  da  pesquisa 

institucional  em  eventos  técnico-científicos  de  natureza  regional,  estadual,  nacional  ou 

internacional.

Custeio da vinda de técnicos para instalação e/ou manutenção de equipamentos ou 

softwares.

Custeio da vinda de pesquisadores visitantes, transporte e diárias para estágios de 

curta duração.

Manutenção de programa de seminários dos grupos de pesquisa, núcleos ou cursos 

ou programas de pós-graduação.
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A auto-avaliação das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação:

A DIVISÃO DE PESQUISA:

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC

O  programa  de  bolsas  de  iniciação  científica  (PIBIC),  é  uma  das  formas  de 

financiamento  que possibilita,  e estimula,  a  participação  de acadêmicos  de graduação nas 

atividades de  pesquisa científica, tendo como objetivo incentivar pesquisadores produtivos e 

qualificados  de  modo  que  estes  se  tornem  orientadores  e  que  engajem  acadêmicos  de 

graduação nos projetos de pesquisa que desenvolvem, visando o desenvolvimento do processo 

de  iniciação  científica  daqueles  acadêmicos.  Contribuindo,  assim,  para  a  continuidade  da 

formação dos acadêmicos que se dirigem aos programas de pós-graduação, preparando-os e 

qualificando-os, desde cedo, para a futura atividade profissional, notadamente para a carreira 

universitária.

As  bolsas  do  programa  PIBIC  tem  sido  distribuídas  para  todos  os   campus  da 

Unioeste através de processo seletivo. Segundo dados da PRPPG, em 2003 esta distribuição 

se deu da seguinte forma: 

CAMPUS Nº DE BOLSAS %
CASCAVEL 45 37
FOZ DO IGUAÇU 03 2
FRANCISCO BELTRÃO 06 5
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 33 27
TOLEDO 36 29
TOTAL 123 100

Em 2004 a distribuição das bolsas, por campus, adquiriu o seguinte aspecto:

CAMPUS Nº DE BOLSAS %
CASCAVEL 61 47

FOZ DO IGUAÇU 03 2
FRANCISCO BELTRÃO 11 8

MARECHAL CÂNDIDO RONDON 24 18
TOLEDO 32 25

TOTAL 131 100

Em 2005, a distribuição em cada campus ficou assim caracterizada:

CAMPUS Nº DE BOLSAS %
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CASCAVEL 55 34
FOZ DO IGUAÇU 8 5

FRANCISCO BELTRÃO 12 8
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 38 24

TOLEDO 47 29
TOTAL 160 100

Observando-se o número  de projetos  por  áreas  do saber,  constata-se  que,  para a 

vigência 2002/2003, as Ciências Humanas ficaram com 29% das bolsas; as Ciências Agrárias 

com 24%; as Engenharias com 13%; as Ciências Biológicas com 9%; Ciências Exatas e da 

Terra com 8%; Lingüística, Letras e Artes com 7%; Ciências da Saúde com 6%; e Ciências 

Sociais e Aplicadas com 4%.

Conforme dados da PRPPG da Unioeste,  a área de maior  destaque para vigência 

2003/2004 foi,  novamente,  a de Ciências Humanas,  com 28% das bolsas provenientes do 

programa PIBIC. A tabela abaixo explicita o exposto:

Tabela: Bolsas PIBIC por área do conhecimento –2003/2004

ÁREA Nº %
CIÊNCIAS EXATAS DA TERRA 16 13
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 15 12
ENGENHARIAS 09 08
CIÊNCIAS DA SAÚDE 09 08
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 24 19
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 08 6,5
CIÊNCIAS HUMANAS 35 28
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 07 5,5
TOTAL 123 100

Para a vigência de 2004/2005, a distribuição se deu da seguinte forma:

Tabela: Bolsas PIBIC por área do conhecimento –2004/2005

ÁREA Nº %
CIÊNCIAS EXATAS DA TERRA 14 11
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 19 14
ENGENHARIAS 15 11
CIÊNCIAS DA SAÚDE 09 07
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 19 14
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 10 08
CIÊNCIAS HUMANAS 39 30
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 06 05
TOTAL 131 100
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Para o exercício de 2005/2006 a distribuição das bolsas PIBIC na Unioeste, segundo 

as áreas de conhecimento, ficou assim caracterizada:

ÁREA Nº DE PROPOSTAS %
CIÊNCIAS EXATAS DA TERRA 28 14
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 19 10
ENGENHARIAS 19 10
CIÊNCIAS DA SAÚDE 12 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 28 14
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 19 10
CIÊNCIAS HUMANAS 57 29
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 14 7
TOTAL 196 100

A demanda das propostas encaminhadas por área do conhecimento do CNPq, no ano 

de 2003, para o programa PIBIC, foi de 169 (praticamente o mesmo número do ano de 2002), 

já em 2004 este número subiu consideravelmente, atingindo 242 propostas, sendo distribuídas 

nos cinco campi da Unioeste conforme ilustrações abaixo: 

Tabela: Demanda por Bolsas PIBIC – 2003/2004

ÁREA Nº DE PROPOSTAS

2003

Nº DE PROPOSTAS 

2004
CIÊNCIAS EXATAS DA TERRA 22 26
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 20 34
ENGENHARIAS 12 27
CIÊNCIAS DA SAÚDE 13 17
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 32 36
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 12 18
CIÊNCIAS HUMANAS 48 72
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 10 12
TOTAL 169 242

A demanda das propostas encaminhadas por área do conhecimento do CNPq, no ano 

de 2005, foi novamente de 242, sendo distribuídas nos cinco campi da Unioeste, conforme 

demonstra a tabela: 

ÁREA Nº DE PROPOSTAS

2005

%

CIÊNCIAS EXATAS DA TERRA 26 11
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 34 14
ENGENHARIAS 27 11
CIÊNCIAS DA SAÚDE 17 07
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 36 15
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 18 07
CIÊNCIAS HUMANAS 72 30
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 12 05
TOTAL 242 100

O programa PIBIC foi  implantado  na   Instituição  desde 1993,  quando o CNPq 

concedeu  21  bolsas  para  alunos  de  graduação.  De  1993 a  2002 houveram oscilações  na 

concessão de bolsas financiadas pelo CNPq, variando de 21 a 25 bolsas. Em 2003 houve um 

acréscimo  significativo  no  número  de  bolsas,  que  passaram  de  24  para  40.  Em  2004 

permaneceu o número de 40 bolsas. Já em 2005 o número de bolsas subiu para 50.

Em  1999  a  Unioeste,  da  mesma  forma,  começou  a  financiar  bolsas  através  do 

programa  PIBIC,  concedendo  26  bolsas.  Em  2003  concedeu  83  bolsas.  Em  2005  a 

universidade disponibilizou 162 bolsas, sendo 50 financiadas pelo CNPq, 13 financiadas pelo 

Parque Tecnológico de Itaipu e 91 pela própria  universidade. 

Observou-se  a  necessidade  institucional  voltada  à  conscientização  dos 

docentes/pesquisadores, fazendo com que estes profissionais se insiram, de forma crescente, 

nos  grupos de  pesquisa,  bem como para  que efetuem solicitações  de bolsas  de iniciação 

científica, o que justificaria os pedidos de aumento do número destas. Também é necessário 

que, de forma crescente, os acadêmicos bolsistas, ao término da graduação, iniciem-se nos 

cursos de mestrado e de doutorado, diminuindo assim o tempo necessário para sua titulação.  

A evolução  da  concessão  de  bolsas  de  iniciação  científica,  na  Unioeste,  ocorreu 

conforme apontam as tabelas abaixo:

TABELA 1 - Evolução da concessão de bolsas CNPq

ANO PROGRAMA/CNPq TOTAL DE BOLSAS
1993 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 21
1994 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 22
1995 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 24
1996 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 24
1997 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 24
1998 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 25
1999 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 22
2000 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 25
2001 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 25
2002 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 24
2003 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 40
2004 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 40

291



2005 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 50

TABELA 2 - Evolução da concessão de bolsas Unioeste/PRPPG

ANO PROGRAMA/INSTITUCIONAL TOTAL DE BOLSAS
1999 PIBIC/UNIOESTE/PRPPG 26
2000 PIBIC/UNIOESTE/PRPPG 41
2001 PIBIC/UNIOESTE/PRPPG 70
2002 PIBIC/UNIOESTE/PRPPG 70
2003 PIBIC/UNIOESTE/PRPPG 82
2004 PIBIC/UNIOESTE/PRPPG 91
2005 PIBIC/UNIOESTE/PRPPG 91

TABELA 3 – Evolução da concessão de bolsas Fundação Araucária

ANO PROGRAMA/FUNDAÇÃO

ARAUCÁRIA/UNIOESTE

TOTAL DE BOLSAS

2005 PIBIC/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA/UNIOESTE 13

TABELA 4 – Evolução da concessão de bolsas Parque Tecnológico Itaipu

ANO PROGRAMA/PTI/UNIOESTE TOTAL DE BOLSAS
2005 PIBIC/CNPq/UNIOESTE 08

Programa de Iniciação Científica Voluntário  – PICV

O Programa de Iniciação Científica Voluntário (PICV) é outra forma de estimular a 

participação dos acadêmicos da Unioeste na pesquisa científica, diferenciando-se do PIBIC 

pelo fato de integrar os acadêmicos nos projetos de pesquisa de forma voluntária, ou seja, sem 

que  estes  acadêmicos  recebam  remuneração  para  tal.  No  entanto,  a  aquisição  de 

conhecimento, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa científica e a experiência 

adquiridas com esta modalidade de inserção na pesquisa não deixa a desejar em nada,  se 

comparada ao processo PIBIC.

       O Programa PICV foi implantado recentemente na Unioeste, ou seja, no final do 

ano de 2003, tendo a primeira vigência datada entre o período de 1º de fevereiro de 2004 a 31 

de  janeiro  de  2005,  obtendo  uma  demanda  de  134  acadêmicos  vinculados  ao  programa, 

conforme podemos visualizar na tabela exposta abaixo.
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CENTROS Nº DE ACADÊMICOS
CCBS/CASCAVEL 02
CCET/CASCAVEL 20
CCSA/CASCAVEL 02
CECA/CASCAVEL 26
CECE/FOZ 12
CEL/FOZ 11
CCH/FCO BELTRÃO 11
CCSA/FSCO BELTRÃO 05
CCA/MAL. CDO. RONDON 01
CCHEL/MAL. CDO. RONDON 17
CCHS/TOLEDO 02
CCSA/TOLEDO 06
CECE/TOLEDO 19
TOTAL 134

É importante que se registre que os acadêmicos selecionados apresentam, no decorrer 

das  atividades  realizadas  (nos  primeiros  seis  meses  de  trabalho  e  ao  final  das  mesmas), 

relatórios que são avaliados pelo Comitê Assessor Local do PIBIC.

O PICV,  vigência  2005/2006,  obteve  uma demanda  de  117 propostas,  conforme 

podemos visualizar na tabela abaixo:

ÁREA Nº DE PROPOSTAS %
CIÊNCIAS EXATAS DA TERRA 13 11

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 07 06
ENGENHARIAS 14 12

CIÊNCIAS DA SAÚDE 07 06
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 04 03

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 02 02
CIÊNCIAS HUMANAS 44 38

LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 26 22
TOTAL 117 100

Os  acadêmicos  contemplados  com  o  PICV  2005/2006,  foram  distribuídos  nos 

campus da Unioeste, segundo critérios de seleção, da seguinte forma:

CAMPUS Nº DE ACADÊMICOS %

CASCAVEL 35 41

FOZ DO IGUAÇU 13 15

FRANCISCO BELTRÃO 9 10

MARECHAL CÂNDIDO RONDON 9 10

TOLEDO 21 24
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TOTAL 87 100

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior foi implantado na 

Unioeste, através da Fundação Araucária e em convênio com o CNPq, no final do ano de 

2003, devido ao objetivo institucional da universidade, que se dirige para o estímulo de jovens 

talentos, de forma que estes desenvolvam sua vocação científica. 

Para isto tem sido desenvolvido um trabalho,  mediante  a concessão de bolsas no 

valor  de  R$ 80,00/mês,  com duração  de  1  ano,  com alunos  das  escolas  da  rede  pública 

estadual de ensino médio, que estão cursando o segundo ano.  A seleção dos alunos fica sob a 

responsabilidade das respectivas diretorias das escolas, tendo a orientação da SEED e levando 

em conta o histórico escolar e a aspiração vocacional dos alunos. As diretorias das escolas 

também  indicam  professores  (vinculados  à  área  do  conhecimento  em  questão)  para  que 

participem  das  atividades  do  projeto,  na  forma  de  supervisores,  auxiliando  no 

acompanhamento dos alunos selecionados.

A seleção dos alunos foi de responsabilidade das respectivas diretorias das escolas, 

sob a orientação da SEED, levando em conta o histórico escolar e a aspiração vocacional dos 

estudantes. Também coube às diretorias das escolas indicar um professor (vinculado à área do 

conhecimento)  para participar  das atividades  do projeto na forma de supervisor,  a fim de 

auxiliar no acompanhamento de desempenho dos alunos selecionados.

Os  docentes  interessados  em  orientar  os  alunos  selecionados  no  PIBIC  Júnior 

ofertaram seus projetos de pesquisa cadastrados na PRPPG, através de chamada pública da 

Fundação Araucária, sendo que 10 projetos foram contemplados. Assim, a Unioeste tinha, até 

novembro  de  2004,  10  alunos  de  iniciação  científica  júnior,  num  período  de  12  meses 

(dezembro de 2003 a novembro de 2004).

CAMPUS – 2004 Nº DE ALUNOS
CCET/CASCAVEL 05
CECA/CASCAVEL 02
CCBS/CASCAVEL 02
CECE/TOLEDO 01
TOTAL 10
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Em 2005,  segundo informações  repassadas  pela  PRPPG,  existia  uma expectativa 

quanto à divulgação do edital da Fundação Araucária, de modo que o processo pudesse ser, 

novamente, implementado. 

Bolsistas de iniciação científica Balcão:

A Unioeste possuía, até meados de 2005, 5 alunos/bolsistas (iniciação científica), 

vinculados a projetos de pesquisa encaminhados, diretamente, pelos docentes, aos órgãos de 

fomento (os chamados bolsistas balcão). Estes alunos estavam distribuídos da seguinte forma: 

no  campus de Cascavel: 1 no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) e 2  no 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS);  no  campus de Toledo:  2 no Centro de 

Ciências Humanas e Sociais (CCHS).

Observou-se  que  esforços  têm  sido  auferidos,  pela  PRPPG,  no  sentido  de,  em 

conjunto com a Diretoria de Informática (DRI) da Unioeste, aperfeiçoar o programa PIBIC de 

forma  a  possibilitar  inscrições  on  line  por  parte  da  comunidade  acadêmica  interessada. 

Questão importante tendo em vista a necessidade de se diminuir o volume de documentos que 

tramitam na Pró-Reitoria e que demandam um esforço de trabalho considerável, por parte do 

reduzido número de servidores que atua no setor, de modo a analisar as propostas recebidas e 

efetuar  os  encaminhamentos  institucionais  necessários.  Por  isso observou-se que uma das 

dificuldades enfrentadas pelo setor (notadamente pela divisão de Pesquisa), diz respeito ao 

volume excessivo de propostas PIBIC/PICV em relação  aos prazos estipulados  no Edital, 

justamente por não haver servidores suficientes para revisar todas as propostas (documentação 

e digitalização das informações no banco de dados).

Um avanço implementado  pela  PRPPG da Unioeste  em 2001 foi  o  que  se 

referiu a consolidação do sistema informatizado de cadastramento dos projetos de pesquisa. 

Este trabalho tem possibilitado um acompanhamento institucional mais efetivo, por parte da 

PRPPG, acerca dos projetos de pesquisa desenvolvidos na   Instituição, o que possibilita que 

se afirme que durante o ano letivo de 2004 tramitaram pela divisão de pesquisa da PRPPG 

cerca  de  898  projetos  de  pesquisa,  envolvendo  1561  docentes,  1123  alunos  e  68 

consultores/colaboradores externos (observe-se que docentes e acadêmicos podem participar, 

e não é incomum que participem, em mais de um projeto). Em junho de 2005  estavam em 

andamento 809 projetos de pesquisa na Unioeste, também existindo 107 grupos de pesquisa 
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cadastrados institucionalmente (sendo que destes, 102 grupos estavam certificados no CNPq), 

com 143 linhas de pesquisa, sendo que 412 pesquisadores possuíam atividades de pesquisa 

vinculadas a essas linhas.

Breve análise sobre a consolidação dos grupos de pesquisa na Unioeste:

A implementação dos grupos de pesquisa tem sido de fundamental importância para 

o avanço na área de pesquisa na Unioeste, no entanto a logística necessária ao suporte dos 

docentes para que, de fato, e de acordo com a legislação aprovada, esses grupos de pesquisa 

passassem a ser realidade da   Instituição, demandou muito esforço e trabalho por parte dos 

servidores  da Divisão de  Pesquisa  da PRPPG, pois  além das  incontáveis  orientações  que 

foram feitas por aquela divisão, foram também analisadas e conferidas as propostas de grupos 

de pesquisas encaminhadas pelos docentes/diretores de centro, e enviadas para tramitação nas 

instâncias competentes para sua aprovação. 

Observe-se que uma série de ações são necessárias para a efetivação dos grupos de 

pesquisa  na  Unioeste  (ações  desencadeadas  pela  Divisão  de  Pesquisa  da  Pró-Reitoria  de 

Pesquisa):

Análise e conferência das propostas.

Emissão de parecer técnico e envio para aprovação da Câmara de Pesquisa e CEPE.

Cadastro dos líderes dos grupos de pesquisa junto ao sistema grupo do diretório dos 

grupos de pesquisa do CNPq e certificação do grupo. 

Cadastramento  dos  grupos  de  pesquisa  no  banco  de  dados  da  Divisão  de 

Pesquisa/PRPPG.

Envio  de  memorando  aos  líderes  do  grupo  e  ao  centro  afeto,  informando  da 

aprovação e do cadastro na DVP/PRPPG.

Considerações sobre a efetivação das linhas de pesquisa institucionais:

As linhas de pesquisa são o desdobramento natural dos grupos de pesquisa, sendo 

através  delas  que  todas  as  atividades  de  pesquisa  desenvolvidas  pelos  pesquisadores, 

membros  dos  grupos,  adquirem uma conotação  mais  abrangente  e qualitativa.  A DVP da 

Unioeste também é responsável pela análise e conferência das propostas de criação das linhas 

de pesquisas encaminhadas pelos docentes/diretores de centro, encaminhando as mesmas para 

que as instâncias competentes possam emitir os respectivos pareceres. 
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Elencamos,  a  seguir,  a  título  de  ilustração,  as  ações  necessárias  para  o 

estabelecimento, efetivação, das linhas de pesquisa na Unioeste:

Análise e conferência das propostas pela DVP.

Cadastramento  das  linhas  de  pesquisa  no  banco  de  dados  da  Divisão  de 

Pesquisa/PRPPG.

Emissão de parecer técnico e envio para aprovação da Câmara de Pesquisa e CEPE.

Envio  de  memorando  aos  lideres  do  grupo  e  ao  centro  afeto,  informando  da 

aprovação e do cadastro da linha na DVP/PRPPG.

Tanto  os  grupos  de  pesquisa  quanto  as  linhas  e  atividades  de  pesquisa  que  são 

aprovadas e enviadas para a DVP, de forma a ter o cadastro efetuado, são digitadas no sistema 

da PRPPG, possibilitando a existência de um controle e acompanhamento, institucional, das 

ações de pesquisa desenvolvidas na   Instituição. 

A questão do tempo integral e dedicação exclusiva -TIDE:

Para que o docente  tenha direito  ao regime de TIDE é necessário que,  além das 

atividades de ensino, desenvolva atividades de pesquisa e/ou extensão. A DVP, da PRPPG, 

também  é  responsável  pela  emissão  de  parecer  técnico,  quando  solicitado,  referente  aos 

projetos e atividades  de pesquisas desenvolvidas pelos docentes da Unioeste,  para fins de 

obtenção do referido  benefício.  Sabe-se  que  entre  os  anos de 1995 e  2002 o número  de 

professores com TIDE, na Unioeste, aumentou de 88 para 522. Os professores com regime de 

TIDE,  em  2002,  representavam  53,26%  do  total  de  docentes.  Em  2005  estes  números 

ultrapassavam 60% dos professores com o TIDE, na   Instituição. 

A DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE

A Qualificação Docente na Unioeste:

A política de qualificação docente da Unioeste está regulamentada pela resolução nº 

176/2004 – CEPE, que aprovou o respectivo regulamento do plano de qualificação docente. A 

referida resolução foi consolidada de forma a que se estabeleça o plano geral de qualificação 

docente  da    Instituição,  devendo,  o  mesmo,  ser  elaborado  com  base  nos  planos  de 

qualificação  propostos  pelos  centros  existentes  em  cada  um  dos  campi  da  Unioeste 
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(contemplando o planejamento do ensino de graduação e de pós-graduação,  bem como as 

linhas de pesquisa e de extensão desenvolvidas na   Instituição). 

A  qualificação  docente  da  Unioeste  está,  portanto,  baseada  em  decisões 

administrativas internas à  universidade bem como em exigências legais, mas, principalmente, 

está embasada na opção institucional que prima pela qualificação das atividades acadêmicas. 

Por  isso,  o  planejamento  institucional  estabeleceu  programas  que  priorizam  áreas  de 

interesses institucionais, consolidadas a partir da consecução dos cursos de pós-graduação, 

que por sua vez estabelecem as linhas de pesquisa e de extensão adotadas (agindo para a 

conseqüente melhoria da qualidade do ensino dos cursos da Unioeste).

Sabe-se que até 2002 existiam 40,43% de docentes não titulados (portanto sem o 

título de mestrado ou doutor), na Unioeste, 43,45% de mestres e apenas 16,12% de doutores 

(mesmo  cada  centro  podendo  destinar  até  20% de  carga  horária  para  qualificação).  Em 

meados de 2005, segundo dados da divisão de capacitação docente da PRPPG da Unioeste, a 

Instituição  possuía  9  docentes  afastados  integralmente  para  mestrado,  88  afastados 

integralmente para doutorado, 3 afastados integralmente para pós-doutorado (totalizando 100 

afastamentos  integrais  para  capacitação).  Desses,  27  doutorandos  possuem  bolsa  dos 

programas CAPES/PICDT/PQI. Não havendo nenhuma bolsa ou outra forma de auxílio para 

os afastamentos de docentes que cursam mestrado. Aproximadamente 70 docentes afastados 

integralmente estavam, ainda em meados de 2005, sem auxílio/bolsa para sua capacitação.

Os docentes com afastamentos parciais, ou seja, os que têm um afastamento de 20 

horas e que, nas 20 horas/atividades restantes, mantém responsabilidades para com o ensino, a 

pesquisa e a extensão, encontravam-se, em meados de 2005, na Unioeste, da seguinte forma, 

em termos de qualificação: 15 docentes afastados parcialmente para cursar a pós-graduação a 

nível de mestrado, 14 docentes afastados parcialmente para cursar a pós-graduação a nível de 

doutorado. O que totalizava 29 afastamentos parciais em 2005, todos sem receber bolsas ou 

outras formas de auxílio.

O  número  de  bolsas  CAPES/PICDT/PQI  concedidas,  nos  últimos  anos,  para  os 

docentes da Unioeste, está exposto no quadro abaixo:

1995 = 5 para mestrado e 10 para doutorado (PICDT)

1996 = 7 para mestrado e 7 para doutorado (PICDT)

1997 = 12 para mestrado e 9 para doutorado (PICDT)

1998 = 3 para mestrado e 15 para doutorado (PICDT)

1999 = 3 para mestrado e 10 para doutorado (PICDT)
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2000 = 3 para mestrado e 10 para doutorado (PICDT)

2001 = 0 para mestrado e 0 para doutorado

2002 = 0 para mestrado e 2 para doutorado (PQI)

2003 = 0 para mestrado e 8 para doutorado (PQI)

2004 = 0 para mestrado e 0 para doutorado

2005 = 0 para mestrado e 18 para doutorado

Podemos  observar,  nos  dados  acima  mencionados,  que  houve  um  avanço  na 

quantidade de bolsas para doutorado no ano de 2005, com relação ao anos anteriores. Por 

outro lado percebe-se a necessidade de ampliação da quota de bolsas existente, tendo em vista 

que a Unioeste é uma universidade jovem e que possui em seus quadros número significativo 

de docentes que buscam a sua qualificação.

Reflexões acerca das atividades desenvolvidas pela divisão de capacitação:

A participação mais ativa dos centros e campi nas decisões relacionadas a  Divisão 

de Capacitação Docente, da PRPPG da Unioeste, segundo relatos de servidores que trabalham 

neste setor, pode ser colocada como um dos principais resultados obtidos ao longo do ano de 

2004, já que houve o envolvimento de todo o corpus diretivo das unidades da  universidade, 

tornando as decisões mais democráticas e promovendo uma gestão administrativa considerada 

como  satisfatória  por  todos  os  envolvidos  no  processo  de  qualificação  dos  quadros  da 

Unioeste.

Através  da  participação  ativa  dos  setores  diretamente  todos  interessados  na 

qualificação  institucional,  ainda  segundo  relatos  dos  servidores  da  DCD,  houve  uma 

conscientização maior e um cumprimento mais efetivo da legislação interna, sempre levando 

a  ações  administrativas  mais  eficazes.  Os  diretores  de  centros  e  ou  seus  representantes 

participaram amplamente das discussões relacionadas à capacitação docente, proporcionando 

um salto significativo para o processo de qualificação institucional.

A DCD investiu em visitas aos vários  campus da Unioeste, em 2004, o que ampliou 

o nível das discussões sobre a qualificação docente e possibilitou um conhecimento real, por 

parte da PRPPG, acerca das necessidades de cada unidade da   Instituição. 

Resoluções confeccionadas em 2005.
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Elaboração de minuta de criação e regulamentação da pós-graduação stricto sensu 

(em fase de confecção no ano de 2005).

Reformulação da resolução da pós-graduação lato sensu.;

Elaboração  de  minuta  de  regulamentação  da  pós-graduação  em  nível  de  pós-

doutorado.

Elaboração de minuta para regulamentar a formação de núcleos de pesquisa dentro 

da   Instituição.

Elaboração de minuta de regulamentação da propriedade intelectual.

A AUTO-AVALIAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DIRECIONADAS PARA A 

PESQUISA, NA UNIOESTE, EFETUADA PELA PRPPG:

A  presente  auto-avaliação  da  pesquisa  é  feita  tomando-se  como  parâmetro  os 

objetivos  traçados  no  planejamento  estratégico  elaborado no ano 2000.  A partir  daquele 

planejamento, descrevemos o que efetivamente foi consolidado, os avanços e as dificuldades 

encontradas, bem como são apresentadas ações prioritárias que deverão ser tomadas para que 

a pesquisa na Unioeste tenha a sua consolidação de fato garantida.

A implantação e a implementação dos grupos de pesquisa, na Unioeste, tem sido de 

fundamental  importância  para  o  avanço  e  o  subseqüente  amadurecimento  da  pesquisa  na 

Instituição, já as linhas de pesquisa são o desdobramento natural dos grupos de pesquisa (é 

nelas  que  estão  inseridas  todas  as  atividades  de  pesquisa  a  serem  desenvolvidas  pelos 

pesquisadores membros dos grupos). 

Especificamente em relação à pesquisa, tinha-se como objetivo,  no  planejamento 

estratégico de 2000, a definição e consolidação, até 2005, das linhas de pesquisa a partir de 

três ações principais: 

a) que os centros/colegiados definissem as linhas de pesquisa a partir de suas opções 

teórico-metodológicas;

b) a incorporação de acadêmicos nas pesquisas; 

c) incremento em 100% de bolsas de iniciação científica.

Do exposto naquele  planejamento estratégico, constatou-se que a PRPPG cumpriu 

todos os itens, conforme segue: 

a)  Através  da resolução  194/2003-CEPE, posteriormente  revogada  pela  resolução 

108/2004-CEPE,  regulamentou-se  a  formação  e  funcionamento  de  grupos  de  pesquisa  na 

Unioeste.  Os  grupos  de  pesquisa  constituem-se  em células  iniciais  para  a  composição  e 
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fortalecimento das linhas de pesquisa. Já a resolução 107/2004-CEPE, definiu e caracterizou 

as linhas de pesquisa. Tanto os grupos de pesquisa quanto as linhas de pesquisa são propostos 

a  partir  dos  respectivos  centros  e  de  acordo  com  suas  diretrizes.  Também  a  resolução 

106/2004-CEPE  estabeleceu  normas  e  procedimentos  para  as  atividades  de  pesquisa  na 

modalidade de projetos/atividades, vinculados a linhas e grupos de pesquisa. 

b) Projetos de Pesquisa: Observe-se que, em 2000 a Unioeste possuía 202 projetos de 

pesquisa, havendo um acréscimo significativo no número de projetos, até 2003, e um salto 

qualitativo  neste  processo  em 2004,  quando,  através  dos  instrumentos  de  regulamentação 

(resoluções), fortaleceram-se os grupos e linhas de pesquisa da   Instituição.

c)  Grupos  de  Pesquisa:  Observe-se  que,  em  2002,  mesmo  não  havendo  uma 

regulamentação  específica  para  grupos  de  pesquisa  na  Unioeste,  mas  já  se  sentindo  a 

necessidade  de  uma  reestruturação  na  forma  de  pesquisa  na  IES,  ocorreu  um  aumento 

significativo  do  número  de  grupos  de  pesquisa  na  universidade,  que  por  sua  vez  foram 

readequados às novas resoluções.

d) Linhas de Pesquisa: Observe-se que, embora, a maioria dos grupos de pesquisa 

tenham sido compostos, na Unioeste, até o ano de 2003, não havia nenhuma linha de pesquisa 

cadastrada,  isto  porque  não  havia  nenhuma  regulamentação  a  esse  respeito.  A  partir  da 

regulamentação  específica  para  as  linhas  de  pesquisa,  percebeu-se  uma  “migração”  das 

atividades de pesquisa dos docentes de projetos para as linhas de pesquisa. O que concorreu 

para qualificar as ações de pesquisa institucionais. 

e)  No que se  refere  à  incorporação  de acadêmicos  nas  atividades  de pesquisa,  o 

próprio crescimento deste tipo de atividade,  no âmbito dos centros,  suscitou um interesse 

peculiar pela participação dos acadêmicos nas atividades de pesquisa. Esse interesse, porém, 

não deve ficar restrito apenas aos docentes, mas também deve ser buscado pelos próprios 

acadêmicos, uma vez que o aprendizado, na universidade, se deve, em muito, às atividades de 

pesquisa.

f) Quanto ao incremento em 100% de bolsas e monitoria  em iniciação científica, 

observou-se que, em 2000, a Unioeste possuía 66 bolsas PIBIC, já em 2005 havia 162 bolsas 

PIBIC na   Instituição. Outro dado interessante é que, a partir de 2004, instituiu-se o Programa 

de  Iniciação  Científica  Voluntário  –  PICV,  que  contava,  em  meados  de  2005,  com  86 

acadêmicos. 

A seguir podemos visualizar  as atividades de pesquisa desenvolvidas na Unioeste, 

até a data de junho de 2005:
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2000 2001 2002 2003 2004 jun./2005
Projetos de Pesquisa (novos 
cadastramentos)

202 317 458 572 537 329

Grupos de Pesquisa (novos 
cadastramentos)

8 5 45 14 16 13

Linhas de Pesquisa (novos 
cadastramentos)

- - - - 93 49

Docentes em Projetos de Pesquisa 323 569 841 1025 929 537
Acadêmicos em Projetos de Pesquisa 123 226 387 722 810 407
Docentes vinculados a Linhas de 
Pesquisa (novos cadastramentos)

- - - - 307 97

Acadêmicos vinculados a Grupos de 
Pesquisa (novos cadastramentos)

46 35 90 29 79 12

Nº Bolsas PIBIC 66 95 94 122 131 162
Nº Acadêmicos PICV - - - - 134 86

Fonte: SGPj – Sistema Gestor de Projetos

Nota: Onde constar “novos cadastramentos” os dados são cumulativos.

Se  forem  observados  os  apontamentos  trazidos  pelo  processo  de   avaliação 

institucional  realizado,  na  Unioeste,  em  2002,  verificaremos  que  89,18%  dos  docentes 

consideraram  insatisfatórias  ou  totalmente  insatisfatórias  as  condições  de  pesquisa  na 

Instituição, no entanto, o que se verifica, à partir de dados como os demonstrados no quadro 

acima, foi um acréscimo significativo nas atividades de pesquisa na  universidade, bem como 

o crescimento no número de docentes e discentes que participam das ações de pesquisa. Isso 

demonstra que apesar de existirem inúmeras dificuldades para a realização das atividades de 

pesquisa na Unioeste, notadamente em termos de infra-estrutura, percebe-se o empenho e o 

esforço dos pesquisadores, bem como por parte da PRPPG, no sentido fomentar as atividades 

de pesquisa na   Instituição, o que reflete positivamente na qualidade do ensino dos cursos da 

universidade.  

Por isso a auto-avaliação das atividades de pesquisa, efetuada pela PRPPG, traz a 

convicção  quanto  ao  fato  de  que  as  ações  propostas  para  a  pesquisa  (trazidas  pelo 

planejamento estratégico de 2000) foram atingidas, no entanto, à medida que a universidade 

avança,  novas  metas  e  necessidades  vão  surgindo,  bem  como  se  percebe  que  é  preciso 

melhorar  a atuação de determinados aspectos, alguns deles inseridos em um contexto que 

extrapola os limites internos da Unioeste, impedindo que a   Instituição obtenha resultados 

mais efetivos. 

Por  outro  lado,  refletindo-se  sobre  a  questão  da  institucionalização  dos  grupos  e 

linhas de pesquisa, concebidas a partir dos centros/pesquisadores, estabeleceu-se, na Unioeste, 
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as diretrizes e metodologias a serem adotadas por estes, adquirindo a universidade, a partir 

disso,  identidade  própria  no  que  diz  respeito  aos  processos  e  ações  direcionadas  para  a 

pesquisa. Também a questão da titulação docente, principalmente a realizada entre os anos de 

2000 e 2005, é um item bastante significativo e que merece o registro.

Um aspecto que precisa ser melhorado se refere à insistente situação (por questões 

orçamentárias) de impossibilidade de oferecermos dados concretos sobre as publicações, pelo 

fato da   Instituição não ter implantado o sistema  Lattes Institucional. Esse é um problema 

sobre o qual a   Instituição deve lançar um olhar mais urgente, pois além da necessidade 

interna, que se liga à necessária divulgação das atividades desenvolvidas pela universidade, de 

forma a atualizar e rever ações institucionais, muitos órgãos de fomento buscam saber quais 

os resultados científicos são produzidos pelas ações de pesquisa da universidade. 

Insiste-se que as metas propostas para os próximos anos só poderão ser atingidas, na 

sua totalidade, se a escassez de recursos humanos existente na PRPPG for sanada. 
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INSTITUIÇÃO
SETOR / 
CENTRO

Grupos de 
Pesquisa

Linhas 

Projetos

Produção Cientifica
Livros Capí-

tulos de 
Livros

Artigos 
Publicados

Publicados no Qualis Anais
Publi-
cações 

Avulsas

Produção Técnica

Brasil Exterior A B C
Artigos 

Completos
Resumos

BrasilExteriorBrasilExterior

Soft-
ware

Produto 
Paten-
teado 
ou não

Processo 
Paten-

teado ou 
não

Traba-
lhos 

Técni-
cos

Outras 
produções 
Técnicas

Com 
avaliação de 

mérito

Outros 
Projetos 

registrados 

Com 
Conselho 
Editorial

Sem 
Conselho 
Editorial

Produção 
Artistico-
culturais 
Registra-

das

Professores 
Envolvidos

Alunos 
envolvidos

Técnicos 
Envolvidos

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
UNIOESTE - Cvel CCBS 14 14 106 17 1   25 11 10  21 22  105      2 10  179 171 9
UNIOESTE - Cvel CECA 9 14 80  3 3 11 15 3 3 3 15 96 2 67 2 23    19 98 1 121 105 5
UNIOESTE - Cvel CCET 14 25 85    1 68 3    107 13 69 4 9 2   14 26  150 110 4
UNIOESTE - Cvel CCMF 11 10 84 15   1 28 9 3 12 22 14 2 116 7     3 2  115 102 3
UNIOESTE - Cvel CCSA 2 5 26 1 2 2 15 9  2 4 3 51  24 1 7  2  26 9  27 5 2
UNIOESTE - FB CCSA 4 4 14   3 5 8  1 1 2 69  36  3    4 43  17 32  
UNIOESTE - FB CCH 9 8 65  2 8 20 15  2 3 6 59 1 59      2 21 1 73 23 2
UNIOESTE - Foz CECE 7 7 22    1 33 4 2 2 2 53 12 58 11 23 4 3  2 1  38 18 2
UNIOESTE - Foz CEL 1 2 27 1  2 6 7  2  2 8 1 25 4     4 13  32 6  
UNIOESTE - Foz CCSA 1 2 23 2    2     9 4 5   3   84   39 172 3
UNIOESTE - Too CECE 8 15 85     26 10 26 6 4 34 5 24 7        85 100 5
UNIOESTE - Too CCSA 4 8 35 24   2 34  8 7 4 50 6 26  5    2 11 1 54 107 1
UNIOESTE - Too CCHS 7 10 67 11 3 2 11 31  5 3 15 44 1 84 1 10    18 77 17 74 33 4

UNIOESTE - MCR CCSA 2 2 17 5 1  4 15  3  1 11 1 8 1 4    3 1  21 104  
UNIOESTE - MCR CCHEL 9 8 76  1 1 6 40 5 1 14 7 112 9 104 3 55    46 36 2 76 59 2
UNIOESTE - MCR CCA 10 20 73 24 1  6 59 9 39 15 16 107 116 7 26 26    37 21  97 92 5

TOTAL  112 154 885 100 14 21 89 415 54 107 70 120 846 173 817 67 165 9 5 0 266 369 22 1198 1239 47
OBS: Os dados utilizados foram os enviados pelos CENTROS. Quando os números eram maiores dos centros foram utilizados dos 
centros. 

17 - Número de publicações avulsas de pesquisadores do Setor/Centro no Brasil ou no Exterior
18 - Número de softwares produzidos no Setor/Centro
19 - Número de produtos (patenteados ou não) produzidos no Setor/Centro
20 - Número de processos (patenteados ou não) produzidos no Setor/Centro
21 - Número de trabalhos técnicos desenvolvidos no Setor/Centro
22 - Número de outras produções técnicas desenvolvidas no Setor/Centro
23 - Número de produções artístico-culturais registradas, tais como: CDs, CD-ROOm, videos, concertos,recitais,partituras,obras de Artes Visuais, apresentações de Artes Cênicas, filmes e roteiros,  de filmes.
24 - Número total de professores envolvidos em atividades de pesquisa no Setor/Centro.
25 - Número total de alunos envolvidos em atividades de pesquisa no Setor/Centro.
26 - Número total de pessoal técnico-administrativo envolvido em atividades de pesquisa no Setor/Centro.
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DIMENSÃO II

A  POLÍTICA  PARA  O  ENSINO,  A  PESQUISA,  A  PÓS-GRADUAÇÃO,  A 

EXTENSÃO  E  AS  RESPECTIVAS  FORMAS  DE  OPERACIONALIZAÇÃO, 

INCLUÍDOS  OS  PROCEDIMENTOS  PARA  ESTÍMULO  À  PRODUÇÃO 

ACADÊMICA,  AS  BOLSAS  DE  PESQUISA,  DE  MONITORIA  E  DEMAIS 

MODALIDADES

PESQUISA

AS PROPOSTAS DE TRABALHO DISPOSTAS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE 2000 PARA A PESQUISA:

OBJETIVO  1:  Definição  e  consolidação,  até  2005,  das  linhas  de  pesquisa  em 

desenvolvimento  na  universidade  e,  para  viabilizá-la,  priorizar  recursos  orçamentários  da 

ordem de 10% do orçamento geral da Unioeste. 

Ação  1: Criar  e  consolidar  as  linhas  de  pesquisa  a  partir  das  opções  teórico-

metodológicas dos colegiados, a partir de 2001. Definir as linhas de pesquisa nos colegiados e 

centros, a partir de 2001.

Ação 2: Incorporar acadêmicos, inclusive os sem bolsa, nas pesquisas desenvolvidas 

pelos  docentes,  a  partir  de 2001.  Viabilizar  em 100% as  bolsas  de monitoria  e  iniciação 

científica.

Ação 3: Ampliar em 50% as bolsas de qualificação junto aos órgãos de fomento e de 

financiamento, a partir de 2001, tendo em vista a qualificação docente.

As  ações  propostas  no  planejamento  estratégico  da  Unioeste,  em  2000,  para  a 

pesquisa, expostas acima, foram totalmente atingidas, ou quase que integralmente atingidas, 

conforme podemos verificar, de forma pormenorizada, no próprio relatório de auto-avaliação 

efetuado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Exceção é a utilização orçamentária, 

institucional,  na ordem de 10%, de modo a  consolidar e viabilizar,  até 2005, as linhas de 

pesquisa em desenvolvimento na universidade. Esse item não foi cumprido.
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O NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO:

1 – Relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos institucionais, 

tendo como referência as publicações científicas, técnicas e artísticas, patentes, produção de 

teses, organização de eventos, realização de intercâmbio e cooperação com outras instituições 

nacionais e internacionais,  formação de grupos de pesquisa, políticas de investigação e de 

difusão dessas produções.

2 – Vínculos e contribuições da pesquisa para o desenvolvimento local/regional e 

políticas  e práticas institucionais  de pesquisa para a formação de pesquisadores (inclusive 

iniciação científica).

3 - Articulação da pesquisa com as demais atividades acadêmicas.

4 - Critérios para o desenvolvimento da pesquisa, participação dos pesquisadores em 

eventos acadêmicos, publicações e divulgações dos trabalhos.

Conclui-se que, embora a comunidade acadêmica da Unioeste avalie a situação da 

pesquisa, na   Instituição, entre parcialmente satisfatória e insatisfatória, identificando apenas 

alguns  pontos  como  satisfatórios,  a  análise  dessa  dimensão,  efetuada  pela  instância 

administrativa (a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), inclusive a partir da exposição 

de uma série de dados institucionais coletados, aponta para o fato de que a   Instituição vem 

cumprido  seu  papel  na  área  da  produção  científica,  através  do  trabalho  que  vem 

desenvolvendo para a consecução de suas diretrizes institucionais, elencadas no Plano Diretor 

de Pesquisa, documento este consolidado pela PRPPG em 2002. 

A PRPPG aproxima-se, assim, de forma significativa, ou mesmo atinge, na íntegra, 

as ações propostas no planejamento estratégico de 2000. Por outro lado, cabe salientar que a 

auto-avaliação  qualitativa,  efetuada  pela  comunidade  acadêmica  (e  comprovada  pelos 

questionários de auto-avaliação, também respondidos por esta mesma comunidade acadêmica, 

no ano de 2005), acerca das ações de pesquisa desenvolvidas na Unioeste e acerca da situação 

institucional diante desta instância acadêmica, demonstraram que ainda há muito a avançar no 

que  toca  ao  aprimoramento  do  processo  voltado  às  publicações  científicas,  técnicas  e 

artísticas, o processo de registro de patentes, à produção de teses, à organização de eventos e à 

realização de intercâmbio e cooperação com outras instituições nacionais e internacionais.

Apontou, ainda, a comunidade acadêmica, que estão em melhores condições as ações 

direcionadas para a formação de grupos de pesquisa, devendo ser melhoradas as políticas de 

investigação e de difusão das produções atreladas a estes grupos e linhas.
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Já os vínculos e contribuições  da pesquisa para o desenvolvimento local/regional 

foram apontados pela comunidade acadêmica,  de forma predominante,  como parcialmente 

satisfatórios. Esta uma questão difícil de responder, já que os critérios para a identificação 

deste processo não são de fácil configuração. Depende, para uma análise mais precisa, de um 

olhar  efetuado  também  pela  comunidade  externa,  ou  seja,  aquela  parcela  da  população, 

representada  por  vários  segmentos,  que  recebe  os  frutos  das  práticas  em  pesquisa 

desenvolvidas dentro da universidade.

Neste quesito podemos afirmar que a Unioeste apresentou uma avaliação positiva, 

realizada por parte da comunidade externa (conforme demonstram os gráficos desenvolvidos 

a  partir  dos  questionários  de  avaliação  distribuídos  aos  vários  segmentos  e  instituições 

sediadas  nas  cidades-sede  onde  se  encontram  os  cinco  campi  da  Unioeste.  Dados  que 

compõem este relatório de  avaliação institucional).  

As  políticas  e  práticas  institucionais  de  pesquisa  voltadas  para  a  formação  de 

pesquisadores (inclusive iniciação científica)  foram apontadas pela comunidade acadêmica 

como  parcialmente  satisfatórias.  Por  um  lado,  estão  em  franco  processo  de  crescimento 

(conforme apontam os dados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação); e, por outro lado, 

pelo  fato  de,  ainda,  serem  insuficientes  para  atender  à  demanda,  crescente,  dentro  da 

Instituição.

A articulação da pesquisa com as demais atividades acadêmicas foi apontada como 

insatisfatória  pela  comunidade  acadêmica.  Registrou,  ainda,  esta  mesma  comunidade,  nas 

avaliações qualitativas que realizou no ano de 2005, que a realidade existente na   Instituição é 

ainda a da fragmentação das ações direcionadas à efetivação de trabalhos acadêmicos que 

agreguem  as  ações  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Estas  ações  se  mantêm  através  de 

iniciativas  isoladas  e  não-institucionais.  Isto  não  concorre  para  a  qualificação  das  ações 

institucionais  de  ensino,  nem tampouco  concorre  para  o  aumento  da  eficácia,  social,  das 

propostas de ação em pesquisa da Unioeste. 

Os critérios para o desenvolvimento da pesquisa foram considerados razoáveis pela 

comunidade acadêmica, nas suas reflexões qualitativas. Foram salientadas, contudo, questões 

referentes a uma necessária melhora na atuação das comissões de pesquisa, existentes nos 

campi da Unioeste, diante das propostas e das ações de pesquisa, realizadas pelos docentes da 

Instituição.

A  participação  dos  pesquisadores,  em  eventos  acadêmicos,  as  publicações  e  a 

divulgação dos trabalhos científicos foram apontados, tanto nas avaliações qualitativas, como 

por intermédio dos questionários de auto-avaliação, respondidos pela comunidade acadêmica, 
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como realidades vividas num contexto parcialmente satisfatório e ou insatisfatório.  Isto se 

deve, em parte, à falta de recursos que forneçam subsídios para a participação dos docentes, 

dos  técnico-administrativos  e  dos  acadêmicos,  em  um  número  maior  de  eventos.  Maior 

participação também viável a adoção de uma cultura de publicação dos trabalhos acadêmicos 

ligados à pesquisa.   

Por  outro  lado,  reconheceu  a  comunidade  acadêmica  que  o  atual  processo  de 

consolidação e de fortalecimento dos grupos de pesquisa, bem como das linhas de pesquisa, 

tem  feito  com  que  mais  docentes  e  acadêmicos  participem  das  ações  de  pesquisa 

institucionais,  garantindo também,  desta forma,  a ampliação gradual das publicações  e do 

envolvimento em eventos acadêmicas direcionados para a área de pesquisa.

Aponta-se ainda o fato de que grande parte das respostas que se situaram no campo 

desconhece, se consolidaram porque grande parte da comunidade acad~emica da Unioste não 

desenvolve atividades de pesquisa (muitos docentes e a maioria dos ténico-administrativos e 

dos acadêmicos). O que, naturalmente, tende a consolidar um ambiente de desconhecimento 

acerca das ações institucionais voltadas para a pequisa. 
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DIMENSÃO II   

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 

EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, 

INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO 

ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS 

MODALIDADES

EXTENSÃO

Como realizado para o ensino, a pesquisa e a pós-graduação, efetua-se neste item um 

diagnóstico de caráter nacional sobre a extensão. Percorrem-se, para isso, as mesmas fontes 

de informações, dentre elas os dados do Censo da Educação Brasileira (MEC-INEP), e os 

dados regionais que aparecem no documento encaminhado em conjunto pelas IEES, para o 

Plano Estadual de Educação do Paraná (discutido no ano de 2005).

Em 2003,  pela  primeira  vez,  o  Censo  da  Educação  Superior  reuniu  informações 

sobre as atividades de extensão realizadas pelas universidades e pelas instituições de educação 

superior em geral. As universidades, como se sabe, têm obrigação legal de realizar atividades 

de extensão, enquanto as demais IES podem dedicar-se exclusivamente ao ensino. O que se 

observa, no entanto, é que mesmo as IES não universitárias dedicam grande esforço e tempo 

às atividades de extensão. 

Em um trabalho de parceria do INEP, SESu e Fórum de Pró-Reitores de Extensão, 

decidiu-se fazer um levantamento de dados para verificar que tipo de atividades de extensão 

estão sendo realizadas  nas IES brasileiras.  Os dados revelam,  por assim dizer,  uma outra 

universidade ou uma outra educação superior, bastante diferente da que os dados isolados do 

ensino de graduação e de pós-graduação até aqui haviam revelado. 

 Percebe-se, por exemplo, que, na questão da assistência à saúde foram prestados, em 

2003 no Brasil, 179.056.780 atendimentos; destes, 92,55% foram oferecidos em instituições 

públicas.  É  importante  esclarecer  que  esses  registros  referem-se  a  todo  o  conjunto  de 

atendimento  à  saúde,  isto  é,  à  soma dos  atendimentos  hospitalares,  de  assistência  social, 

atendimento dentário, atendimento psicológico, entre outros. 

Este conjunto de atendimentos equivale a 490.566 por dia ou 3.433.000 atendimentos 

por semana, ou 14.921.000 atendimentos por mês. Os dados ganham especial significado por 

revelarem, pela primeira vez, atividades que até hoje eram desconhecidas do grande público e 
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que aos  poucos  são explicitadas  graças  ao início  da pesquisa realizada  com o auxílio  do 

Fórum de Pró-reitores de Extensão. 

É importante observar que o preceito constitucional relativo ao papel da extensão nas 

universidades parece ser atendido: dos 179 milhões de atendimentos à saúde, 175 milhões, ou 

seja, 97,9%, são feitos por universidades e apenas 2,1% são feitos por outras instituições.

Da mesma forma,  a assistência  jurídica é  uma atividade bastante  significativa no 

conjunto  das  instituições  de  educação  brasileira.  Foram  prestados,  em  2003,  472.332 

atendimentos jurídicos, a grande maioria no setor privado (382.935), representando 81,1% do 

total.  Se considera-se, no entanto, que as instituições públicas representam apenas 11% do 

total  de  instituições,  elas  têm  uma  participação  de  quase  o  dobro  da  sua  representação 

institucional. 

Observa-se, igualmente, que a maior parte da assistência jurídica (73%) é feita por 

universidades. Outras instituições, no entanto, participam também de assistência jurídica, com 

surpreendentes  26,7%.  Dos  472.000  atendimentos  jurídicos,  346.000  foram  feitos  por 

universidades e 125.000 por outros tipos de instituições de educação superior.

Da mesma forma, ocorre com os laudos técnicos. É importante perceber que foram 

registrados,  em 2003, 480.150 laudos técnicos,  para  os  quais  são exigidos  conhecimentos 

especializados  nos  diferentes  setores.  Destes,  226.978  foram  feitos  pelo  setor  público  e 

253.180 pelo setor privado. 

Se analisado o conjunto dos laudos técnicos emitidos pelas IES brasileiras em 2003, 

percebe-se que eles representam, aproximadamente, 1.315 laudos por dia. Se observados em 

relação ao quadro docente do sistema, foram realizados no ano, em média, aproximadamente, 

2 laudos por professor.

As IES registram também 17.998 programas de rádio, como atividades de extensão 

muitas  vezes  diretamente  vinculadas  ao  ensino.  A  participação  nesta  atividade  é 

majoritariamente privada, sendo que, dos 17.998 programas, 16.108 foram realizados por IES 

privadas e apenas 1.890 por IES públicas. Nesta atividade, a participação das IES públicas e 

privadas é diretamente proporcional à sua representação no conjunto do sistema. 

Já nos programas de televisão, a representação relativa das IES públicas é bem mais 

significativa.  Do  total  de  4.226  programas  realizados,  1.099  foram  produzidos  por  IES 

públicas,  atingindo mais  de 25% do total  de  programas  produzidos  pelas  IES brasileiras. 

(Fonte: DEAES/INEP/MEC, 2003).

A extensão  registrou  a  realização  de 46.540 eventos  em 2003,  dos  quais  37.296 

realizados  em  instituições  privadas.  Registrou  igualmente  a  realização  de  13.180  cursos 

310



presenciais de até 30 horas, 5.000 no setor público, e 8.100 no setor privado.  Em cursos 

presenciais com mais de 30 horas, o setor público tem uma presença ainda maior, com 53% 

dos cursos oferecidos. 

Cursos à distância com mais de 30 horas também tiveram forte representação do 

setor público, com mais de 54% do total. 

A  variedade  das  atividades  de  extensão  e  o  expressivo  número  de  participantes 

indicam que estas atividades estão perdendo a característica assistencial que as marcou por 

algumas  décadas  e  estão  se  transformando  num espaço  de  oportunidades  educacionais  e 

sociais para a população como um todo. 

Com relação aos dados sobre as atividades de extensão colhidos no Censo de 2003, é 

preciso  ressaltar  que,  por  tratar-se  da  primeira  aplicação  do  instrumento,  é  impossível 

estabelecer comparações com dados de anos anteriores, o que dificulta a sua crítica técnica e 

recomenda cautela quanto ao seu uso para a orientação de políticas. O INEP e o Fórum dos 

Pró-Reitores de Extensão já procedem rigorosa análise do instrumento antes de aplicações 

futuras.

A seguir, são destacados alguns dados quantitativos a respeito da extensão nas IES 

Paranaenses.

Diagnóstico da Extensão nas IES do Paraná – Data-base 30/12/2004

PROJETOS
IEES

UEL UEM UEPG UNICENTRO UNIOESTE FACULDADES TOTAL

PROJETOS 166 133* 85 49 287 194 1.014

DOCENTES 
PARTICIPANTES

627 311 185 90 690 273 2.174

FUNCIONÁRIOS 
PARTICIPANTES

131 104 45 27 77 79 463

ALUNOS 
PARTICIPANTES

1.870 917 2.196 285 1.304 2.419 8.992

POPULAÇÃO 
BENEFICIADA

50.633 506.803 111.036 899.753 335.072 17.981 1.921.279

FONTE: MEC/INEP – CENSO 2004 – Formulários Q90 E Q92 encaminhados à SETI pelas IEES-Pr.
NOTA: (*) Não computado número de  projetos de ensino (193 em andamento)
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Gráfico –  projetos de extensão por IEES - 2004

16%

23%

8%
5%

29%

19%

UEL

UEM

UEPG

UNICENTRO

UNIO ESTE

FACULDADES

A despeito de estar melhor distribuído no conjunto das IEES, o desenvolvimento da 

atividade  extensionista  marca  uma  inversão  dos  índices  proporcionais,  se  comparados  ao 

quadro  da  pesquisa:  aquelas  com  maior  volume  de  pesquisas  não  repetem  o  mesmo 

desempenho quando se trata da extensão. 

Ao  mesmo  tempo,  a  Unioeste,  a  UEM  e  o  conjunto  das  Faculdades  tomam  a 

dianteira  neste  quesito,  destacando a inserção  social  nas comunidades  de seu entorno.  Se 

considerarmos  que  a  indissociabilidade  entre  as  atividades-fim  de  uma    Instituição 

universitária implica, também, a sua equivalência como condição para o cumprimento de sua 

função social, o quadro apresentado aponta a necessidade de políticas e ações que recuperem 

a  extensão  como  o  veículo  institucional  dos  resultados  do  ensino  e  da  pesquisa  para  o 

conjunto da população paranaense, que é a mantenedora das IEES públicas.

O caso específico da Unioeste demonstra a pujança nas ações extensionistas, sendo a 

universidade  que  mais  projetos  apresenta,  conforme  pode  ser  visto  no  gráfico  acima, 

indicando uma forte atuação institucional na comunidade de entorno e fazendo com que a 

Unioeste  devolva para a sociedade,  de forma significativa,  o conhecimento acumulado na 

Instituição, assumindo de fato o papel social que lhe cabe.
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A auto-avaliação da segunda dimensão (no que tange à extensão), efetuada pela 

comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnico-administrativos) por intermédio 

dos questionários e de discussões qualitativas realizadas nos colegiados de cursos de 

graduação e de  pós-graduação e pelos técnico-administrativos (Campi e Reitoria)

No que diz respeito à extensão na Unioeste, observou a comunidade acadêmica como 

fator positivo a existência de incentivo por parte das direções de centro (existentes nos campi 

da Unioeste), a formulação e implementação de projetos de extensão, bem como a existência 

de projetos extensionistas nas diversas áreas. 

Também insistiu  a  comunidade  sobre o fato  de que a maioria  dos docentes,  dos 

técnico-administrativos e dos discentes desconhece os projetos de extensão que estão sendo 

realizados, o que pode ser confirmado ao se observar os gráficos abaixo, que demonstram os 

resultados obtidos com a aplicação do questionário.

Docentes 

Técnico-administrativos

Acadêmicos Graduação 
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Acadêmicos-Mestrado

Apontou a comunidade sobre a necessidade de haver maior divulgação dos cursos de 

extensão que estão sendo oferecidos,  além de uma divulgação apropriada  das  tecnologias 

livres que podem ser utilizadas nestes programas.

A comunidade  acadêmica  chama a atenção para o  fato  de que a  Pró-Reitoria  de 

Extensão da Unioeste precisa se fazer presente, ou seja, ter uma participação maior diante dos 

programas e projetos de extensão desenvolvidos nos campi. Está faltando apoio institucional 

para a  realização  das ações extensionistas,  o que também foi destacado nos questionários 

aplicados (gráficos a seguir), repetindo os resultados de 45,95% de insatisfação dos docentes 

com  o  incentivo  à  extensão  na  Unioeste  detectados  na   avaliação  institucional  anterior 

(Relatório de  avaliação institucional da Unioeste, de Silvio Colognese).

Docentes

Técnico-Administrativos

Destacou-se também que não há conhecimento por parte da comunidade acadêmica 

sobre a política  de extensão da Unioeste,  conforme confirmam os dados quantitativos dos 
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gráficos a seguir. No entanto, vale destacar que, em relação ao processo anterior de  avaliação 

institucional, observa-se uma diminuição do percentual de docentes e técnico-administrativos 

que  desconhecem a  política  de  extensão  da  Unioeste  atualmente,  uma  vez  que  os  dados 

anteriores  apontaram  que,  respectivamente,  31,75%  dos  docentes  e  52,9%  dos  técnico-

administrativos desconheciam o tema.

Docentes 

Técnico-Administrativos

Acadêmicos Graduação 

Acadêmicos-Mestrado 

Também  foi  apontado,  como  ponto  negativo,  o  excessivo  controle  burocrático 

existente, o que acaba inibindo a realização de eventos ligados às ações extensionistas, e a 

lentidão  do  processo  de  aprovação  dos  projetos-programas  de  extensão.  Os  dados 
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quantitativos  dos  gráficos  seguintes  reforçam  esta  discussão,  apresentando  também,  em 

relação  à   avaliação  institucional  anterior,  um decréscimo  significativo  da  satisfação  dos 

docentes  quanto  a  este  ponto,  já  que  anteriormente  42,25% consideravam satisfatórias  as 

formas de aprovação e acompanhamento das atividades de extensão.

Docentes 

Técnico-Administrativos

Outro ponto foi relacionado ao fato de não haver conhecimento suficiente sobre a 

relação entre os projetos desenvolvidos e o vínculo efetivo destes para com as demandas da 

comunidade externa a Unioeste. Estes aspectos podem ser observados nos dados quantitativos 

dispostos a seguir.

Docentes 
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Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação 

Acadêmicos-Mestrado

Além disso,  as avaliações  internas  dos projetos (efetuadas  pelas  coordenações  de 

área,  existentes  em cada  centro  da  Unioeste),  são  praticamente  inexistentes,  conforme  se 

observa nos dados quantitativos dos gráficos abaixo.

Docentes 
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Técnico-Administrativos

Embora  tenha  sido  apontada  a  existência  da  relação  ensino-pesquisa-extensão  na 

Instituição,  destacou-se  que  não  há  fomento  para  a  área  de  extensão,  e  que  há  falta  de 

entrosamento entre a pró-reitoria, os centros e os cursos, de forma a otimizar propostas de 

captação de recursos voltados aos projetos de extensão, o que se agrava por não haver um 

setor institucional que faça um trabalho, especificamente, de captação de recursos.

O fomento para participação de estudantes em atividades de extensão foi destacado 

nos  dados  quantitativos  (gráficos  abaixo)  com  significativo  grau  de  insatisfação  ou 

desconhecimento por parte dos acadêmicos.

 

Acadêmicos 

Também foi apontada a necessidade de que se amplie a participação de acadêmicos e 

de técnico-administrativos nos projetos de extensão, sendo estes colaboradores, e não meros 

participantes  informais  dos  projetos.  Nos  dados  quantitativos,  a  seguir,  boa  parte  dos 

acadêmicos destaca que desconhece esta prática ou está insatisfeita, fato que se repete com 

relação aos questionários respondidos pelos técnico-administrativos.

Docentes 
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Acadêmicos Graduação 

Acadêmicos-Mestrado 

Docentes

Técnico-administrativos

Também no processo  anterior  de   avaliação  institucional  havia  sido  destacada  a 

insatisfação de cerca de um terço dos respondentes com relação à participação de alunos e 

técnico-administrativos  em  atividades  de  extensão,  demonstrando  pouca  evolução  neste 

ponto.

Quanto  à  cooperação  entre  docentes  e  técnico-administrativos  para  o 

desenvolvimento de atividades de extensão na Unioeste, os dados quantitativos apresentados 

no gráfico abaixo denotam que aproximadamente a metade dos técnico-administrativos está 
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insatisfeita  ou  desconhece  o  tema,  reforçando  o  resultado  encontrado  no  processo  de 

avaliação institucional anterior.

Técnico-administrativos

Observou a comunidade acadêmica que existe um significativo avanço da produção 

intelectual gerada por projetos/programas de extensão, aspecto importante que tem levado os 

docentes e acadêmicos a discutirem as ações extensionistas desenvolvidas (gráficos a seguir). 

Em relação à  avaliação institucional anterior, pode ser observada a diminuição do percentual 

de docentes que desconhecem a produção intelectual gerada por atividades de extensão, que 

antes era de 39,34% e atualmente é de 21,6%.

Docentes 

Técnico-administrativos

Uma autocrítica efetuada pela comunidade acadêmica se consolidou a respeito da 

existência de alguns projetos de extensão que adotam um caráter eminentemente clientelista 

(pelo fato de que tendem a confundir intervenção social com assistência social).

Existe,  em comparação à  pesquisa,  um baixo número de projetos de extensão na 

Unioeste,  e,  por  isso estes  devem ser  ampliados.  Além disso,  deve-se observar  que estes 
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mesmos projetos devem ser mais específicos,  no sentido de atenderem às necessidades da 

comunidade, conforme já destacado.

Embora exista uma certa colaboração entre docentes para a realização de atividades 

de  extensão,  conforme  apontam  os  dados  quantitativos  abaixo,  algumas  atividades  de 

extensão têm foco nos interesses pessoais dos docentes (em suas temáticas de estudo), sem 

passarem por  uma  discussão  mais  abrangente  nos  colegiados,  antes  de  serem postos  em 

prática.

Docentes 

Técnico-administrativos

A Unioeste,  institucionalmente,  tem apoiado  as  atividades  de  extensão,  inclusive 

fazendo  um  trabalho  de  difusão  destas  atividades,  no  SEU  (Seminário  de  Extensão 

Universitário, que ocorre todos os anos na Unioeste, sempre em um  campus diferente). Além 

disso, também todos os anos a Unioeste se faz representar no SEURS (Seminário de Extensão 

da  Região  Sul  do  Brasil,  divulgando os  trabalhos  desenvolvidos  em nossa    Instituição). 

Também a  página  da  PROEX tem divulgado  os  encontros,  seminários  e  congressos  que 

anualmente ocorrem, na Unioeste e em outras instituições.

A Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste mantém um trabalho de apoio, no sentido de 

esclarecer os docentes diante de suas dúvidas, no que toca aos trabalhos de extensão por eles 

desenvolvidos. Contudo, ainda é limitado o apoio institucional mais efetivo na divulgação da 

extensão, tanto para a comunidade interna como, principalmente, para a comunidade externa, 

fato  que  já  havia  sido  destacado  na   avaliação  institucional  anterior  quando 38,44% dos 

respondentes apontaram insatisfação quanto à divulgação das atividades de extensão.
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Outra questão apontada pela comunidade acadêmica foi a relacionada à necessidade 

de  uma  maior  articulação  dos  projetos  institucionais  locais,  entre  os  campi  e  entre  as 

diferentes áreas, com o intuito de formular e acionar projetos/programas, pois hoje não há um 

maior intercâmbio entre os docentes de atuam nos campi distanciados. 

Também  refletiu  a  comunidade  sobre  o  fato,  tido  como  positivo,  que  trata  da 

existência de avaliações periódicas que são feitas sobre as práticas de extensão da Unioeste, 

através das comissões de extensão existentes em cada  campus, que têm a responsabilidade de 

analisar as propostas de projetos extensionistas, quer aprovando-os ou solicitando adequações, 

emitindo pareceres diante dos relatórios encaminhados pelos docentes, e também cobrando 

destes para que publiquem trabalhos e discutam as ações extensionistas desenvolvidas.

Outro apontamento  se  referiu  à  necessidade  de haver  relação  entre  atividades  de 

extensão, atividades de ensino e atividades de pesquisa, de modo a consolidar a efetividade 

dos projetos, fortalecendo a   Instituição.  Neste aspecto, a  avaliação institucional anterior 

apontou  insatisfação  de  grande  parte  (42,02%)  dos  docentes  quanto  à  relação  extensão-

pesquisa, e, embora em percentual menor (33,52%) de insatisfação quanto à relação extensão-

ensino, hoje pode-se concluir que a situação permanece.

A dificuldade aumenta quando se trata de aproximar a extensão da pesquisa. Este 

quesito precisa ser aprimorado na Unioeste, tendo em vista que as atividades interdisciplinares 

são  importantes  e  sempre  válidas.  Por  outro  lado,  há  a  percepção  de  que  esta  interação 

(extensão-pesquisa) está sendo estimulada, gradativamente, na Unioeste. 

A comunidade acadêmica demonstrou valorizar a extensão produzida na Unioeste, 

uma  vez  que  apontou  que  os  profissionais  que  trabalham  com  a  extensão  trazem  um 

indiscutível retorno social da produção acadêmica, em termos de conhecimento e de ações 

propositivas, avançando em aspectos tais como integração, cooperação e inclusão social. Uma 

outra  parcela  da comunidade  acadêmica  apontou,  criticamente,  que há  pouca  inserção  da 

universidade,  por  intermédio  de  seus  projetos/programas  de  extensão,  na  comunidade 

circunvizinha. 

Registrou ainda que existem vários projetos de extensão que são desenvolvidos com 

ênfase  na  formação  continuada,  tendo  por  finalidade  dar  uma continuidade  aos  trabalhos 

desenvolvidos  nos  cursos  de graduação.  Por  outro lado há  necessidade  de ampliação  dos 

cursos de extensão voltados para as temáticas do ensino fundamental, ensino médio, terceira 

idade,  e  outros,  abarcando  grupos sociais  tradicionalmente  discriminados,  marginalizados, 

carentes, da sociedade (embora reconheça a comunidade que a Unioeste já tem feito seu papel 
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nestas áreas, a partir de projetos tais como a UNATI-Universidade para a Terceira Idade, do 

campus de Toledo, entre outros).

Refletiu a comunidade acadêmica sobre as semanas acadêmicas, tendo em vista que 

estas  objetivam  intercambiar  experiências,  contribuindo  para  a  auto-formação  crítica  do 

professor em serviço e do professor em formação, sendo eventos importantes e que devem ter 

sua  permanência  garantida,  na   Instituição.  Os dados  quantitativos  sobre os  eventos  são 

apresentados  abaixo,  apresentando  percentuais  preocupantes  de  insatisfação  e 

desconhecimento por parte dos acadêmicos.

Docentes

Técnico-administrativos

Acadêmicos-Graduação 

Acadêmicos-Mestrado
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Questão  acentuada  repetidas  vezes  foi  a  que  se  relaciona  com  os  repasses 

orçamentários,  na  Unioeste,  para  a  extensão,  apontados  como  praticamente  inexistentes, 

repetindo o quadro de insatisfação da  avaliação institucional anterior.

Ressente-se a comunidade acadêmica da insuficiente oferta de bolsas destinadas à 

extensão, embora reconheça que na Unioeste houve um avanço recente, quando se começou a 

oferecer,  pela  primeira  vez na   Instituição,  este  tipo de bolsa.  Conforme se observa nos 

gráficos seguintes,  é bastante  significativo  o percentual  de discentes  que desconhecem ou 

estão insatisfeitos com as práticas relativas à distribuição de bolsas para este foco.

Docentes 

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado 

Os projetos de extensão devem acontecer  de forma a permitir  que a comunidade 

externa utilize a estrutura da Unioeste, aproximando a comunidade da universidade. Também 

houve o registro acerca do fato de a extensão se restringir, ainda, em grande medida, às ações 

caracterizadas como prestação de serviços, bem como a subsidiar estágios extracurriculares, 

realidade que pode ser melhorada com a efetiva ligação destes projetos a setores específicos 

da comunidade.
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Outra  observação  se  deu  relacionada  ao  fato  de  muitos  professores  utilizarem 

recursos próprios para poderem desenvolver os projetos de extensão, já que não há verbas e 

nem estrutura suficiente que permita a ação extensionista de forma sustentável (carência de 

veículos, limite de materiais como xérox de documentos, salas para o desenvolvimento dos 

projetos e outros recursos necessários).

Apontou  a  comunidade  acadêmica  que  os  projetos,  tanto  de  pesquisa  como  de 

extensão, na Unioeste, são feitos sem a previsão orçamentária, já que esta é inexistente. Neste 

sentido, a comunidade se questiona a respeito do valor concedido, no Estado do Paraná, aos 

trabalhos desenvolvidos pelas universidades públicas.
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A Avaliação dos setores administrativos da   Instituição – ainda a questão da Extensão 

Avaliação geral das ações desenvolvidas pela PROEX:

Considerando o Plano Institucional de Extensão implantado através da Resolução nº 

193/2002-CEPE,  que  teve  por  finalidade  traçar  as  políticas  da  extensão  na  Unioeste,  e 

considerando  as  metas  fixadas  para  a  extensão,  podemos  afirmar  que,  mesmo  com  as 

limitações que a Pró-Reitoria vem enfrentando (a não-existência de recursos destinados às 

atividades extensionistas, a permanência por períodos de curto prazo dos últimos pró-reitores 

de extensão, sendo cada mandato de quatro anos, porém, nos últimos seis anos já passaram 

cinco pró-reitores pela PROEX, sendo que atualmente há um pró-reitor interino, a escassez de 

funcionários),  mesmo  assim  a  extensão  da  Unioeste  tem se  mantido  dentro  dos  padrões 

nacionais.

As metas propostas no Plano Institucional de Extensão da Unioeste:

a) Implementação da normatização da extensão universitária da Unioeste: 

temos   nove resoluções  que normatizam as  atividades  de extensão  na 

Unioeste,  todas  em consonância  com o Fórum Nacional  de  Extensão, 

sendo  que  as  resoluções  que  regulamentam as  atividades  de  extensão 

(Resolução nº 080/2003-CEPE), as comissões de extensão (Resolução nº 

081/2003-CEPE), e a que regulamenta o programa institucional de bolsas 

de  extensão  (Resolução  nº  159/2004-CEPE),  foram  reformuladas  e 

aprovadas no ano de 2005. Está prevista para o ano de 2006 a alteração 

da  Resolução  nº  192/96-CADE,  que  regulamentará  a  prestação  de 

serviços  na Unioeste,  incluindo um capítulo  que trate  da prestação de 

serviços voluntários (resolução que não é de competência  da PROEX, 

mas que tem uma relação direta com as atividades extensionistas). 

b) Consolidação  do  sistema  de  informações  através  da  implantação  do 

banco de dados: o sistema foi implantado e atualizado em 2004. Estudos 

devem  ser  feitos  para  atualizar  este  sistema  tornando-o  mais  ágil, 

permitindo que os dados digitados pelos docentes no preenchimento do 

formulário das atividades de extensão sejam aproveitados pelo banco de 

dados sem a necessidade de serem redigitados para inclusão no banco de 
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dados  da  PROEX,  o  que  acarretaria  uma  diminuição  considerável  de 

tempo e de tramitação de papéis.

c) Implementação do programa de avaliação das atividades de extensão na 

Unioeste de acordo com o Plano Nacional de Extensão: está mantida a 

forma de avaliação através de relatórios anuais e finais, a qual ainda não é 

suficiente para uma avaliação satisfatória, principalmente no que se refere 

ao retorno esperado pela população atendida nas atividades de extensão 

oferecidas à comunidade interna e externa. Também não contempla uma 

participação  da  população  atendida,  quanto  a  concepção  e  quanto  ao 

desenvolvimento das atividades oferecidas.

d) Aprovação  do  Plano  Institucional  de  Extensão,  no  qual  constam  as 

políticas da extensão na Unioeste: Meta em estudo.

e) Implantação de um sistema local de educação continuada e a distância: a 

educação continuada se realiza com ações pontuais e em implantação. A 

educação a distância é meta não desenvolvida, conforme determinação do 

Conselho Universitário - COU.

f) Efetivação  da  participação  da  extensão  no  processo  de  integralização 

curricular:  na  estrutura  curricular  de  cada  curso,  a  partir  de  2003,  os 

cursos  de  graduação  da  Unioeste  inseriram  nos  seus  respectivos 

currículos a disciplina chamada “independente”, onde o aluno escolhe a 

disciplina  que  pretende  cursar  em  outros  cursos  da  Unioeste,  como 

também o regulamento das atividades complementares estabelece outras 

possibilidades, desde projeto de ensino, pesquisa e extensão, monitorias e 

estágios não obrigatórios, processos contemplados através da Resolução 

nº  355/2005-CEPE,  de  1º  de  dezembro  de  2005.  A  Resolução  nº 

025/2003-CEPE  aprovou  o  regulamento  das  atividades  acadêmicas 

complementares  e  a  Resolução  345/2005-CEPE  aprovou  as  diretrizes 

para  o  ensino  da  graduação  da  Unioeste,  estabelecendo  as  atividades 

complementares no artigo 17.

Os Programas de Extensão da Unioeste:

Prevista está, também, no Plano Institucional de Extensão, a unidade dos projetos por 

temas de afinidade, congregando-os em forma de 16 programas de extensão. Neste aspecto 

327



podemos  afirmar  que  alguns  progressos  foram  alcançados,  no  entanto,  aprovados  e 

regulamentados, temos quatro programas: Programa de Ensino de Línguas-PEL, Programa de 

Gestão  Ambiental-PGA,  Programa de Educação  Permanente  em Saúde-PEPS e Programa 

Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais-P.E.E. 

Acreditam os servidores da PROEX que esta realidade se dá porque a característica 

diferenciada da Unioeste, uma  universidade multicampi, traz consigo um elemento limitador 

para as atividades extensionistas de cunho mais abrangente: a distância entre os campi, o que 

exige transporte disponível  e denota mais  tempo para realizar  cada ação.  Desta forma,  os 

projetos  continuam  sendo  realizados  de  maneira  individual  e  pontual,  nas  regiões  de 

abrangência de cada  campus.

Ressalta-se que, conforme relatos dos servidores da PROEX, que no ano de 2004 

foram  aprovadas  e  regulamentadas  15  bolsas  de  extensão,  ação  que  estava  prevista  no 

Programa de Fomento às Atividades de Extensão, Custeio e Bolsas de Extensão. Registramos 

também a aprovação,  por parte do Conselho Universitário (COU), de recursos financeiros 

institucionais para a realização do seminário anual de extensão, denominado Seminário de 

Extensão  da  Unioeste  (SEU)  e  para  a  participação  anual  da  Unioeste  no  Seminário  de 

Extensão Universitária da Região Sul (SEURS). 

Destaca-se  o  desenvolvimento,  na  PROEX,  do  Programa  de  Incentivo  ao 

Desenvolvimento Cultural,  que através da  Resolução nº 135/2003-CEPE regulamentou os 

grupos de teatro universitário dos campi da Unioeste.

O Plano Institucional de Extensão aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE), em 2002, aprovou a criação de 16 programas propostos pela Pró-Reitoria 

de  Extensão.  A tentativa  deu-se com o  intuito  de assumir,  na    Instituição,  uma  postura 

adotada e difundida a nível nacional, por parte das  pró-reitorias de Extensão, no sentido de 

incentivar  a  criação  de  programas  de  extensão  com  abrangência  interdisciplinar  e 

multidisciplinar. No entanto, as mudanças impostas por novos desafios e demandas diante da 

realidade social, econômica, política, cultural e ambiental da região de abrangência dos campi 

da  Unioeste,  segundo os  servidores  da  PROEX, tem levado os  mesmos  a  repensar  esses 

programas propostos no plano.

No quadro abaixo encontram-se os Programas de Extensão da Unioeste, cadastrados 

no banco de dados da PROEX até 2005:

Laboratório de ensino de matemática de Foz do 
Iguaçu (LEM – Foz)

PGA – Programa de Gestão Ambiental
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Programa acompanhamento, organização e 
gestão da escola pública

Programa apoio pedagógico

Programa de apoio à política de assistência 
social

Programa de assessoramento contábil ao 
departamento financeiro da Unioeste –  campus 
de Marechal Cândido Rondon

Programa de cursos preparatórios para vestibular 
– PROVES

Programa de divulgação, informatização e 
acompanhamento do curso de Química da 
Unioeste

Programa de educação permanente em saúde – 
PEPS

Programa de Ensino de Línguas – PEL

Programa de incentivo ao desenvolvimento 
cultural

Programa de ensino, pesquisa e extensão em 
cineantropometria

Programa de prevenção e reabilitação referente 
ao uso de substâncias psicoativas na Unioeste

Programa de Melhoria e Atendimento à Criança, 
Adolescente e Idoso – PROCAI

Programa integrando os alunos do curso de 
licenciatura em matemática e a comunidade

Programa institucional de ações relativas às 
pessoas com necessidades especiais

Programa Universidade Aberta à Terceira Idade 
– UNATI

Programa interdisciplinar de detecção precoce 
de distúrbios do desenvolvimento neuro-
sensório-motor

A questão da avaliação das atividades de extensão da Unioeste:

As  atividades  de  extensão  da  Unioeste  são  avaliadas  internamente  conforme 

estabelece  a  Resolução  nº  080/2003-CEPE  (que  estabeleceu  as  normas  e  procedimentos 

específicos para atividades de Extensão) e nº 081/2003-CEPE (que tratou da constituição e 

das atribuições da comissão de extensão dos centros). São quatro etapas de análise:

análise  técnica:  realizada  pela  Divisão  de  Extensão  e  Divisão  de  Planejamento, 

Documentação e Registro da PROEX: são avaliados o caráter extensionista da proposta e o 

preenchimento  dos  itens  estabelecidos  pelo  formulário  único  de  atividades  de  extensão, 

respectivamente;

avaliação do mérito: é realizada pela comissão de extensão do centro de lotação do 

docente coordenador da proposta; quando a proposta é coordenada por servidor técnico,  a 

mesma é analisada pela comissão de extensão da área mais afeta à atividade;

avaliação da carga horária e deliberação sobre a aprovação da proposta:  realizada 

pelo conselho de centro de lotação do docente coordenador da proposta; quando a proposta 

envolve participante de outro centro, a carga horária desse participante é analisada pelo centro 

de lotação do mesmo. Para os coordenadores técnicos a aprovação da carga horária é realizada 

por sua chefia imediata;

avaliação  dos  recursos  financeiros  e/ou  patrimoniais:  realizada  pelo  conselho  de 

campus de lotação do coordenador da proposta; quando a proposta é coordenada por servidor 
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técnico  lotado  na  Reitoria,  a  avaliação  é  realizada  pela  Pró-Reitoria  de  Administração  e 

Planejamento.

Conforme  análises  efetuadas  pelos  servidores  da  Unioeste  que  trabalham  na 

extensão: “este não é um processo acabado. Ainda há muito para ser feito.  Dentre muitas 

ações a serem desencadeadas, salienta-se a busca pelo financiamento da extensão na Unioeste 

e a implementação da  avaliação institucional das atividades de extensão universitária”. 

É mister a preocupação, por parte da PROEX, no sentido de discutir e implementar, 

de forma mais  consistente  a  avaliação  das  atividades  extensionistas,  já  que há  uma forte 

percepção  da  necessidade  de  encontrar  formas  mais  efetivas  de  inserção,  da  comunidade 

acadêmica, na concepção e na avaliação das ações extensionistas da Unioeste.

Resumo das principais ações realizadas entre 2004/2005:

Atividades registradas:

A PROEX possui um banco de dados informatizado, que foi criado pela Diretoria de 

Informática  (DRI),  atendendo  às  características  da  nossa  universidade  e  buscando  se 

aproximar das diretrizes propostas pelo Plano Nacional de Extensão, implantado em 2002. No 

ano de 2004 este banco de dados foi aperfeiçoado, permitindo um maior aproveitamento das 

informações inseridas, principalmente na elaboração de relatórios informativos, que permitem 

emissão  por  áreas  temáticas,  linhas  programáticas,  período  determinado,  docentes, 

acadêmicos, técnicos e comunidade externa envolvida, público atingido, e palavras-chave.

Estas  atividades  são  registradas  nas  oito  áreas  temáticas  definidas  pelo  Fórum 

Nacional  de Pró-Reitores  de Extensão das Universidades  Públicas  Brasileiras,  sendo elas: 

Comunicação,  Cultura,  Direitos  Humanos  e  Justiça,  Educação,  Meio  Ambiente,  Saúde, 

Tecnologia e Produção, e Trabalho.

Destacamos  que  a  maior  porcentagem de  ações  extensionistas  está  nas  áreas  de 

Educação e Saúde, com aproximadamente 40% e 25% de registro das ações, respectivamente.

ANO Nº DE 
ATIVIDADES

EQUIPE ENVOLVIDA PÚBLICO 
ATINGIDO

Docentes Alunos Técnicos Externos
2004 608 *1.512 2.419 281 517 950.062
2005 538 *1.522 2.392 243 569 655.233
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Fonte: Dados fornecidos pela Divisão de Planejamento, Documentação e Registro. 
Nota: * O banco de dados realiza soma cumulativa dos docentes que possuem mais de uma 

atividade registrada.

Convênios realizados entre 2004/2005:

Convênio com a Secretaria do Estado da 
Justiça e da Cidadania para execução do 
projeto de extensão “Atenção à Saúde Bucal 
da População Carcerária da Penitenciaria 
Industrial de Cascavel” (Assinado em 
17/12/04).

Convênio com a Secretaria do Estado da 
Justiça e da Cidadania para execução do 
Programa de Extensão “Pró-Egresso” nas 
áreas de abrangência dos municípios de 
Toledo, Cascavel e Francisco Beltrão, no 
ano de 2004 e no ano de 2005, incluído o 
município de Marechal Cândido Rondon. 
2004 - R$ 54.240,00 (Assinado em 
17/12/04).
2005 – R$ 99.360,00 (Assinado em 
31/10/05)

Convênio com o INCRA para execução do 
projeto  de  extensão  “Qualificação  e 
Instrução  de  Procedimentos  de 
Regularização  Fundiária  na  Faixa  de 
Fronteira  do  Estado  do  Paraná”,  num 
montante  de  R$  426.760,00  (assinado  em 
21/12/04).
1ª  Fase  –  dez/2004  a  set/2005  –  R$ 
119.800,00
2º  Fase  –  out./2005  a  set/2006  –  R$ 
158.380,00

Valor total em convênios: 580.360,00.

Financiamentos conquistados por meio de editais:

Valor total por seleção de projetos de extensão no ano de 2004: R$ 205.112,68.

Projeto de Extensão “Produção e Difusão de 
Agentes de Controle Biológico para 
Produtores Familiares Agroecológicos”, 
coordenado pela professora Vanda 
Pietrowski - Edital No 022/2004 CT – Agro/
MCT/MDA/CNPq, num montante de R$ 
98.894,36.

Projeto de Extensão “Gestão das Unidades 
Artesanais”, coordenado pela professora 
Rosana Kátia Nazzari - Edital No 022/2004 
CT – Agro/MCT/MDA/CNPq, num 
montante de R$ 34.218,32

Projeto de Extensão “Demandas 
Pedagógicas e Possibilidades Acadêmicas: 
uma proposta de formação continuada para 
os professores da rede pública estadual do 
oeste do Paraná”, coordenado pela 
professora Carmem Teresinha Baumgärtner 
Maciel - Edital Nº 005 MEC/SESu-DEPEM, 
num montante de R$ 30.000,00

Projeto de Extensão “Inclusão Social através 
da Agricultura Sustentável dos Agricultores 
da Bacia Hidrográfica do Arroio Guabiroba 
no Município de Nova Santa Rosa – PR”, 
coordenado pelo professor Nardel Luiz 
Soares da Silva - Edital Nº 005 MEC/SESu-
DEPEM, num montante de R$ 24.000,00.
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Projeto de Extensão “Instrumentalização da 
População Acadêmica da Unioeste e 
Familiares de Calouros com       Relação a 
Substâncias Psicoativas”, coordenado pela 
servidora Ana Cristina Damian - Edital No 
005 MEC/SESu-DEPEM, num montante de 
R$ 18.000,00.

Valor total por seleção de projetos de extensão no ano de 2005: R$ 100.158,97.

Projeto: “Apicultura como Estratégia de 
Sobrevivência de Unidades da Agricultura 
Familiar agroecológica”, coordenado pela 
professora Regina Conceição Garcia - Edital 
Nº 20/2005 CT- AGRO/MDA/MCT/CNPq, 
num montante de R$ 51.558,97.

Projeto: “Melhorias no Desenvolvimento 
das Atividades do Programa Casa Fácil”, 
Coordenado pelo Professor Ricardo Rocha 
De Oliveira – Edital Nº 008 PROEXT 2005 
MEC/SESu-DEPEM, num montante de R$ 
26.600,00.

Projeto: “Formação Continuada em 
Educação Especial e Tecnologias nas Áreas 
das Deficiências Física e Visual para 
Professores do Ensino Básico” , coordenado 
pela professora Jane Iacono Peruzo - Edital 
Nº 008 PROEXT 2005 MEC/SESu-
DEPEM, num montante de R$ 22.000,00.

Realização dos Seminários Anuais de Extensão (SEU):

Em 2004:

IV  Seminário  de  Extensão  da  Unioeste,  intitulado:  “Reforma  Universitária  e  as 

Políticas de Extensão”

Local: Centro de Eventos Ismael Sperafico –Toledo/PR

Data: 7 a 9 de julho de 2004

Número de participantes: 400 pessoas

Trabalhos apresentados: 99 trabalhos apresentados, sendo 66 comunicações orais e 

33 painéis.

Em 2005:

 V  Seminário  de  Extensão  da  Unioeste,  intitulado:  “A  Perspectiva  Social  no 

Desenvolvimento Regional”

Local:  campus da Unioeste de Marechal Cândido Rondon

Data: 2 a 4 de agosto de 2005

Número de participantes: 2.036 pessoas distribuídas nas palestras, mesas redondas, 

apresentações artísticas, exposições culturais e apresentações de atividades de extensão em 

forma de pôsteres (62), comunicações orais (74), estandes (14) e oficinas (15).  

332



Participações da Unioeste no Seminários de Extensão da Região Sul (SEURS):

Em 2004:

Realizado na UFRGS – cidade de Londrina, no Paraná.

Em 2005:

Realizado na FURG – cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Produções de anais:

2004 – IV SEU – Seminário de Extensão – ISBN Nº º 85-7644-008-3.   

2005 – V SEU – Seminário de Extensão – ISBN Nº 85-7644-029-6.

Participações da Unioeste no Projeto Rondon (Ministério da Defesa/Educação):

Em 2004:

Elaboração da Proposta para participação no Projeto Rondon - Operação Amazônia 

2005.

Em 2005:

Participação no mês de janeiro da fase diagnóstica do Projeto Rondon – Operação 

Amazônia  2005,  no  município  de  Tabatinga/AM,  com um docente  e  quatro  acadêmicos. 

Elaboração de proposta para participação na Operação Amazônia 2006, nos Conjuntos A e B 

de ações. Abertura de edital para inscrição dos interessados em participar do Projeto Rondon. 

Seleção  das  duas  equipes  (4  docentes  e  12  acadêmicos)  que  atuarão  no  Projeto  Rondon 

Operação  Amazônia  2006,  no Conjunto B de  ações  nos  municípios  de Praia  Norte/TO e 

Eirunepé/AM.

Cadastro da Unioeste junto ao MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 

para o Programa de Promoção de Inclusão Produtiva de Jovens:

Aceito conforme publicação no Diário Oficial da União do dia 1º/12/2005.

Participação no VIII Congresso Ibero-Americano de Extensão Universitária:

Data: 27 a 30 de novembro de 2005 - Local: Rio de Janeiro - Brasil

Promoção: Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria
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Organização:  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Extensão  das  Universidades  Públicas 

Brasileiras (FORPROEX) e Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Apresentação  de  painel  com o  título   “Os caminhos  da  Extensão  na  Unioeste  – 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná”, e publicação do artigo  nos anais do evento.

Participação  na  implantação  do  programa  de  incubadora  tecnológica  e 

cooperativas populares da Unioeste:

Programa registrado na PROEX.

Colaboração com a UFPR no programa de economia solidária do governo do 

Estado do Paraná:

O programa foi executado pela Unioeste, com a participação de docentes, técnicos e 

alunos,  que  ministraram  o  curso  básico  de  cooperativismo,  nos  municípios  de  Assis 

Chateaubriand, Cascavel e Guaraniaçu, para grupos de pessoas com potencial  de organização 

para empreendimentos autogestionários.

Foram ministrados oito cursos com vagas para 20 pessoas. 

Participação da extensão em projetos externos:

Cultivando água boa.

ATER/OESTE.

Desenvolvimento regional de Cantuquiriguaçu.

Atividades culturais desenvolvidas:

Trinta produções e apresentações de espetáculos teatrais; 14 apresentações musicais; 

10 exposições de artes plásticas; uma apresentação de dança; 3 Exposições literárias; duas 

produções e apresentações em vídeo; 4 oficinas teatrais.

Atividades esportivas desencadeadas:

Realização anual do JISU – Jogos Internos dos Servidores da Unioeste e participação 

no  XIII  JOSUEPAR – Jogos  dos  servidores  das   universidades  estaduais  do  Paraná,  em 

Maringá/PR e no XIV JOSUEPAR - Jogos dos Servidores das  universidades estaduais do 

Paraná, em Ponta Grossa/PR. 
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A AUTO-AVALIAÇÃO DOS SETORES DA PROEX:

O primeiro passo a caminho da institucionalização das atividades  de extensão da 

Unioeste foi dado em 2001, quando a PROEX propôs ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE), a primeira  resolução estabelecendo normas e procedimentos específicos 

para  atividades  de  extensão.  A  Resolução,  aprovada  sob  o  nº  075/2001,  tomou  em 

consideração o Plano Nacional de Extensão, lançado em 14 de dezembro de 1999, pelo Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras.

A  partir  desse  momento,  as  atividades  de  extensão  passaram a  ser  classificadas 

segundo as oito áreas temáticas definidas pelo fórum, a saber: 1. Comunicação; 2. Cultura; 3. 

Direitos Humanos; 4. Educação; 5. Meio Ambiente; 6. Saúde; 7. Tecnologia e 8. Trabalho.

No ano de 2002 foi aprovado, também pelo CEPE o Plano Institucional de Extensão 

(Resolução  nº  193/2002-CEPE),  proposto  pela  Pró-Reitoria  de  Extensão,  que  teve  por 

objetivo traçar as políticas da extensão da Unioeste. O plano apresentou uma visão global da 

extensão  no  país,  abordando  as  diretrizes  do  Plano  Nacional  e  Regional  e  também  a 

concepção atual da extensão universitária. Nele foram estabelecidos os objetivos e metas da 

PROEX  e  descritos  os  programas  institucionais  já  consolidados  e  outros  para  serem 

implementados.  Alguns  destes  programas,  previstos  no  plano,  encontram-se  em  fase  de 

revisão devido a mudanças constantes impostas por novas relações com a sociedade.

Em 2003  surgiu  uma  nova  proposta  de  normatização  da  extensão,  na  Unioeste, 

contemplando  alterações  e  atualizações  necessárias  para  a  consolidação  do  processo  de 

institucionalização,  incluindo  também  novas  formas  de  avaliação  interna  das  atividades 

extensionistas.  Desse  processo  surge  uma  comissão  de  extensão  em  cada  centro  da 

universidade.  Dessa  forma  foram  aprovadas  pelo  CEPE  a  Resolução  nº  080/2003  (que 

estabeleceu normas e procedimentos específicos para atividades de extensão) e a resolução nº 

081/2003  (que  estabeleceu  a  constituição  e  as  atribuições  da  comissão  de  extensão  dos 

centros).

No início de 2006 estavam registradas, no banco de dados da PROEX, um total de 

326  atividades  de  extensão,  desenvolvidas  pelos  cinco  campi  que  compõem  a  Unioeste 

(Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo), sendo 177 

projetos,  68 cursos,  37 eventos,  18 programas,  18 prestação  de serviços  e  8 produções  e 

publicações. Destas Atividades, 45% enquadravam-se na área temática da Educação, 22% na 

Saúde, 10% no Trabalho, 7% no Meio Ambiente, 6% na Cultura, 5% na Tecnologia, 3% nos 

Direitos Humanos e 2% na Comunicação, envolvendo um total de 525 docentes, 137 técnico- 

administrativos, 1.134 Acadêmicos e 256 participantes da comunidade externa.
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No sentido de consolidar as políticas de extensão no âmbito da Unioeste,  a atual 

gestão propôs, e o COU aprovou, pela primeira vez, a destinação de recursos financeiros para 

a  implementação,  inicial,  de  15  (quinze)  bolsas  institucionais  de  extensão  (Resolução  nº 

024/2004-COU).  A  PROEX  encaminhou  para  aprovação  do  CEPE  as  resoluções  que 

acabaram  criando  e  regulamentando  o  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Extensão  da 

Unioeste/PROEX. 

O apoio à implementação e disseminação de atividades culturais locais, regionais e 

estaduais  também  esteve  presente  no  dia-a-dia  da  universidade.  A  PROEX desenvolveu, 

desde 2000, um projeto de formação de grupos de teatro nos campi da   Instituição. Até o ano 

de  2005  foram  formados  e  se  encontravam  consolidados  três  grupos,  que  produzem 

regularmente,  para a comunidade, espetáculos teatrais, oficinas, performances, participação 

em eventos, festivais de arte, etc.

Visando estimular e contribuir para a integração artística e cultural da sociedade, a 

PROEX desenvolve, também, trabalhos com grupos da terceira idade, participa de iniciativas 

das Secretarias Estaduais de Cultura e Educação e atua em parceria com a Fundação Teatro 

Guairá,  de Curitiba,  no Programa Paranização.  Outra ação relevante  desta pró-reitoria  é a 

assessoria que a extensão vem prestando a grupos de teatro dos reassentamentos da CRABI – 

Comissão Regional dos Atingidos por Barragens do Rio Iguaçu (Cascavel - Pr). A PROEX 

está formando o grupo de câmara da Unioeste e tem intensificado o apoio às exposições de 

artes plásticas, prestigiando a comunidade local.

Vindo ao encontro dos seus propósitos institucionais, a extensão da universidade tem 

participado da melhor forma do processo de formação cultural da comunidade, priorizando, 

inclusive, a inserção de atividades culturais em eventos científicos.

A DIVISÃO DE EXTENSÃO:

No ano de 2004/2005 foram elaboradas,  discutidas  e  alteradas  as  resoluções  que 

regulamentavam  as  atividades  de  extensão,  as  comissões  de  extensão,   e  o  programa 

institucional de bolsas de extensão da Unioeste. Todas as alterações das citadas resoluções 

foram aprovadas pelo CEPE da universidade, passando a sua vigência para o ano de 2005.

Foi  elaborado  edital  de  abertura  para  as  inscrições  para  seleção  das  bolsas  de 

extensão que deverão ter seu processo encerrado segundo calendário da comissão julgadora 

das bolsas.

Durante este período, houve um intenso trabalho de análise técnica das atividades 

encaminhadas para registro, com o intuito de adequá-las às resoluções vigentes, de forma a 

336



garantir  que realmente as atividades  tivessem um caráter extensionista.  Notou-se, segundo 

relato  dos  servidores  da  PROEX,  que  paulatinamente  as  solicitações  de  alterações  nas 

propostas,  foram diminuindo  gradativamente,  o  que  permite  inferir  que  realmente  foram 

atingidos os objetivos da PROEX, neste sentido. 

A DIVISÃO DE CULTURA:

Segundo  consta  na  Resolução  nº  080/2003-CEPE,  as  atribuições  da  divisão  de 

cultura da PROEX constam:

“Art. 107 – À Divisão de Cultura compete:

I – o oferecimento de cursos nas áreas de artes plásticas, cênicas e musicais;

II  – a promoção de eventos e a apresentação de programas de natureza artístico-

cultural que sirvam de incentivo e fortalecimento para a consciência cultural;

III – a viabilização de programas de atividades culturais com artistas da região como 

forma de valorização e integração;

IV – o apoio e o incentivo à criação de grupos envolvidos com atividades culturais;

V – o desempenho de outras atividades correlatas”.

Ao visualizarmos  a  participação da DC em diversas produções artístico-culturais, 

concluímos que estas competências estão sendo respeitadas.  Considerando os dois últimos 

anos,  observa-se  as  seguintes  realizações:  30  produções  e  apresentações  de  espetáculos 

teatrais;  14 apresentações musicais;  10 exposições de artes plásticas;  uma apresentação de 

dança; 3 Exposições literárias; 2 produções e apresentações em vídeo; 4 oficinas teatrais.

Além  disso,  a  Divisão  de  Cultura  atende  às  solicitações  de  apoio  a  eventos 

organizados  por  diversos  setores  da  Unioeste  (colegiados  de  cursos,  direções  de  centros, 

grupos de pesquisa, projetos de extensão,  direções de  campus,  etc.) e entidades externas, 

como o SESC, Secretaria de Cultura, ACIC, CEDIP, etc.

Esses números devem ser considerados, porém, dentro de um contexto de extrema 

carência de recursos. Deve-se ressaltar que estas realizações, principalmente as ações em artes 

cênicas, ocorrem com apoio das direções dos campi, pois há uma resolução que permite a 

destinação de recursos. Este fato não ocorre com outras áreas das artes, como, por exemplo, a 

música. 

Para  explicitar  melhor  este  problema,  mencionamos  o  que  ocorre  com o  projeto 

Grupo de  Música  de  Câmara  da  Unioeste.  A base  das  atividades  desenvolvidas  por  este 

projeto  está  no  trabalho  desenvolvido  por  cinco  músicos,  dos  quais  quatro  utilizam  os 
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instrumentos  (dois  violinos,  uma  viola  e  um  violoncelo)  doados  à  Unioeste  por  uma 

universidade  alemã.  Este  trabalho  deu  condições  para  que  o  Quarteto  realizasse  várias 

apresentações.  É  importante  frisar  que  este  trabalho  requer  conhecimentos  profundos  em 

música  e  deve  ser  reconhecido  como  profissional,  porém,  como  não  foram  encontradas 

formas de uma mínima remuneração, principalmente ao professor que coordenava os ensaios, 

os  trabalhos  do  grupo ficaram muito  prejudicados.  A última  realização  do  grupo foi  em 

dezembro de 2004 e, desde então, estamos tentando formas de reconhecimento deste trabalho, 

mas nossas tentativas têm sido infrutíferas. 

Uma das ações nesse sentido, visando valorizar a expressão musical, a socialização 

dessas produções culturais e a participação e contribuição da Unioeste nos diferentes espaços 

sociais e culturais, foi a proposta de um curso de música, pretendendo, a partir da aquisição de 

conhecimentos e troca de experiências proporcionadas pelos cursos, criar um grupo de música 

contemporânea, além de possibilitar aperfeiçoamento ao quarteto já existente. 

A  proposta  não  aconteceu,  porque  não  era  ‘tecnicamente’  possível  realizar 

pagamento aos professores que ministrariam as aulas. Dessa forma, esbarramos, mais uma 

vez, em questões políticas que regularizam as finanças na   Instituição.

Serão  reafirmadas  neste  documento  da  DC  algumas  observações  registradas  no 

relatório anual do projeto Grupo de Câmara da Unioeste. No desenvolvimento do projeto a 

PROEX deparou-se com várias dificuldades.  Em primeiro lugar, a falta de estrutura física 

adequada ao exercício da música. Não há, por exemplo, uma sala adequada, com isolamento 

de som, onde ensaios possam ser realizados com mais profissionalismo. Não há equipamentos 

de suporte à atividade musical, como, por exemplo, estantes para as partituras. 

É importante frisar, ainda, segundo relatos dos servidores da PROEX, notadamente 

do  servidor  que  responde  pela  DC,  que  a  deficiência  em  equipamentos  de  som,  como 

microfones, mesas de som, caixas de som, amplificadores, etc. soma-se a falta de estrutura 

para a manutenção e conservação dos equipamentos já existentes. Os instrumentos utilizados 

pelo  Quarteto  da  Unioeste,  por  exemplo,  são  antigos  e  precisam  de  profissionais  com 

conhecimentos  específicos  para  a  sua  conservação,  afinação,  etc.;  mas,  como  não  está 

explicitada a responsabilidade da   Instituição em relação a este patrimônio, corre-se o risco 

de perdas irreversíveis. Ainda, não há na   Instituição um acervo de suporte à pesquisa na área 

musical  e  também  acesso  a  partituras.  Desse  modo,  a  produção  de  um  repertório  fica 

prejudicada. 

Estes apontamentos demonstram a necessidade da elaboração de políticas que dêem 

suporte ao desenvolvimento cultural dentro da Unioeste. É preciso que, não só a música, mas 
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a cultura de uma forma geral, seja regulamentada e que recursos financeiros sejam destinados 

a  ela,  possibilitando a  promoção de cursos  de aperfeiçoamento,  compra  e manutenção de 

equipamentos  e  ajuda  de  custo  aos  integrantes  de  projetos  desta  natureza,  já  que  a 

universidade não conta com profissionais destas áreas. 

Em  relação  à  participação  da  Divisão  de  Cultura  em  outros  projetos,  foram 

destacados os seguintes:

Projeto: Teatro nos Campi
TUCCA – Teatro Universitário do  campus 
de Cascavel; TUFI – Teatro Unioeste Foz do 
Iguaçu; Grupo QORPO – Teatro Unioeste 
Toledo.

Projeto: A contribuição do teatro para a 
formação cultural

Projeto: Museu da Unioeste
Projetos elaborados para desenvolvimento em 2006

Projeto: Autos & Atos
Projeto: Pessoas com Deficiência Visual: a 
arte cênica como instrumento de 
comunicação e expressão

Segundo  os  servidores  da  PROEX,  trabalhar  com cultura  numa    Instituição  de 

ensino superior demanda uma boa dose de tensão, principalmente no momento em que se 

debate a reforma da educação superior e onde, depois de muitos anos de descaso, o Ministério 

da  Cultura  começa  a  legitimar  a  propondo  de  implementação  de  um Plano  Nacional  de 

Cultura. 

São muitas, hoje, as propostas para o desenvolvimento cultural. Inclui-se a cultura 

popular como prioridade na pauta do ministério,  inclusive com a criação da Secretaria da 

Identidade e Diversidade Cultural, porém as ações concretas são ainda pouco visíveis. O que 

se vê é que ações artístico-culturais, que poderiam ser um diferencial na vida universitária, 

estão fora das discussões orçamentárias. Neste contexto, mais do que reclamar de ausência da 

cultura na vida da universidade, o desafio é criar possibilidades para que sejam desencadeadas 

ações.

Assim  sendo,  a  PROEX  se  pergunta  e  pergunta  à  comunidade  acadêmica  da 

Unioeste:  “Como  queremos  que  a  cultura  participe  da  vida  na  universidade?  Ou,  como 

queremos que a universidade participe da cultura?”

No ano  comemorativo  dos  dez  anos  de  reconhecimento  da  Unioeste  (em 2005), 

muitas  reflexões  são  engendradas  sobre  a  sua  efetiva  participação  na  promoção  do 

desenvolvimento regional e nacional. O trabalho referente ao ensino, à pesquisa e à extensão 

vem sendo reconhecido  com as  boas pontuações  obtidas  através  das avaliações  de vários 
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órgãos governamentais.  Além disso,  apesar dos poucos recursos investidos  em pesquisa e 

extensão,  as  pessoas  envolvidas  com  estes  trabalhos  sabem  da  sua  importância  para  a 

promoção  do  conhecimento,  bem  como  estão  cientes,  cada  vez  mais,  das  contribuições 

necessárias para a construção de uma   Instituição dedicada à superação de problemas sociais 

da sociedade de entorno.

De outro lado é preciso analisar o modo como se trabalha na Unioeste, de modo a 

caracterizar esta   Instituição de ensino superior, como uma   Instituição também preocupada 

com a cultura e com a arte. Novamente os servidores da PROEX perguntam: “Quais seriam os 

entendimentos e comportamentos dos trabalhadores e alunos da   Instituição em relação à 

cultura?  As  promoções  culturais  são  desejadas?  As  mostras  de  artes  plásticas,  as 

apresentações teatrais e musicais são vistas como algo necessário para a vida universitária? 

Quando  docentes  e/ou  discentes  promovem  um evento  para  seu  curso,  como  pensam as 

apresentações culturais: como parte importante ou como apêndice? Estariam os trabalhadores 

e dirigentes da Unioeste preocupados em reivindicar o direcionamento de verbas para eventos 

artístico-culturais?”

É certo para os servidores da PROEX que as manifestações artístico-culturais, tanto 

quanto  a  ciência,  fazem  parte  da  promoção  do  conhecimento  e  contribuem  para  a 

caracterização  da  identidade  cultural  da  sociedades.  Contudo,  apontam mais  uma  vez  os 

servidores da PROEX, tem-se a impressão de que a atenção dada a ações que objetivem o 

desenvolvimento artístico-cultural não se dá de forma prioritária. Muitas vezes, a cultura é 

colocada como elemento para preencher espaços em eventos científicos. 

A intenção da Divisão de Cultura da Unioeste tem sido a de dar continuidade, apesar 

das inúmeras  dificuldades,  aos vários trabalhos que vêm sendo desenvolvidos  e,  também, 

propor novas ações com a finalidade de caracterizar a universidade como uma   Instituição 

que vivencie e entenda a importância das diferentes manifestações artístico-culturais. 

A DIVISÃO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS:

De  acordo  com o  Art.  108  da  estrutura  regimental  da  Unioeste,  compete  a  esta 

divisão:

“I  –  o  assessoramento,  aos  diversos  setores  da  universidade,  na  elaboração  de 

projetos para a prestação de serviços à comunidade;

II – a viabilização de parcerias para projetos dom objetivos institucionais;

340



III – a coordenação e o acompanhamento da concessão de bolsas de ensino e bolsas 

de monitoria;

IV – a promoção das atividades de integração da comunidade acadêmica;

V  –  a  articulação  da  Unioeste,  com  as  instituições  públicas  e  privadas  para 

implementação de atividades de extensão;

VI – o desempenho de outras atividades correlatas”.

Analisando as competências acima expostas, percebemos que somente o item III não 

faz parte da realidade da Divisão de Assuntos Comunitários da Pró-Reitoria de Extensão da 

Unioeste, isto porque não existem recursos financeiros destinados à PROEX que possam ser 

administrados para atuar junto aos projetos de extensão. Por outro lado, nos eventos e projetos 

que possuem apoio financeiro e logístico, advindos tanto da universidade quanto de outros 

órgãos, a DAC tem dado sua contribuição no planejamento e na realização de várias ações.

A  Divisão  de  Assuntos  Comunitários  vem  trabalhando  na  divulgação,  recepção, 

seleção e encaminhamento das propostas de ações extensionistas, de modo a qualificá-las para 

a participação nos editais voltados para este tipo de atividade acadêmica.

Salientamos o empenho desta divisão dando suporte aos docentes, de modo que estes 

participem  dos  editais,  no  entanto,  devido  ao  limitado  recurso  oferecido  pelos  órgãos 

financiadores,  a  seleção  é  muito  criteriosa,  o  que vem desestimulando a  participação  dos 

professores.  No  ano  de  2004  foram  encaminhadas  ao  CT-AGRO/MDA/MCT/CNPq,  12 

projetos, sendo que somente 2 foram contemplados; no ano de 2005 foram encaminhados 10 

projetos, sendo contemplados apenas um.

Para concorrer ao Edital PROEXT, do MEC/SESu/DEPEM, a PROEX recebeu 13 

propostas em 2004 e 10  em 2005. No entanto, houve a necessidade de realizar uma pré-

seleção e encaminhar apenas 3, conforme o limitador imposto pelo edital.

Salienta-se também que, embora os recursos destinados nos editais, para ações de 

extensão,  sejam reduzidos,  são fruto das lutas do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras, já que não havia, nas Universidades brasileiras, até bem 

pouco tempo atrás, a cultura de financiamento específico para atividades de extensão. 

Projetos contemplados:

2004
“Produção e difusão de Agentes de Controle 
Biológico para Produtores Familiares 
Agroecológicos”, coordenado pela 
professora Vanda Pietrowski - Edital No 

“Gestão das Unidades Artesanais”, 
coordenado pela professora Rosana Kátia 
Nazzari - Edital No 022/2004 CT – 
Agro/MCT/MDA/CNPq, num montante de 
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022/2004 CT – Agro/MCT/MDA/CNPq, 
num montante de R$ 98.894,36.

R$ 34.218,32.

“Demandas Pedagógicas e Possibilidades 
Acadêmicas: uma proposta de formação 
continuada para os professores da rede 
pública estadual do oeste do Paraná”, 
coordenado pela professora Carmem 
Teresinha Baumgärtner Maciel - Edital No 
005 MEC/SESu-DEPEM, num montante de 
R$ 30.000,00.

“Inclusão Social através da Agricultura 
Sustentável dos Agricultores da Bacia 
Hidrográfica do Arroio Guabiroba no 
Município de Nova Santa Rosa – PR”, 
coordenado pelo professor Nardel Luiz 
Soares da Silva - Edital No 005 MEC/SESu-
DEPEM, num montante de R$ 24.000,00.

“Instrumentalização da População 
Acadêmica da Unioeste e Familiares de 
Calouros com Relação a Substâncias 
Psicoativas”, coordenado pela servidora Ana 
Cristina Damian - Edital No 005 
MEC/SESu-DEPEM, num montante de R$ 
18.000,00.

2005
“Apicultura como Estratégia de 
Sobrevivência de Unidades da Agricultura 
Familiar AgroEcológica”, coordenado pela 
professora Regina Conceição Garcia - Edital 
No 20/2005 CT- AGRO/MDA/MCT/CNPq, 
num montante de R$ 51.558,97.

“Melhorias no Desenvolvimento das 
Atividades do Programa Casa Fácil”, 
Coordenado pelo Professor  Ricardo Rocha 
de Oliveira – Edital Nº 008 PROEXT 2005 
MEC/SESu-DEPEM, num montante de R$ 
26.600,00.

“Formação Continuada em Educação 
Especial e Tecnologias nas Áreas das 
Deficiências Física e Visual para 
Professores do Ensino Básico” , coordenado 
pela professora Jane Iacono Peruzo - Edital 
Nº 008 PROEXT 2005 MEC/SESu-
DEPEM, num montante de R$ 22.000,00.

Além deste trabalho, a DAC também desenvolveu, e desenvolve, outros trabalhos, 

como os que seguem (alguns já citados na parte introdutória do documento, referente às ações 

da PROEX):

Participação na organização dos Seminários de Extensão (SEU) da Unioeste e da 

organização  para  a  participação  da  Unioeste  nos  Seminário  de  Extensão  Universitária  da 

Região Sul  (SEURs).

Elaboração  de  proposta  para  participação  na  Operação  Amazônia  2006  (Projeto 

Rondon), nos Conjuntos A e B de ações.

Elaboração  do  Edital  para  inscrição  dos  interessados  em  participar  do  Projeto 

Rondon, e coordenação da seleção dos inscritos (selecionados 12 acadêmicos e 4 docentes 

que atuaram no Projeto, em 2006, em dois municípios (Praia Norte/TO e Eirunepé/AM).
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Cadastro na Unioeste junto ao MDS - Ministério do Desenvolvimento Social para o 

Programa de Promoção de Inclusão Produtiva de Jovens (aceito conforme publicação no 

Diário oficial do dia 01/12/2005).

Participação  da  organização  da  Unioeste  de  forma  a  compor  presença  no  VIII 

Congresso Ibero Americano de extensão universitária. Participação também na elaboração do 

artigo publicado nos anais do evento “Os caminhos da Extensão na Unioeste – Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná”,  e na divulgação do mesmo junto à comunidade interna da 

Unioeste.

Participação na Implantação do Programa de Incubadora Tecnológica e Cooperativas 

Populares da Unioeste.

Projetos em desenvolvimento:

Curso de Economia Solidária

A DAC participou do curso Introdutório à Economia Solidária:  Cooperativismo e 

Associativismo,  promovido  pela  Secretária  de  Estado do Trabalho,  Emprego  e  Promoção 

Social – SETP e UFPR, no período outubro a dezembro de 2004. Também atuou no Programa 

de Economia Solidária  do governo do Estado do Paraná, inclusive com o recebimento de 

menção honrosa, da SETP/UFPR, pelo diagnóstico realizado na associação dos artesões de 

Assis Chateaubriand- galeria de artes leve Assis.

Projeto Cultivando Água Boa

O Programa  Cultivando Água Boa é um marco na história da gestão ambiental da 

Itaipu  Binacional, que  ampliou  o  conceito  anterior  de  atendimento  aos  16  municípios 

lindeiros ao reservatório da usina para formar parcerias e trabalhar com os 29 municípios que 

compõem a Bacia do Rio Paraná III. Baseado no forte compromisso da ética do cuidado com 

o  futuro  sustentável  do  planeta,  o  Cultivando  Água  Boa  foi  criado  em 2003 pela  Itaipu 

Binacional e tem 18 programas, 70 projetos e 108 ações de responsabilidade socioambiental 

na verdadeira unidade de planejamento da natureza, que é a bacia hidrográfica.

Projeto ATER/OESTE

Parceria de diversos órgãos e entidades de assistência técnica e extensão rural, que 

têm como objetivo principal promover  a publicização da política nacional  de ATER, bem 

como instrumentalizar os agentes envolvidos na sua difusão, possibilitando levantamento da 
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realidade  regional,  das  cadeias  produtivas  existentes  e  prioritárias,  possibilitando  a 

consolidação de estratégias de desenvolvimento rural sustentável no oeste paranaense.

Desenvolvimento regional da Cantuquiriguaçu

O  Território  da  Cantuquiriguaçu  compõe-se  de  20  municípios,  os  quais  estão 

organizados em uma associação desde 1984. Segundo diagnóstico socioeconômico na região, 

foram  identificadas  profundas  desigualdades  na  realidade  local,  o  que  resultou  em  uma 

mobilização  por  parte  de  entidades  públicas  e  privadas  congregadas  no  fórum  de 

desenvolvimento  do  Cantuquiriguaçu  qual  resultou  na  criação  do  Conselho  de 

Desenvolvimento do Território da Cantuquiriguaçu (CONDETEC).

O CONDETEC conta com a participação e representação de todos os segmentos 

sociais, econômicos e políticos da região e vem buscando aprimorar um arranjo gestor do 

território.  Por isso entendeu como fundamental  a participação da Unioeste  como membro 

efetivo do conselho, a qual passou a participar desde setembro de 2004.

Projeto Pró-Egresso

Projeto voltado para o atendimento, a ressocialização, de ex-detentos.

A DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO:

Atividades de extensão -  2004/2005

ANO Nº DE 
ATIVIDADES

EQUIPE ENVOLVIDA PÚBLICO 
ATINGIDO

Docentes Alunos Técnicos Externos
2004 608 1.512 2.419 281 517 950.062
2005 538 1.522 2.392 243 569 655.233

Atividades de extensão por área temática – ano 2004:

Área Temática Programa Projeto Prestação 
de Serviço

Produção e 
Publicação

Cursos Eventos TOTAL

Comunicação 1 10 1 2 4 3 21
Cultura 1 27 - 1 10 9 48
Direitos 
Humanos

- 8 1 - 1 5 15

Educação 6 104 - 8 65 62 245
Meio Ambiente 1 16 2 - - 12 31
Saúde 4 101 9 4 27 15 160
Tecnologia - 6 9 5 11 17 48
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Trabalho 1 15 2 - 10 12 40
TOTAL 14 287 24 20 128 135 608

Atividades de extensão por área temática – ano 2005:

Área Temática Programa Projeto Prestação 
de Serviço

Produção e 
Publicação

Cursos Eventos TOTAL

Comunicação 1 6 - 3 5 5 20
Cultura 1 12 1 2 4 5 25
Direitos 
Humanos

3 10 2 - - 5 20

Educação 8 69 2 8 67 68 222
Meio Ambiente 1 11 2 - 3 11 28
Saúde 4 86 8 1 17 17 133
Tecnologia - 12 6 4 14 14 50
Trabalho 1 13 2 2 13 9 40
TOTAL 19 219 23 20 123 134 538

O Setor de Esportes:

A PROEX é a unidade da Reitoria que tem por finalidade desenvolver um processo 

educativo, cultural e científico articulado com o ensino e a pesquisa de forma indissociável, 

viabilizando  a  relação  transformadora  entre  a  universidade  e  a  sociedade,  planejando, 

coordenando, acompanhando e avaliando as atividades concernentes à extensão. 

A Coordenação de Esportes, da PROEX da Unioeste, para melhor desenvolvimento 

de suas ações, propõe a criação de uma Divisão de Esportes e uma coordenadoria nos campi e 

Hospital Universitário, coordenada por um profissional da educação física com no mínimo 20 

horas semanais, tendo as seguintes atribuições:

a.- apoiar e incentivar atividades na área de esportes, lazer e recreação;

b.- desenvolver e apoiar programas na área de qualidade de vida, voltados para a 

comunidade interna e externa;

c.- promover eventos esportivos de âmbito interno e externo;

d.-  organizar,  chefiar  e  preparar  delegações  para  participação  em  atividades 

esportivas no âmbito municipal, estadual e nacional;

e.- apoiar a implantação de atividades de extensão concernentes à área de atuação de 

sua divisão e

f.- desempenhar outras atividades correlatas.

Esta  proposta  vem  solucionar  os  pontos  negativos  (principalmente  a  falta  de 

qualidade), sempre apontadas pela coordenação de esportes nos projetos desenvolvidos pela 
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PROEX, principalmente nos Jogos Internos dos Servidores da Unioeste (JISU),  Jogos dos 

Servidores  das   universidades  estaduais  do  Paraná  (JOSUEPAR)  e  Jogos  Universitários 

Paranaenses.  Segundo  relato  do  servidor  que  trabalha  neste  setor,  tais  mudanças  são 

necessárias para que as atividades esportivas, na Unioeste, passem a ser coordenadas de forma 

profissional, com avanços qualitativos.

A seguir mencionaremos as atividades mais relevantes desta área:

Em 2004:

Participação no JOSUEPAR, MARINGÁ/PR.

Participação no JISU (Jogos dos Servidores da Unioeste).

Em 2005:

Participação nos Jogos Universitários Paranaenses.

Participação no I Campeonato Interno de Futebol Suíço.

Participação nos Jogos Internos dos Servidores (JISU).

Participação  nos Jogos  dos  Servidores  das   universidades  estaduais  do  Paraná 

(JOSUEPAR).
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DIMENSÃO II   

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 

EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, 

INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO 

ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS 

MODALIDADES

EXTENSÃO

AS PROPOSTA DE TRABALHO ELENCADAS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE 2000 PARA A EXTENSÃO:

OBJETIVO  1  :  Definição,  até  2002,  das  principais  ações  de  extensão  da 

universidade em sua área de atuação e, para viabilizá-las, priorizar recursos orçamentários da 

ordem de 3% do orçamento geral da Unioeste.

Ação  1  :  Consolidar  os  programas  institucionais  de  extensão  que  superem  a 

fragmentação e articulem áreas de conhecimento, a partir de 2001.

Ação 2 :  Definir a política de extensão da Unioeste, a partir de 2001, subsidiada 

pelas discussões nos colegiados, centros e  campus.

Ação 3 :  Promover, por  campus e respectivos centros, a avaliação diagnóstica das 

possibilidades de atuação extensionista na forma de projetos ou programas específicos.

Ação  4  :  Incorporar  acadêmicos  nos  projetos  de  extensão  desenvolvidos  pelos 

docentes,  por  meio  de  bolsas  de  extensão,  em  número  necessário  à  cobertura  total  da 

demanda.

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO:
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Após as reflexões realizadas pela comunidade acadêmica no que se refere à extensão 

na Unioeste, com o resgate das propostas de trabalho elencadas no planejamento estratégico 

de 2000, são possíveis algumas conclusões.

Quanto  à  primeira  proposta,  que  diz  respeito  à  consolidação  dos  programas 

institucionais  de  extensão  a  fim  de  superar  a  fragmentação  e  articular  as  áreas  de 

conhecimento, bem como quanto à segunda proposta, que prevê a definição da política de 

extensão da Unioeste, observa-se tratarem-se de metas ainda não alcançadas pelas ações da 

universidade, já que, embora exista um Plano Institucional de Extensão, a fragmentação das 

ações ainda é nítida e a política de extensão ainda está em estudo, fato que se confirma pelos 

dados  apresentados  na  avaliação  acadêmica,  em  especial  pelo  destaque  de  que  o  apoio 

institucional à extensão é insatisfatório e de que existe um alto grau de desconhecimento das 

políticas de extensão por parte dos acadêmicos.

Assim,  considerado-se  os  itens  do  núcleo  básico  e  comum  para  avaliação  desta 

dimensão, pode-se concluir que com relação à concepção de extensão e de intervenção social 

afirmada no plano de desenvolvimento institucional,  houve proposta no plano institucional 

conforme destacado acima, no entanto,  podem ser observados pontos negativos quanto ao 

reconhecimento que a comunidade acadêmica tem a respeito desta política.

A proposta terceira,  de promover,  por  campus e respectivos centros,  a avaliação 

diagnóstica das possibilidades de atuação extensionista na forma de projetos ou programas 

específicos, caminha pelos mesmos trilhos. A comunidade destacou, na avaliação, que embora 

observe o incentivo por parte das direções de centro dos campi da Unioeste, existe ainda uma 

grande falta de entrosamento entre os setores e campi,  de forma a consolidar as ações de 

extensão.  A  relação  entre  a  extensão  e  as  demandas  da  comunidade  regional  também 

apresentaram resultados de significativo desconhecimento por parte dos acadêmicos, o que 

contribuiu para os questionamentos presentes.

Portanto, a articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e com as 

necessidades e demandas do entorno social, embora seja em parte atingida, é ponto passível 

de grandes melhorias ainda por serem alcançadas.

Sem  diferença  de  foco,  a  quarta  proposta,  que  considera  a  incorporação  de 

acadêmicos nos projetos de extensão desenvolvidos pelos docentes, por meio de bolsas de 

extensão,  em  número  necessário  à  cobertura  total  da  demanda,  é  também  um  ponto 

questionador. A participação de estudantes foi destacada na avaliação como insuficiente, dado 
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o percentual  considerável  de  desconhecimento  e  insatisfação,  o  mesmo ocorrendo com o 

número de bolsas disponíveis, que teve resultado ainda superior de insatisfação.

Logo, a participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção social e o 

respectivo impacto em sua formação também merecem destaque, já que, apesar das iniciativas 

isoladas de bons resultados, faltam incentivos como bolsas e financiamentos para incrementar 

a participação discente na extensão da Unioeste.

A partir deste quadro conclusivo, pode-se inferir que a Unioeste tem atingido,  de 

fato, bons resultados com sua atuação de extensão, conforme destaque na introdução deste 

capítulo (documento das IEES para o CEE, que aponta a Unioeste como a   Instituição de 

ensino superior que mais projetos de extensão desenvolve, no Paraná), o que se consolida 

apesar das dificuldades relatadas no processo de  avaliação institucional que ora se conclui. 

No  entanto,  há  que  se  apontar  que  a  comunidade  acadêmica  tem  anseios  de  melhorias, 

notadamente de cunho estrutural, que, se consolidadas, levarão a Unioeste à patamares ainda 

mais superiores no quadro de extensão nas IEES do Paraná.
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DIMENSÃO II

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO 

E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS 

PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 

DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES

PÓS-GRADUAÇÃO

O  sistema  de  cursos  de  pós-graduação  se  impõe  e  se  difunde,  hoje,  como 

conseqüência  natural  do  extraordinário  progresso do  saber  em todos  os  setores,  tornando 

impossível proporcionar treinamento completo e adequado para muitas carreiras somente nos 

limites dos cursos de graduação. 

Devido ao acúmulo  de conhecimentos  em cada ramo das ciências  e da crescente 

especialização  das  técnicas,  o  estudante  moderno  somente  poderá  obter,  ao  nível  da 

graduação,  os  conhecimentos  básicos  de  sua  ciência  e  de  sua  profissão.  Desta  forma, 

dificilmente  se  poderia  alcançar  superior  competência  nas  especializações  científicas  ou 

profissionais sem recorrer necessariamente aos estudos de pós-graduação, seja para completar 

a formação do pesquisador, seja para treinar o especialista altamente qualificado.

A pós-graduação na Unioeste, em nível de especialização,  surgiu,  de acordo com 

documentos  pesquisados, em 1980 no  campus de Cascavel,  e,  a partir  daí,  tem evoluído 

constantemente. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unioeste, por meio da Divisão de 

Pós-Graduação  Institucional,  analisa  os  encaminhamentos  referentes  aos  cursos  de  pós-

graduação, bem como emite documentos comprobatórios de conclusão desses cursos.
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A universidade  possuía,  até  junho  de  2005,  cinco  cursos  stricto  sensu,  nível  de 

mestrado,  reconhecidos  pela  CAPES,  sendo:  Engenharia  Agrícola  e  Letras  (  campus  de 

Cascavel),  Agronomia ( campus Marechal Cândido Rondon), Desenvolvimento Regional e 

Agronegócio e Filosofia ( campus de Toledo).

A auto-avaliação qualitativa da pós-graduação, efetuada pela comunidade acadêmica da 

Unioeste (docentes e discentes), nos colegiados dos cursos de graduação e de pós-

graduação; e pelos técnico-administrativos (nos campi e Reitoria):

A comunidade acadêmica da Unioeste,  mais especificamente os docentes,  no que 

concerne às ações de criação e implantação de novos cursos de pós-graduação, apontou que 

estas  ações  acontecem  devido  à  iniciativa  dos  docentes  dos  colegiados  de  curso  da 

Instituição. 

Já o apoio institucional para as ações que visam implantar cursos de pós-graduação, 

principalmente  stricto sensu, ocorre, por um lado, em relação às propostas que apresentam 

maior  chance  de  efetivação,  na  busca  por  disponibilizar  número  de  recursos  humanos  e 

volume de recursos financeiros que possibilitem implantação destes cursos, com manutenção 

da  qualidade.  Este  fato  foi  apontado  como  positivo  pela  comunidade  acadêmica,  nas 

avaliações qualitativas realizadas nos colegiados de curso e nas instâncias administrativas. Por 

outro lado, estas ações institucionais foram analisadas enquanto limitadoras do processo de 

encaminhamento  e  de  desenvolvimento  dos  demais  projetos,  já  que  não  visualizam  a 

sustentabilidade desses projetos. 

A comunidade acadêmica apontou,  nas avaliações qualitativas, que a Pró-Reitoria de 

Pesquisa  e  Pós-Graduação  tem auxiliado  na  orientação  dos  projetos  de  criação  de  novos 

cursos, principalmente na elaboração do projeto pedagógico destes, bem como na organização 

e no planejamento financeiro. No entanto, podemos verificar que, na avaliação realizada por 

intermédio dos questionários, a questão que se referiu à política institucional para a criação de 

novos  cursos,  tanto lato  sensu como  stricto  sensu,  foi  avaliada,  respectivamente,  pelos 

docentes da Unioeste, como parcialmente satisfatória e insatisfatória, conforme apontam os 

gráficos abaixo. Isto ocorreu provavelmente como reflexo de uma situação onde a falta de 
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recursos,  notadamente  os  que  se  referem à sustentabilidade  dos  cursos  de pós-graduação, 

ainda  seja  uma  meta  difícil  de  ser  atingida  na  Unioeste,  na  ótica  de  grande  número  de 

docentes da   Instituição. 

Se compararmos estes dados com os da  avaliação institucional realizada no ano de 

2002, na Unioeste, que apontava, com relação à implantação de cursos de pós-graduação lato  

sensu, que 46,11% dos docentes consideraram estes cursos ofertados insatisfatórios, enquanto 

26,54% os  consideram satisfatórios,  verificaremos  que  o  índice  de  insatisfação  diminuiu, 

encontrando-se,  hoje,  no patamar  de 31,11%. Já 39,  63% dos docentes considera,  hoje,  a 

implantação destes cursos como parcialmente satisfatória e 17,28% como satisfatória.

Em  relação aos cursos de pós-graduação  stricto sensu, mestrado e doutorado, na 

avaliação  anterior  66,58% dos docentes consideraram as iniciativas  de implantação destes 

cursos, na Unioeste, insatisfatórias ou totalmente insatisfatórias, sendo que apenas 13,79% as 

consideraram satisfatórias.  Verificamos  que  hoje,  por  parte  dos  docentes,  estes  índices  se 

apresentam como 43,02% de insatisfação, 32,72% de satisfação parcial e 8,92% de satisfação. 

Estes  dados  nos  fazem perceber  que  as  avaliações  referentes  aos  cursos  de  pós-

graduação, lato  e stricto sensu, na Unioeste, têm melhorado, como fruto de uma política de 

sucesso na implantação da verticalização do ensino.

Docentes

Docentes

Com  relação  aos  cursos  e  projetos  de  pesquisa  voltados  para  os  anseios  da 

comunidade externa à universidade, as chamadas demandas e necessidades da comunidade 

regional, estas têm sido absorvidas, na medida das possibilidades de infra-estrutura existentes 
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nos cursos de pós-graduação da Unioeste. A comunidade acadêmica apontou, ainda, que uma 

análise neste sentido deve ser apreciada sob a ótica de viabilidade da estrutura de recursos 

humanos, físicos e financeiros dos cursos de pós-graduação. 

Podemos observar, por outro lado, na avaliação qualitativa, a dificuldade apresentada 

por parte da comunidade acadêmica, no sentido de avaliar a questão da vinculação entre os 

cursos de pós-graduação e as demandas da sociedade circunvizinha. 

Também  registrou  a  comunidade  acadêmica  da  Unioeste  que  os  cursos  de  pós-

graduação  têm  ficado  subsumidos,  se  analisados  enquanto  políticas  institucionais  mais 

abrangentes, no que tange à relação que deve se estabelecer entre as ações da universidade, e 

a comunidade regional, principalmente pelo fato de os cursos de pós-graduação lato sensu 

continuarem  a  ser  criados  a  partir  de  iniciativas  individuais.  Por  isso,  uma  parcela  da 

comunidade  acadêmica  da  Unioeste  enfatizou  que  estes  cursos  devem  ser  avaliados 

periodicamente pela própria   Instituição.

É possível verificar, nos gráficos abaixo relacionados, a satisfação parcial, por parte 

da  comunidade  acadêmica,  em relação  a  esta  questão.  Observa-se  que  os  acadêmicos  de 

mestrado realizaram uma avaliação mais positiva, neste item, em relação às demais categorias 

institucionais.

Docentes

Técnico-administrativos

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado

Em relação, especificamente, à avaliação dos cursos de pós-graduação ofertados pela 

Unioeste,  uma  parcela  da  comunidade  refletiu  sobre  o  fato  de  os  cursos lato  sensu não 

passarem por uma avaliação mais rigorosa, tal qual é feita pela CAPES para os cursos stricto  

sensu. Uma parcela da comunidade acadêmica apontou, ainda, nas avaliações qualitativas, que 

se torna necessária  a  implementação  de formas de avaliação  internas,  dos cursos  de pós-

graduação da Unioeste, questão necessária para que se mantenha a qualidade dos mesmos 

cursos. 

A  Divisão  de  Pós-Graduação,  da  PRPPG  informou  que  existe  uma  resolução, 

expedida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), a de número 001/2001- CNE/CES, 

que  estabeleceu  alguns  princípios  para  os  cursos  de  pós-graduação lato  sensu  (como  os 

relacionados ao número de mestres e doutores que devem ministrar os cursos, etc.), mas nada 

que se compare ao que foi estabelecido para os cursos stricto sensu.  O próprio CNPq tem 

desenvolvido um acompanhamento, ainda tímido, dos cursos de pós-graduação lato sensu.

Os gráficos abaixo comprovam o desconhecimento, por parte de significativa parcela 

da  comunidade  acadêmica,  sobre as  avaliações  internas  ou  externas  dos  cursos  de  pós-

graduação da Unioeste.  

Se compararmos estes gráficos com os consolidados na  avaliação institucional de 

2002,  que  apontavam que  45,26% dos  docentes  consideraram insatisfatória  a  questão  do 

acompanhamento  dos  cursos  de  pós-graduação  na  Unioeste,  sendo  que  apenas  18,95% 

consideram  satisfatória;  verificaremos  que  hoje  24,08%  dos  docentes  consideram  este 

acompanhamento  insatisfatório,  28,21%  consideram  este  acompanhamento  parcialmente 

insatisfatório,  e  9,17% consideram este  acompanhamento  satisfatório.  Esses  apontamentos 
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nos ajudam a compreender que a comunidade acadêmica avalia de forma mais positiva, hoje, 

esta questão, apesar de o desconhecimento acerca desta ação institucional se manter elevada.

Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Também foi apontado que não existem avaliações periódicas, internas, dos cursos de 

pós-graduação stricto sensu, que reflitam as avaliações da própria CAPES, sendo necessário 

que haja uma reflexão mais aprofundada sobre o que apontam as avaliações deste órgão do 

governo para os cursos de pós-graduação das Unioeste. 
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Docentes

Com  relação  à  oferta  de  cursos  de  pós-graduação,  na  Unioeste,  a  comunidade 

apontou que  devem ser privilegiados os cursos gratuitos, de modo que a universidade cumpra 

seu papel social enquanto   Instituição pública. A mesma comunidade reconhece, no entanto, 

que os cursos pagos existem na   Instituição, inclusive de forma majoritária, justamente pela 

falta  de  recursos  financeiros,  pela  falta  de  investimentos  em  equipamentos  e  em  infra-

estrutura,  e  pela  falta  de  docentes,  que  permitam a  efetivação  da  gratuidade  dos  cursos, 

mantendo-se a sua qualidade. Situação, portanto, que acaba sendo contornada com a oferta de 

cursos de pós-graduação pagos. 

Também houve preocupação quanto aos processos de seleção dos acadêmicos dos 

cursos de pós-graduação da Unioeste. A comunidade apontou que estes processos devem ser 

melhorados, para que se possa enfrentar o problema da evasão de número significativo de 

acadêmicos. Uma análise efetuada, muito provavelmente, devido ao fato de existir cursos (de 

graduação),  na Unioeste onde a evasão atinge o índice de 20%. Evasão que está presente 

também em alguns cursos de pós-graduação, seja por motivos financeiros por parte de alguns 

acadêmicos  que  não  conseguem  cumprir  seus  compromissos,   seja  por  outras  questões 

(questões estas que a comunidade acadêmica tem interesse em conhecer).  

Outro apontamento foi levantado em relação a alguns cursos de pós-graduação da 

modalidade lato sensu, que são ofertados apenas para uma única turma. A crítica recai sobre a 

falta de continuidade desses cursos.

É possível verificar, através dos gráficos abaixo, que os técnico-administrativos da 

Unioeste  estão  parcialmente  satisfeitos  com a  oferta  dos  cursos  de  pós-graduação;  já  os 

discentes  de graduação demonstraram-se insatisfeitos  e ou desconhecerem tal  questão.  Os 

acadêmicos dos cursos de mestrado,  os que responderam aos questionários,  demonstraram 

estar satisfeitos com esta questão.

Técnico-Administrativos
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado

Com relação ao quesito qualificação docente, na Unioeste (questão importante, tendo 

em vista que dela depende o crescimento das ações de pesquisa), apontou a comunidade que 

esta é prejudicada pela falta de uma política efetiva, por parte do governo do Estado, já que 

este não contrata novos docentes e não facilita o afastamento  para a qualificação. O governo 

do Estado, neste sentido, parece não estar comprometido com o desenvolvimento do ensino 

superior público, bem como parece não entender a importância em investir na pesquisa básica, 

necessária para a sustentabilidade científica do país,  médio e longo prazo. Esta modalidade 

de  pesquisa,  a  pesquisa  básica,  existe  de  forma  majoritária  somente  nas  universidades 

públicas. 

Também foi registrado que faltam bolsas para que sejam estimuladas, e sustentadas, 

as ações efetivas que visem à qualificação docente da Unioeste.

Outra questão que apareceu, concernente à qualificação dos docentes da   Instituição, 

registrou que a ela se tem consolidado, em grande medida, em cursos genéricos (foi citado o 

exemplo do curso de Engenharia de Produção), resultando num baixo número de professores 

que  possam atuar  em cursos  de  pós-graduação,  na  modalidade  stricto  sensu,  em áreas  e 

disciplinas específicas. Isto dificulta a concretização de programas de mestrado em áreas mais 

delimitadas.

Também houve o registro, nas avaliações qualitativas, a respeito da necessidade de 

haver maior incentivo, na Unioeste, para os docentes que retornam de suas qualificações, de 

modo que estes tenham reais condições para o desenvolvimento de seus projetos de pesquisa.
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Para além de tudo, houve unânime reclamação sobre a falta de infra-estrutura física e 

de maior  apoio para a qualificação docente.  A unanimidade apareceu,  mais uma vez,  nas 

avaliações efetuadas pela comunidade acadêmica, quanto à falta de apoio institucional para as 

publicações dos trabalhos científicos desenvolvidos pelos profissionais da universidade.

Docentes

Técnico-Administrativos

A relação existente entre os cursos de pós-graduação da Unioeste e os seus cursos de 

graduação (áreas de interesse, projetos de ensino e de pesquisa provenientes destes cursos, 

outros),  foi  avaliada  de  forma  parcialmente  satisfatória,  pelos  docentes  e  técnico-

administrativos da Unioeste, já que estes apontaram que este processo se tem dado de forma 

mais efetiva. O processo têm evoluído graças à consolidação dos grupos e linhas de pesquisa 

institucionais.

Docentes
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Técnico-Administrativos

Da mesma forma,  a relação  entre  as pesquisas desenvolvidas  nos  cursos de pós-

graduação  e  as  áreas  de  interesse  dos  cursos  de  graduação  foi  considerada  parcialmente 

satisfatória pelos docentes da   Instituição. 

Docentes

Com relação ao apoio institucional para os cursos de pós-graduação, a comunidade 

acadêmica demonstrou estar parcialmente insatisfeita (técnico-administrativos), ou insatisfeita 

(docentes). A comunidade acadêmica reconheceu, no entanto, nas avaliações qualitativas, que 

tem havido apoio institucional para a implementação de cursos de pós-graduação, mas que, 

por  outro  lado,  há  pouco  auxílio  no  sentido  da  captação  de  recursos  financeiros  para  a 

implementação sustentada destes cursos. Os recursos financeiros levantados são insuficientes 

para atenderem aos constantes, e necessários, investimentos.  

Foi unânime o apontamento a respeito da falta de laboratórios e de equipamentos 

para  os  cursos,  tanto  de  graduação  quanto,  e  principalmente,  de pós-graduação.  Também 

houve o registro,  por parte da comunidade acadêmica,  a respeito da necessária revisão da 

proposta (elencada no planejamento estratégico de 2000) que previa uma cota de recursos 

institucionais a serem destinados para a pesquisa e pós-graduação na Unioeste (na ordem de 

10%). 
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Se compararmos estes dados com os da  avaliação institucional realizada no ano de 

2002,  na  Unioeste,  que  apontava  que  58,88%  dos  docentes  consideraram  as  políticas 

institucionais da Unioeste, para a pós-graduação, insatisfatórias ou totalmente insatisfatórias, 

sendo que apenas 22,28% consideraram estas políticas satisfatórias;  verificaremos também 

uma melhora na avaliação deste item. 

Docentes

Técnico-Administrativos

Cabe  registrar,  ainda,  que  houve  um  apontamento  recorrente,  por  parte  dos 

integrantes  da  comunidade  acadêmica  da  Unioeste,  nas  avaliações  qualitativas  realizadas, 

quanto ao fato de não conhecerem os cursos de especialização que existem na Unioeste. Já 

com relação aos cursos de mestrado ofertados,  apontou a comunidade que estes têm sido 

melhor divulgados.

A seguir são apresentados os percentuais de respostas, por dimensão, de acordo com 

cada categoria funcional da Unioeste.

Percentual de respostas por Dimensão –  pós-graduação:

Docentes
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Técnico-administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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A Avaliação dos setores administrativos da   Instituição – ainda a questão da  pós-

graduação...

DADOS RETIRADOS DO PLANO DIRETOR DE PESQUISA, APROVADO NO ANO 

DE 2002, PELA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  DA 

UNIOESTE

Estratégias Institucionais em Ciência e Tecnologia:

QUANTO À PÓS-GRADUAÇÃO INSTITUCIONAL:

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem como meta expandir os cursos e 

programas de pós-graduação, nos níveis lato sensu e stricto sensu.

Dentro  desta  política,  pretende-se,  em  conjunto  com  os  centros  dos  campi da 

Unioeste, expandir o número de cursos e programas oferecidos, tendo em vista a necessidade 

de qualificar não apenas a comunidade acadêmica proveniente da Unioeste, mas de toda a 

região onde os campi da Unioeste estão inseridos.
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Diretrizes para o Desenvolvimento da Pós-Graduação:

Estimular o processo de criação de cursos e programas próprios de pós-graduação. 

Incentivar  servidores  ao  ingresso  no  programa  institucional  de  qualificação, 

buscando gerenciamento adequado e qualidade acadêmica. 

Organizar  e  acompanhar as discussões de verticalização dos núcleos e grupos de 

pesquisa. 

Introduzir as práticas de parcerias em novas áreas e melhorar as que já existem, na 

pós-graduação. 

Acompanhar  a  elaboração  pelos  centros  dos  seus  planos  de  qualificação, 

contemplando o planejamento de ensino de graduação e pós-graduação, os grupos e núcleos 

de pesquisa e de extensão dos centros, levando em consideração as áreas prioritárias para o 

desenvolvimento da pesquisa institucional e a relação do programa de pós-graduação com a 

área de atuação do servidor, bem como a excelência do programa pretendido (avaliação da 

CAPES). 

Organização da Pesquisa e Pós-Graduação Institucional:

CURSOS E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO:

“STRICTO SENSU”:

Núcleos de pesquisa que mostrem infra-estrutura de pesquisa, com recursos humanos 

de alto nível de qualificação, boa produção científica e consolidação de linhas de pesquisa são 

incentivados a criar novos programas de pós-graduação stricto sensu, podendo associar-se a 

outros grupos de pesquisa, com base em projetos conjuntos.  

“LATO SENSU”:

Grupos  de  pesquisa  que  mostrem  infra-estrutura  pedagógica  e  científica,  com 

recursos humanos de alto nível, boa produção bibliográfica em processo de consolidação de 

linhas  de  pesquisa  são  incentivados  a  criar  novos  cursos  de  pós-graduação lato sensu, 

podendo associar-se a outros grupos de pesquisa, com base em projetos conjuntos.
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AUTO-AVALIAÇÃO EFETUADA PELA PRPPG ACERCA DOS ASPECTOS 

RELACIONADOS À PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIOESTE:

Um setor que manteve seu crescimento linear, na Unioeste, foi o de cursos de pós-

graduação lato sensu oferecidos  pela    Instituição.  Em 2004 estavam sendo ofertados  43 

cursos (cursos iniciados em 2004 e em anos anteriores) e, no 2º semestre de 2005, 37 cursos 

estavam em andamento e 16 novos cursos foram aprovados para iniciarem. A oferta desses 

cursos está diretamente relacionada à demanda regional e a um quadro docente com titulação 

adequada para o oferecimento deles mesmos. Atualmente 1.045 alunos estão freqüentando os 

cursos de especialização lato sensu da Unioeste (dados de meados de 2005).  

Já em relação aos cursos stricto sensu, o primeiro curso da Unioeste foi implantado 

em 1997. Em 2005 5 cursos estavam em andamento, todos com caráter permanente, já que 

têm aprovação e avaliação positiva por parte da CAPES, com 253 alunos regulares e uma 

demanda de 30 bolsas CAPES. Os cinco cursos são: Agronomia, Letras, Engenharia Agrícola, 

Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Filosofia. Tramitavam na PRPPG, em meados de 

2005,  mais  4  novos  projetos  de  cursos  stricto  sensu:  Mestrados  em  Engenharia 

Química,História,  Engenharia Agrícola e Ciências Biológicas, e Doutorado em Engenharia 

Agrícola. . 

Pode-se  afirmar  que  a  pós-graduação  na  Unioeste  está  consolidada,  pois  o 

oferecimento  de cursos lato sensu  passa atualmente  por criteriosa avaliação,  antes  de sua 

aprovação. Isto se verifica também na pós-graduação stricto sensu, onde todos os cursos são 

conceituados pela CAPES. 

Um reflexo deste processo pode ser verificado por intermédio da crescente titulação 

docente,  pois  o  oferecimento  dos  cursos  de  pós-graduação  só  é  possível  se  os  docentes 

possuírem titulação adequada. 

Demonstrativo de alguns cursos “lato sensu” (meados de 2005)

CURSO CAMPUS COORDENADOR
Ciências Morfofisiológicas: Enfoque do Corpo Humano Cascavel Josiane Medeiros de Mello
Educação Científica e Tecnológica Cascavel Lourdes Aparecida Della Justina
Educação Matemática nas Séries Iniciais Cascavel Andréia Buttner Ciani
Endodontia Cascavel Christian Giampietro Brandão 
Farmacologia e Farmácia de Dispensação Cascavel Jorge Juarez Vieira Teixeira
Fundamentos da Educação Cascavel Suze Gomes Scalcon
Gestão Empresarial Cascavel Cláudio Mioranza
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Gestão Pública Cascavel Denis Dall’Asta
História da Educação Brasileira Cascavel Paulinho José Orso
Língua Estrangeira: Perspectivas Contemporâneas para o

Ensino de Língua  Inglesa.

Cascavel Juci Mara Cordeiro

Medicina Intensiva e Emergências Cascavel Péricles Almeida Delfino Duarte
Dentística Cascavel Fabiana Scarparo Naufel
Odontologia em Saúde Coletiva Cascavel Marina Berti
Residência em Saúde da Família Cascavel Carla Adriana Pires Ragasson
Sistemas de Informação Distribuídos Cascavel Vitor Francisco Araya Santander
Administração Estratégica em Organizações Públicas

 (in company)

Foz Jair Kotz

Consultoria em Contabilidade Financeira e Controladoria Foz do Iguaçu Massakazu Takakura
Educação Matemática Foz do Iguaçu Renata Camacho Bezerra
Educação Matemática II Foz do Iguaçu Patrícia Sândalo Pereira
Filosofia do Direito Foz do Iguaçu Luis César Yanzer Portela
Movimentos Sociais e Desenvolvimento Francisco Beltrão José Luiz Zanella
Análise Ambiental e Regional em Geografia Marechal C. Rondon Oscar Vicente Quinonez Fernandez
Atividade Física Direcionada à Promoção da Saúde Marechal C. Rondon Alberto Saturno Madureira
História e Região Marechal C. Rondon Rinaldo José Varussa
Economia do Agronegócio Toledo Ricardo Rippel
Engenharia de Alimentos Toledo Aparecido Nivaldo Módenes
Engenharia de Alimentos II Toledo Aparecido Nivaldo Módenes
Ensino de Química Toledo Márcia Borin da Cunha
Filosofia e Epistemologia das Ciências Toledo Eliane Christina de Souza
Serviço Social – O trabalho do Assistente Social Toledo Amália Madureira Paschaol

Demonstrativo de cursos “lato sensu” a serem iniciados (meados de 2005)

CURSO CAMPUS COORDENADOR
Desenvolvimento Humano e Ambiental Cascavel Rosana Kátia Nazzari
Enfermagem com Ênfase em Saúde do Adulto Cascavel Elizabeth Braz
Linguagem e Ensino: Interfaces Lingüísticas, Literárias e Culturais Cascavel Lourdes Kaminski Alves
Medicina Intensiva e Emergências Cascavel Péricles Almeida Delfino Duarte
Prótese Dentária Cascavel Rolando Plümer Pezzini
Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Criança Cascavel Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira
Administração – Gestão Avançada dos Meios de Hospedagem Foz do Iguaçu Eurídice Ribeiro de Alencastro
Competitividade Empresarial Foz do Iguaçu Jair Kotz
Educação Matemática II Foz do Iguaçu Patrícia Sândalo Pereira
Fundamentos da Filosofia do Direito Foz do Iguaçu José Luiz Ames
Fundamentos Filosóficos e Políticos da Educação Foz do Iguaçu Geraldo Magella Neris
Gestão de Pessoal Baseada em Competências Foz do Iguaçu Liliana Marilene Wespianski Cwikla
Língua, Literatura e Ensino em Língua Espanhola Foz do Iguaçu Martha Ribeiro Parahyba
Excelência em Serviços, Planejamento e Gestão Foz do Iguaçu Neron Alípio Cortes Berghauser
Filosofia e História da Ciência – Ciências Naturais Exatas Toledo César Augusto Battisti

Mestrados em andamento (meados de 2005):

Agronomia
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Letras 

Engenharia Agrícola 

Desenvolvimento regional e Agronegócio

Filosofia 

Mestrados passando por processo de autorização da CAPES (em 2005):

Mestrado em Engenharia Química –  campus de Toledo

Mestrado em História –  campus de Marechal Cândido Rondon

Mestrado em Ciências Biológicas –  campus de cascavel

Doutorado em Engenharia Agrícola –  campus de cascavel

Previsão de novos mestrados:

Mestrado em Educação –  campus Cascavel

Mestrado em Geografia –  campus de Francisco Beltrão

Mestrado em Ciências Farmacêuticas –  campus de Cascavel

Mestrado em Associativismo e Cooperativismo –  campus de Toledo.
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DIMENSÃO II

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO 

E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS 

PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 

DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES

PÓS-GRADUAÇÃO

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO

1 – Políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da pós-graduação 

lato e stricto sensu.

2 – Política de melhoria da qualidade da pós-graduação.

3 -- Integração entre graduação e pós-graduação.

4 – Formação de pesquisadores e de profissionais para o magistério superior.

Na avaliação anterior, portanto até o ano de 2002, a Unioeste mantinha 20 cursos de 

pós-graduação lato  sensu (especializações)  e  2  cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu 

(mestrados). 

Na   avaliação  institucional  efetuada  nesta  época,  64%  dos  docentes,  33%  dos 

técnico-administrativos e 52% dos discentes se consideravam insatisfeitos com as condições 

existentes na   Instituição para o desempenho das atividades de pós-graduação.

Um  dos  itens  a  serem  implementados  na    Instituição,  conforme  apontamento 

efetuado no planejamento estratégico de 2000, se referia ao processo de verticalização do 

ensino. O item foi ratificado pelo núcleo básico e comum para esta dimensão de  avaliação 

institucional  (pós-graduação),  proposto  pelo  SINAES,  quando  reflete  justamente  sobre  as 

políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da pós-graduação lato e  stricto 

sensu. 

Com relação a este ponto, verifica-se que na Unioeste (dados de 2006) existem 43 

cursos  de  pós-graduação  (modalidade  Especialização),  9  cursos  de  pós-graduação 

(modalidade mestrado), e um curso de pós-graduação (modalidade doutorado). 

Apesar da franca expansão dos cursos de pós-graduação da Unioeste, a avaliação 

efetuada pela comunidade acadêmica salientou que parcela significativa desta comunidade 
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considera  esta  questão  parcialmente  satisfatória  e  ou  insatisfatória,  restando  um  número 

significativo de acadêmicos de graduação (43, 68%), que não conhecem as ações realizadas, 

institucionalmente, neste sentido.

Cremos que tal índice de insatisfação e ou de satisfação parcial se deve ao fato de 

poucos  cursos  de  pós-graduação lato  sensu,  da  Unioeste,  serem ofertados  gratuitamente, 

questão apontada,  por  parcela  significativa  de membros  da comunidade  acadêmica,  como 

distante  da  ideal,  conforme  pudemos  verificar  nas  análises  anteriores  que  retrataram esta 

questão.

Outra questão que se soma a esta, contribuindo para a avaliação insatisfatória ou 

parcialmente  satisfatória,  é  que  há  uma significativa  carência  de  docentes  para  atuar  nos 

cursos de graduação da Unioeste, o que gera dificuldades ainda maiores para o atendimento 

dos cursos de pós-graduação. 

O  apoio  institucional,  permanente  e  sustentável,  dos  cursos  de  pós-graduação, 

também é outro item considerado insatisfatório. Ocorre que os cursos requerem constantes 

investimentos em equipamentos, livros, infra-estrutura e outros itens, que a universidade não 

tem condições de, a contento, manter.

Já em relação às práticas para a melhoria da qualidade da pós-graduação, percebeu-se 

uma avaliação, realizada pela comunidade acadêmica, situada como satisfatória. A Unioeste 

conta hoje com docentes que cada vez mais se qualificam, majoritariamente em instituições 

de renome nacional.

 A  avaliação  concernente  à  relação  entre  os  cursos  de  graduação  e  os  de  pós-

graduação, na Unioeste, manteve-se no nível do parcialmente satisfatória pelos docentes. Já a 

relação entre a pós-graduação institucional e as demandas regionais foi considerada entre o 

parcialmente  satisfatória  e  insatisfatória,  pela  comunidade  acadêmica,  sendo  que  os 

acadêmicos dos cursos de graduação da Unioeste demonstraram não conhecer esta relação. 

  A  política  para  formação  de  pesquisadores  foi  avaliada  como  parcialmente 

satisfatória e insatisfatória (pelos docentes),  e como satisfatória  e parcialmente satisfatória 

(pelos acadêmicos de graduação). Já a questão do apoio institucional para as atividades de 

pós-graduação foi considerada insatisfatória pelos docentes e parcialmente satisfatória pelos 

técnico-administrativos. 

Ocorre  que  os  docentes  identificaram,  na  avaliação  qualitativa  realizada  nos 

colegiados de curso da Unioeste, um apoio institucional não tão expressivo para as atividades 

diárias voltadas para a pesquisa:  falta  de orientação e apoio para os encaminhamentos  de 

projetos voltados à obtenção de financiamento; falta de número de docentes e de carga horária 
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compatível com as exigências de atendimento dos cursos de graduação e de pós-graduação; 

falta de investimentos institucionais (embora reconheçam que as direções de cada um dos 

campi  da   Instituição  têm se esforçado para auferir  recursos),  governamentais,  em infra-

estrutura, laboratórios, livros, e outros.

Com  relação  à  formação  de  profissionais  para  atuarem  no  magistério  superior, 

podemos verificar  que os cursos de pós-graduação da Unioeste,  tanto na modalidade lato 

como stricto sensu, têm contemplado a formação mais qualificada de professores, ou demais 

profissionais,  que estejam buscando atuar na educação.  A afirmação pode ser verificada a 

partir dos vários cursos de pós-graduação, lato e  stricto sensu (alguns deles listados neste 

documento),  oferecidos  pela    Instituição,  periodicamente.  É  de  se  concluir  que  uma 

Instituição  que,  em  dez  anos  enquanto  universidade,  implementou  dez  cursos  de  pós-

graduação stricto sensu (sendo nove mestrados e um doutorado), certamente tem cumprido o 

papel social  enquanto   Instituição de ensino superior,  buscando qualificar suas ações nas 

áreas do ensino, por intermédio da excelência em pesquisa.

Finaliza-se esta avaliação da pós-graduação da Unioeste afirmando que a   Instituição 

ocupa, em 2006, a terceira posição, dentre as  universidade Estaduais do Paraná, em número 

de cursos de pós-graduação stricto sensu (em primeiro lugar está a UEM, em segundo lugar 

está a UEL).

370



DIMENSÃO III

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA  INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA 

ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO 

À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, À 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL:

A Unioeste e as relações e parcerias com a comunidade – reflexões:

A Unioeste  tem se  empenhado  para  cumprir  seu  papel  diante  das  demandas  da 

sociedade,  considerando sua responsabilidade como  universidade pública e sua finalidade 

institucional, reafirmando seus princípios formativos, participativos e democráticos, com sua 

autonomia didático-pedagógica, garantindo a produção e socialização do conhecimento, com 

vistas  às  características  regionais,  e  o  compromisso  ético  com  o  desenvolvimento  e  a 

transformação social, econômica, política, cultural e ambiental. Esta função, na Unioeste, é 

viabilizada através do ensino, pesquisa e, principalmente, através da extensão.

A comunidade está sempre presente nas ações da extensão, sejam elas programas, 

projetos,  eventos,  prestação  de  serviços,  cursos,  convênios,  cooperação  científica  e 

tecnológica,  intercâmbios  e outras  ações que ajudam a universidade a fazer uma reflexão 

sobre os seus rumos. Para isto, a extensão tem se pautado no princípio da indissociabilidade 

entre esta forma de atividade acadêmica, o ensino e a pesquisa.

No entanto,  vários apontamentos indicam um limite  da   Instituição no tocante  à 

disseminação e alcance dessas iniciativas, especialmente aquelas que poderiam envolver os 

servidores técnico-administrativos e outros segmentos da comunidade externa.

As parcerias com a comunidade se baseiam na troca de conhecimentos entre esta e a 

universidade,  à medida que buscam soluções locais  para os problemas identificados  pelas 

partes,  o  que  contribui  para  o  desenvolvimento  sustentável  e  para  o  fortalecimento  da 

responsabilidade  social  da  universidade,  formação  profissional  crítica  e  cidadã  do 

universitário, que, além de competência técnica, adquire valores humanísticos e éticos.

Nesse sentido, entendeu a  comissão central permanente de  avaliação institucional 

da Unioeste que as discussões afetas a esta dimensão de avaliação estão presentes, de forma 

371



até mais abrangente, nos apontamentos direcionados ao ensino, à pesquisa, à pós-graduação e 

à extensão.

Deste  modo,  limitamo-nos  a  apresentar  as  análises  efetuadas  pela  comunidade 

acadêmica  da  Unioeste,  sobre  esta  dimensão,  tanto  na  forma  dos  questionários  de  auto-

avaliação  como  por  intermédio  das  análises  qualitativas  desenvolvidas  por  todos  os 

segmentos da   Instituição.

Aproveitamos  para  nos  desculpar  com  parcela  significativa  da  comunidade 

acadêmica da Unioeste,  portadore(a)s de necessiadades especiais,  já que na construção do 

documento não consolidamos melhor entendimento a respeito das mudanças de nomenclatura, 

recentemente implementadas, no que toca a esta questão.
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A auto-avaliação qualitativa da terceira dimensão, efetuada pela comunidade 

acadêmica da Unioeste (docentes e discentes), nos colegiados dos cursos de graduação e 

de pós-graduação; e pelos técnico-administrativos (nos campi e Reitoria)

Entendeu a comunidade acadêmica que a responsabilidade social é uma questão que 

atinge os vários níveis de governo, não sendo apenas afeta às universidades, embora estas não 

devam perder  de  vista  seu  compromisso  para  com a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das 

populações de entorno.

Sobre esta questão, a comunidade acadêmica da Unioeste apontou a importância de 

políticas,  a  serem  adotadas  institucionalmente,  para  ampliar  o  acesso  de  acadêmicos 

portadores  de  deficiência  (física,  visual  e  auditiva).  Atualmente,  a  universidade  volta  sua 

atenção, prioritariamente, para aqueles que já ingressaram na   Instituição. No entanto, para o 

propósito da ampliação do acesso e atendimento aos portadores de deficiência,  a estrutura 

física e a política pedagógica da universidade devem ser modificadas.

A necessidade de ampliação do acesso aos acadêmicos com necessidades especiais 

ficou  evidenciada  nas  respostas  dos  questionários  aplicados  à  comunidade  acadêmica, 

conforme gráficos a seguir:

Docentes:

Técnico-Administrativos:
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Acadêmicos-Graduação:

Acadêmico-Mestrado

Os  docentes  devem  ser  preparados  para  trabalharem  com  estes  acadêmicos, 

independente  do tipo  de necessidade  e/ou limitações,  que possam apresentar.  Também os 

técnico-administrativos e os demais acadêmicos,  não portadores de necessidades especiais, 

devem  receber  orientações  no  sentido  de  auxiliarem  os  colegas  portadores  destas 

necessidades, possibilitando uma maior integração entre a comunidade acadêmica.

A  insatisfação  quanto  à  adequação  da  estrutura  física  aos  acadêmicos  com 

necessidades especiais, apontada nos parágrafos anteriores, se confirma quando observados os 

gráficos a seguir:

Docentes:
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Técnico-Administrativos:

Acadêmicos-Graduação:

Acadêmico-Mestrado:

Com  relação  ao  atendimento  aos  grupos  tradicionalmente  discriminados,  a 

comunidade  acadêmica  considera  que  a  Unioeste  não  tem desenvolvido  muitos  projetos. 

Além disso,  a pesquisa quantitativa  aponta para uma parcela  considerável  da comunidade 

acadêmica que desconhece as políticas  adotadas pela Instituição para propiciar  o acesso a 

estes grupos (ver gráficos a seguir). Mas esta realidade deve ser pensada em um contexto 

maior, ou seja, em um contexto onde o próprio Estado não tem, historicamente, atendido a 

estes segmentos, de forma mais eficiente.
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Docentes:

Técnico-Administrativos:

O  concurso  vestibular  indígena  foi  apontado  pela  comunidade  acadêmica  da 

Unioeste como um programa altamente positivo, no que se refere à inclusão social. Lembrou, 

porém, a  comunidade,  da importância  em melhorar  as ações voltadas  para a permanência 

destes e de outros acadêmicos de baixa renda, na universidade, através da oportunização de 

bolsas  de  monitoria,  bolsas  de  pesquisa,  e  construção  de  restaurantes  e  moradias 

universitárias. Para a comunidade acadêmica a implementação de ações voltadas à inclusão 

social deve ser pensada enquanto processo, e isto exige recursos sustentáveis e planejamento 

claramente definido.

A insatisfação da comunidade acadêmica com a falta de uma política para ampliar o 

acesso e a permanência de estudantes em situação econômica desfavorável pode ser constada 

no baixo percentual de satisfação apresentado pelos questionários.

Docentes:
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Técnico-Administrativos:

Além destas  questões,  observou  a  comunidade  acadêmica  que  a  Unioeste  presta 

serviços  à  população  mais  necessitada,  através  de  ações  como:  cursinho  pré-vestibular 

gratuito;  isenção da taxa de inscrição no vestibular;  e projetos de extensão.  É importante 

salientar que a Unioeste é a universidade estadual paranaense que mais projetos de extensão 

realiza.  No  entanto,  a  comunidade  acadêmica  se  ressente  pela  falta  de  iniciativas  para 

avaliações periódicas das atividades universitárias junto à comunidade, bem como das formas 

de divulgação dos objetivos e finalidades destas ações para a população-alvo dos projetos.

Apontou também a comunidade que os projetos de extensão atendem à questão da 

responsabilidade social, mas grande parte destes mesmos projetos são rapidamente esquecidos 

(não tendo continuidade), após seu término. Some-se a isto o fato de os acadêmicos terem 

pouca informação acerca dos projetos citados, bem como acerca dos programas de extensão 

oferecidos  pela    Instituição.  Esse  processo  fragiliza  as  ações  de  responsabilidade  social 

abarcadas  pela  Unioeste.  É  preciso  melhorar  os  processos  de  comunicação,  divulgação  e 

visibilidade das ações e projetos realizados pela Unioeste.

Outros exemplos de ações responsáveis, socialmente executadas pela universidade, 

poderiam ser citados. No entanto, considerando a dimensão e a complexidade de cada projeto 

desenvolvido, e entendendo que o propósito deste relatório é genérico, não o faremos.

Por outro lado, o quadro reduzido de docentes e técnico-administrativos, que possam 

auxiliar  em  tais  atividades,  bem  como  a  desmotivação  do  corpo  docente  derivada  da 

desvalorização  profissional-salarial  têm  sido  pontos  relevantes  que  têm  emperrado  uma 

pujança maior no que toca às ações de responsabilidade social de maior abrangência.

A comunidade apontou que se deve trabalhar, na Unioeste, para aumentar a presença 

da universidade na sociedade externa, a partir da abrangência de cada campus. Embora seja 

uma realidade a existência de programas institucionais voltados para os vários segmentos da 

sociedade, como os índios, os portadores de necessidades especiais, isso acontece de forma 

individualizada e sem intercâmbio entre os campi.
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Salientou ainda a comunidade que, salvo exceções, as questões voltadas à produção 

artística e ao patrimônio cultural não têm sido tratadas com a abrangência devida pelos cursos 

da Unioeste. Daí decorre a proposição da comunidade no sentido da criação de uma política 

de incentivo aos projetos de extensão voltados para as questões culturais. Como exemplo de 

ações  neste  sentido,  foi  citada  a  necessidade  de  dar  continuidade  aos  trabalhos  que,  na 

modalidade  de  TCC,  abarcaram  questões  artístico-culturais.  Estes  estudos  devem  ter 

continuidade a partir de projetos de extensão. 

Ainda com relação à defesa do patrimônio cultural e da produção artística, apontou a 

comunidade acadêmica que a Unioeste não tem feito o esforço necessário para garantir a sua 

efetivação, uma vez que não houve a implantação de nenhum curso universitário nestas áreas. 

Além disso, a Unioeste deixa a desejar no que se refere à conservação da memória cultural da 

região,  pois  falta  planejamento  para  atividades  dessa  natureza.  Levantamentos  históricos, 

museus, apresentações culturais seriam excelentes iniciativas para manter a cultura presente 

no dia-a-dia da Instituição.

No entanto, o gráfico abaixo, resultado da aplicação de questionários à comunidade 

acadêmica, contradiz, ao menos parcialmente, o apontamento da comunidade, feito através da 

pesquisa  qualitativa.  Provavelmente  porque  houve  iniciativas  por  parte  da  Unioeste,  no 

passado recente, no sentido da implementação de cursos como TEATRO e MÚSICA, cursos 

barrados pelo governo do Estado do Paraná. 

Docentes

Outra  questão  levantada  pela  comunidade  acadêmica  foi  a  necessidade  de  um 

trabalho institucional voltado para que a universidade invista em uma significativa interação 

da realidade regional. A questão parece acontecer de maneira disforme entre e para os cinco 

campi da Unioeste.

Considerando  a  importância  da  universidade,  no  que  tange  ao  desenvolvimento 

socioeconômico regional, a comunidade acadêmica consultada demonstrou satisfação com a 
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atuação  da  Instituição.  Esta  afirmação  pode  ser  confirmada,  somando-se  o  percentual  de 

satisfeitos e parcialmente satisfeitos, dos gráficos a seguir:

Docentes:

Técnico-Administrativos:

Acadêmicos-Graduação:

Acadêmicos-Mestrado:

Outro  apontamento  se  referiu  aos  programas  hoje  existentes  na  Instituição,  que 

deveriam ser  ampliados  de  forma  a  atenderem às  necessidades  e  demandas,  também,  da 
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comunidade  acadêmica.  As  instituições  de  ensino  superior  se  voltam,  atualmente,  muito 

fortemente ao atendimento dos anseios da comunidade externa, deixando, muitas vezes, no 

esquecimento,  a comunidade interna. Um exemplo que poderia ser citado é o fato de não 

haver políticas de prevenção a doenças e atendimento de saúde à comunidade acadêmica. Este 

fato demonstra que a responsabilidade social das IEES não deve ser analisada somente em 

relação  aos  atendimentos  externos  realizados,  mas  tomando-se  como  referência  a  própria 

qualidade do ambiente dentro das universidades (ver gráficos a seguir).

Docentes:

Técnico-Administrativos:

Acadêmicos-Graduação:
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Acadêmicos-Mestrado:

No  que  tange  à  sustentabilidade  dos  projetos  e  ações  voltados  à  inclusão  e 

responsabilidade social, foi apontado que, no financiamento de tais atividades, a maioria dos 

recursos alcançados são destinados às áreas tecnológicas, ou seja, àquelas que, historicamente, 

apresentam como resultado um produto passível de comercialização, ficando relegadas a uma 

importância  menor  as  áreas  humanísticas,  uma  contradição  entre  a  atuação  de  cada  área 

científica e o volume de recursos repassados à universidade para sustentar as ações destas 

áreas.

Entretanto, considerando a avaliação geral da universidade, aproximadamente 42% 

da  comunidade  acadêmica  está  satisfeita  ou  parcialmente  satisfeita  com  as  ações  de 

responsabilidade social da Unioeste; 28% da comunidade acadêmica está insatisfeita; e 30% 

desconhece a existência  ou não de ações dessa natureza,  por parte da universidade.  Estes 

percentuais revelam que a universidade precisa rever sua política de responsabilidade social, 

bem como a metodologia  utilizada para a execução desta política,  já que o percentual  de 

satisfação pode ser considerado baixo, quando observamos a soma dos insatisfeitos e dos que 

desconhecem a política, o que confirmam os gráficos.

Docentes:
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Técnico-Administrativos:

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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DIMENSÃO III

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA 

ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO 

A INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, A 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL:

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO

1 – Transferência de conhecimento e importância social das ações universitárias e 

impactos das atividades científicas, técnicas e culturais  para o desenvolvimento regional e 

nacional.

Se  observada  a  dimensão  que  trata  da responsabilidade  social  da  Instituição, 

considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social,  à defesa do meio ambiente, da memória cultural,  da 

produção artística e do patrimônio cultural; o núcleo básico comum está evidenciado tanto na 

parte  quantitativa  como na qualitativa,  através  da avaliação  da comunidade  acadêmica  da 

Unioeste.

A ação de número um, que lida com a transferência de conhecimento e importância 

social das ações universitárias e impactos das atividades científicas, técnicas e culturais para o 

desenvolvimento  regional  e  nacional,  foi  avaliada  pela  comunidade  acadêmica  como 

parcialmente satisfatória, já que a Unioeste tem se empenhado para cumprir seu papel diante 

das demandas da sociedade, considerando sua responsabilidade como universidade pública e 

sua  finalidade  institucional,  reafirmando  seus  princípios  formativos,  participativos  e 

democráticos, com sua autonomia didático-pedagógica, garantindo a produção e socialização 

do  conhecimento,  com vistas  às  características  regionais,  e  o  compromisso  ético  com o 

desenvolvimento  e  a  transformação social,  econômica,  política,  cultural  e  ambiental.  Esta 

função, na Unioeste, é viabilizada através do ensino, da pesquisa e, principalmente, através 

das ações de extensão (sendo a Unioeste a universidade estadual do Paraná que mais projetos 

de extensão desenvolve).

A comunidade está sempre presente nas ações da extensão, sejam elas programas, 

projetos,  eventos,  prestação  de  serviços,  cursos,  convênios,  cooperação  científica  e 

tecnológica,  intercâmbios  e outras  ações que ajudam a universidade a fazer uma reflexão 
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sobre os seus rumos. Para isto, a extensão tem se pautado no princípio da indissociabilidade 

entre esta forma de atividade acadêmica, o ensino e a pesquisa.

No  entanto,  vários  apontamentos  indicam  um  limite  da  Instituição  no  tocante  à 

disseminação e alcance dessas iniciativas, especialmente aquelas que poderiam envolver os 

técnico-administrativos e outros segmentos da comunidade externa.

Outra questão levantada pela comunidade acadêmica foi sobre a necessidade de um 

trabalho institucional voltado para que a universidade invista em uma significativa interação 

da realidade regional.  Questão que parece acontecer  de maneira  disforme entre,  e para os 

cinco campus da Unioeste.

Considerando  a  importância  da  universidade,  no  que  tange  ao  desenvolvimento 

sócio-econômico regional, a comunidade acadêmica consultada, demonstrou satisfação com a 

atuação da Instituição.

2 – Natureza das relações com os setores público e produtivo, com o mercado de 

trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis.

Quanto  à  esta  ação  salientou  a  comunidade  acadêmica  que,  salvo  exceções,  as 

questões voltadas à produção artística e ao patrimônio cultural não têm sido tratadas com a 

abrangência devida pelos cursos da Unioeste. Daí a proposição da comunidade no sentido da 

criação  de  uma  política  de  incentivo  aos  projetos  de  extensão  voltados  para  as  questões 

culturais. Como exemplo de ações neste sentido foi citada a necessidade de dar continuidade 

aos  trabalhos  que,  na  modalidade  de  TCC,  abarcaram  questões  artístico-culturais.  Estes 

estudos devem ter continuidade a partir de projetos de extensão. 

Ainda com relação à defesa do patrimônio cultural e da produção artística, apontou a 

comunidade acadêmica que a universidade não tem feito o esforço necessário para garantir a 

sua efetivação, uma vez que não houve a implantação de nenhum curso universitário nestas 

áreas. Além disso, a Unioeste deixa a desejar no que se refere à conservação da memória 

cultural  da  região,  pois  falta  planejamento  para  atividades  desta  natureza.  Levantamentos 

históricos, museus, apresentações culturais seriam excelentes iniciativas para manter a cultura 

presente no dia a dia da Instituição.

No  entanto,  os  gráficos  que  aparecem  nesta  dimensão,  notadamente  para  esta 

questão, contradizem, ao menos parcialmente, o apontamento da comunidade, feito através da 

pesquisa  qualitativa.  Provavelmente  porque  houve  iniciativas  por  parte  da  Unioeste,  no 

passado recente, no sentido da implementação de cursos como TEATRO e MÚSICA  (cursos 

barrados pelo Governo do Estado do Paraná). 
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3 – Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de 

atenção a setores sociais excluídos, políticas de ações afirmativas, etc.

Em relação à ação três, voltada para as práticas de desenvolvimento da democracia, 

promoção da cidadania, de atenção a setores sociais excluídos, políticas de ações afirmativas, 

outros,  a  universidade  foi  avaliada  pela  comunidade  acadêmica  também  de  forma 

parcialmente satisfatória e insatisfatória. Sobre esta questão a comunidade acadêmica apontou 

que  políticas  devem ser  adotadas  institucionalmente  de  modo que  se  amplie  o  acesso de 

acadêmicos portadores de deficiência (física, visual e auditiva). Atualmente a universidade 

volta sua atenção, prioritariamente, para os acadêmicos que já ingressaram na   Instituição. No 

entanto, para o propósito da ampliação do acesso e atendimento aos portadores de deficiência, 

a estrutura física e a política pedagógica da universidade devem ser modificadas.

A  insatisfação  quanto  à  adequação  da  estrutura  física  aos  acadêmicos  com 

necessidades especiais foi apontada nos gráficos que acompanham as avaliações qualitativas, 

realizadas pelos docentes e discente nos colegiados de curso, e pelos técnico-administrativos, 

na dimensão em discussão.

Com  relação  ao  atendimento  aos  grupos  tradicionalmente  discriminados,  a 

comunidade  acadêmica  considera  que  a  Unioeste  não  tem desenvolvido  muitos  projetos. 

Além disso,  a pesquisa quantitativa  aponta para uma parcela  considerável  da comunidade 

acadêmica que desconhece as políticas  adotadas pela Instituição para propiciar  o acesso a 

estes grupos . Mas esta realidade deve ser pensada em um contexto maior, ou seja, em um 

contexto onde o próprio Estado não tem, historicamente, atendido a estes segmentos, de forma 

mais eficiente.

O  concurso  vestibular  indígena  foi  apontado  pela  comunidade  acadêmica  da 

Unioeste como um programa altamente positivo, no que se refere à inclusão social. Lembrou, 

porém, a  comunidade,  da importância  em melhorar  as ações voltadas  para a permanência 

destes e de outros acadêmicos de baixa renda, na universidade, através da disponibilidade de 

bolsas  de  monitoria,  bolsas  de  pesquisa,  e  construção  de  restaurantes  e  moradias 

universitárias.

A insatisfação da comunidade acadêmica com a falta de uma política para ampliar o 

acesso  e  a  permanência  de  estudantes  em  situação  econômica  desfavorável,  pode  ser 

constatada no baixo percentual de satisfação apresentado pelos questionários.

Por outro lado, observou a comunidade acadêmica que a universidade presta serviços 

à população mais necessitada, através de ações como: cursinhos pré-vestibulares gratuitos; 

isenção  da  taxa  de  inscrição  no  vestibular;  e  projetos  de  extensão.  Registrou,  ainda,  a 
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comunidade que os projetos de extensão atendem a questão da responsabilidade social, mas 

grande parte destes projetos são rapidamente esquecidos (não tendo continuidade), após seu 

término. Some-se a isto o fato dos acadêmicos terem pouca informação acerca dos projetos 

citados, bem como acerca dos programas de extensão oferecidos pela Instituição. Processo 

que enfraquece as ações de responsabilidade social abarcadas pela Unioeste.

Por outro lado, o quadro reduzido de docentes e técnico-administrativos, que possam 

auxiliar  em  tais  atividades,  bem  como  a  desmotivação  do  corpo  docente  derivada  da 

desvalorização  profissional-salarial  têm  sido  pontos  relevantes  que  tem  emperrado  uma 

pujança maior no que toca as ações de responsabilidade social de maior abrangência.

No  que  tange  à  sustentabilidade  dos  projetos  e  ações  voltados  à  inclusão  e 

responsabilidade social, foi apontado que no financiamento de tais atividades, a maioria dos 

recursos alcançados são destinados às áreas tecnológicas, ou seja, àquelas que, historicamente, 

apresentam, como resultado,  um produto passível  de comercialização,  ficando relegadas  a 

uma importância menor as áreas humanísticas, uma contradição entre a atuação de cada área 

científica e o volume de recursos repassados à universidade para sustentar as ações destas 

áreas.

Considerando  o  que  foi  apontado  pela  comunidade  acadêmica,  com o  intuito  de 

sugerir  melhorias para a Instituição no que diz respeito à dimensão ora tratada,  uma ação 

socialmente responsável que poderia ser praticada em relação aos acadêmicos da universidade 

se direciona à realização da avaliação pós-vestibular,  ou seja, aquela voltada a conhecer e 

discutir a realidade e o desempenho dos acadêmicos de baixa renda, de modo a melhor definir 

as políticas de atendimento a estes estudantes.
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DIMENSÃO IV 

A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

A questão da comunicação e informação dentro de qualquer Instituição, pública ou 

não, expressa claramente a capacidade organizacional de tal  Instituição.  Revela também a 

concepção  administrativa  que  se  constrói  a  partir  da  valorização  dispensada  ao  setor 

responsável pela socialização das informações. O desafio em estruturar bem a comunicação 

interna  é  a  garantia  de  otimizar  esforços  e  possibilitar  a  construção  de  uma organização 

eficiente e entrosada entre todos os setores da Instituição, por mais complexa que a estrutura 

desta Instituição possa ser.

Outro  elemento  que  precisa  ser  considerado  é  que,  na  condição  de  ser  uma 

universidade pública, a comunicação com a comunidade externa se coloca como uma ação 

imperativa, na medida em que a produção intelectual produzida internamente na universidade 

precisa ser levada ao conhecimento do público, que é responsável, em última instância, pela 

manutenção da Instituição.

A demonstração da compreensão desta importância torna-se possível na medida em 

que  a  administração  universitária  possibilite  uma  estruturação  adequada  para  que  o(s) 

setor(es) responsáveis pela comunicação e informação possa(m) realizar sua(s) atividade(s) 

com eficiência e competência.  
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A auto-avaliação qualitativa da quarta dimensão, efetuada pela comunidade acadêmica 

da Unioeste (docentes e discentes), nos colegiados dos cursos de graduação e de pós-graduação; 

e pelos técnico-administrativos (nos campi e Reitoria)

A  auto-avaliação  da  quarta  dimensão  de  avaliação,  voltada  à  comunicação 

institucional  da  universidade  com  a  sociedade,  mobilizou  a  comunidade  acadêmica  por 

intermédio  de  discussões  qualitativas  descentralizadas  nos  colegiados  dos  cursos  de 

graduação e de pós-graduação, bem como mobilizou os técnico- administrativos nos campi e 

Reitoria. 

Nas análises efetuadas a partir das respostas dos questionários de avaliação, dispostas 

nos  gráficos  que  aparecem  no  texto,  podem-se  comprovar  as  afirmações  efetuadas  pela 

comunidade,  retratando   a  realidade  institucional  quanto  a  este  item,  tomando-se  como 

referência as estruturas vigentes.  

A comunidade acadêmica manifestou-se sobre o fato de haver poucos projetos de 

intercâmbio e troca com a comunidade externa (incluídas outras instituições): ONGs, órgãos 

governamentais e ligados a empresas privadas, associações da sociedade civil e outras.

A comunidade  também registrou  que  há  poucos  espaços  de  comunicação  com a 

sociedade. Ressentiu-se a comunidade da ausência da ouvidoria nos campi, sendo que hoje ela 

somente está instituída no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. No mesmo 

sentido, ficou registrado o pouco incentivo para o intercâmbio e a integralização dos trabalhos 

desenvolvidos pelos docentes. É necessário um trabalho de modo a que se aproximem mais os 

profissionais da casa: os docentes e técnico-administrativos em relação aos acadêmicos, bem 

como melhorando a relação daqueles entre si.

A comunidade da Unioeste reiterou a avaliação de que o relacionamento interpessoal 

é ruim, hoje, dentro da universidade. Isto se deve, em muito, à falta de momentos de convívio 

social e ao fato de que as associações não têm cumprido o seu papel, no sentido de não terem 

conseguido criar momentos de aproximação e socialização dos profissionais da casa.

A comunidade acadêmica apontou,  ainda,  a questão relacionada aos ex-alunos da 

Instituição, no sentido de estes serem  “porta-vozes” importantes para que se visualizem os 

pontos positivos e negativos presentes na universidade. Hoje não existe nenhuma informação 

e contato com estes ex-alunos. 

388



Outro ponto,  referente  à  comunicação da universidade  para com a sociedade,  foi 

levantado pela comunidade quando esta externalizou sua preocupação com a divulgação dos 

trabalhos realizados pela ou na   Instituição, já que não há um trabalho institucional mais forte 

no sentido de informar a população sobre o que é feito na Unioeste. Alguns cursos, devido a 

suas especificidades, são mais visualizados pela mídia e pela própria sociedade. Mas, como os 

resultados  das  pesquisas  e  das  extensões  desenvolvidas  pela  universidade  são  pouco 

divulgadas fora de seus muros,  muito pouco conhece a sociedade,  reiterou a comunidade, 

sobre o que se faz dentro da   Instituição.

A  própria  comunidade  interna  desconhece  os  meios  de  comunicação  que,  por 

ventura, possam estar sendo utilizados para um contato mais próximo com a sociedade. Desta 

forma, quem mais  conhece a Unioeste,  em sua avaliação,  hoje, são as demais instituições 

públicas de ensino: municipais, estaduais e federais. Já que somente alguns trabalhos isolados, 

tais  como  os  realizados  pelo  Núcleo  de  Práticas  Jurídicas  e  pelo  Núcleo  de  Estudos  da 

Infância e Juventude, do  campus de Foz do Iguaçu, desenvolvem ações de divulgação e de 

contato  com  a  comunidade  externa  à    Instituição.  Se  é  verdade  que  houve,  e  há, 

esporadicamente, nos campi da Unioeste, tentativas de lançamento e manutenção de jornais; 

estes não têm obtido êxito, provavelmente por falta de recursos e de pessoal qualificado que 

trabalhe, exclusivamente, neste processo.

A comunicação interna da Unioeste tem se resumido a expedição de memorandos, 

principalmente  advindos  das  direções  da  Reitoria  e,  muitas  vezes,  não  esclarecendo 

suficientemente os assuntos retratados. Estes mesmos memorandos, algumas vezes, chegam 

muito próximos, ou mesmo depois, dos prazos exigidos para o retorno/reencaminhamento das 

ações institucionais requeridas. Algumas vezes estes documentos não são sequer respondidos. 

As  informações  que  circulam  na    Instituição  não  passam  por  uma  organização  mais 

sistemática  e  nem por  uma distribuição  adequada.  Falta  uma padronização  no sistema de 

informações, tomando-se como referência a Assessoria de Comunicação Social, existente na 

Reitoria,  e  que  se  tem  limitado  a  responder  às  demandas  da  imprensa  local,  e,  mais 

precisamente, no  campus da cidade de Cascavel. Não existe nos campi da Unioeste este tipo 

de serviço estruturado.

Tais questões podem ser visualizadas nos dados quantitativos avaliados por docentes 

e técnico- administrativos sobre os meios de comunicação interna utilizados na Unioeste.  
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Docentes

Técnico-Administrativos

Mesmo assim os índices de satisfação atingidos hoje são um pouco melhores dos 

alcançados no passado recente, quando o processo de  avaliação institucional divulgado em 

2002  apontou  que  a  comunidade  acadêmica  apontava,  sobre  o  fluxo  e  a  circulação  de 

informações no interior da Unioeste, que apenas 26,58% dos docentes, 36,2% dos técnico-

administrativos  e  37,48%  dos  acadêmicos  consideravam  como  satisfatório  este  fluxo  de 

informações. 

Já quanto ao fluxo de memorandos, ofícios, convites e convocações internas foram 

avaliados em 2002, para 63,73% dos docentes, 66,31% dos técnico-administrativos e 37,69% 

dos  acadêmicos  como  insatisfatórios.  Também  em  relação  ao  protocolo,  ao  fluxo  e 

distribuição  de  documentos  no  interior  da  Unioeste,  55,76%  dos  docentes,  76,85%  dos 

técnico-administrativos e 40,72% dos acadêmicos o avaliaram, em 2002, como satisfatório. 

Percebeu-se, portanto, que o grau de satisfação da comunidade acadêmica em relação ao fluxo 

interno de informações tem sido se mantido como insatisfatório.

Quanto aos meios  de comunicação externos,  o percentual  de insatisfação para os 

docentes é maior, conforme apresenta o gráfico abaixo:    
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Docentes

Para  os  servidores  técnico-administrativos  esses  dados  são  alterados 

substancialmente  como  mostra  o  gráfico  a  seguir.  Observou-se  que  13%  dos  técnico-

administrativos ainda não conhecem os meios de comunicação implementados na Unioeste. 

Técnico-Administrativos   

Outras  questões  avaliadas  apontam  que  os  cursos  da  universidade  não  podem 

esquecer  que  devem sempre  estar  a  serviço  da  sociedade,  sendo esta  a  melhor  forma  de 

elaboração  de “propaganda institucional”.  Embora  tenha  aparecido  o registro,  consensual, 

acerca  da  necessidade  de  implementação  de  emissoras  de  rádio  universitárias,  ou 

comunitárias, nos campi da Unioeste. Questão proposta no planejamento estratégico de 2000, 

e que não se consolidou, apesar de uma tentativa isolada efetuada no  campus de Toledo.    

Uma crítica forte apontada por parcela representativa da comunidade acadêmica se 

dirigiu  ao  fato  de não  haver  diálogo entre  as  instâncias  da  universidade  e  a  comunidade 

externa, só acontecendo o debate universidade/sociedade nos períodos de greve. 

A questão da fragilidade da comunicação foi apontada no que se refere ao ambiente 

interno da Unioeste, já que este também sofre com a falta de comunicação mais eficiente e 

ágil. Exemplo deste processo apareceu quando do apontamento acerca da desarticulação do 

trabalho realizado por  alguns centros acadêmicos, fato que contribui para a o atual estágio de 

desinformação  e  despreparo  de  grande  número  de  acadêmicos  frente   aos  temas  da 

universidade.
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Assim, os quadros abaixo podem contextualizar de forma quantitativa a avaliação 

dos discentes de graduação e pós-graduação quanto aos meios de comunicação internos e 

externos da Unioeste: 

Acadêmicos-Graduação 

Observou-se que somente para 13,44% dos acadêmicos de graduação os meios de 

comunicação (internos e externos) implementados, são satisfatórios, e um número não menos 

preocupante apontou que 10,34% dos acadêmicos não conhecem os meios de comunicação 

internos, utilizados. 

Acadêmicos-Mestrado  

Já os acadêmicos de pós-graduação destacaram um grau de satisfação parcial maior 

do que os acadêmicos  de graduação,  no que tange aos  meios  de comunicação internos  e 

externos utilizados pela Unioeste, conforme apontou o gráfico acima.  

O  contato,  importantíssimo,  com  outras  instituições  de  ensino  superior, 

principalmente  instituições  privadas,  é  muito  falho.  Também  não  há  informações  sobre 

recursos financeiros recebidos pela Unioeste, bem como onde e de que forma estes recursos 

são aplicados.

Reclamou a comunidade acadêmica da ausência da ouvidoria na   Instituição, tendo 

em vista que o fluxo de informações internas não apresenta eficácia,  sendo deficientes os 

canais  internos  de  encaminhamento  de  sugestões,  enviadas  pela  comunidade  acadêmica, 

embora estes existam. 
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Docentes

Dos  dados  acima  e  que  são  relativos  aos  docentes,  registra-se  que  50%  dos 

integrantes da comunidade não conhecem as questões relativas a ouvidoria.  

Técnico-Administrativos

Para os técnico-administrativos, o quadro acima aponta dados também acentuados no 

que tange a ouvidoria. 

Acadêmicos-Graduação   

Acadêmicos-Mestrado  

O  mesmo  se  processa  para  os  acadêmicos  de  graduação  e  de  pós-graduação, 

conforme os gráficos acima apontam. 
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Apontou ainda, a comunidade acadêmica, não saber se as sugestões encaminhadas, 

retratando questões institucionais, são respondidas e ou se, a partir destas reivindicações, são 

tomadas as medidas cabíveis para seu aprimoramento, por parte dos setores administrativos 

da universidade.Essa questão foi avaliada quantitativamente, nos quadros que apresentamos a 

seguir,  e  que  retrataram  sobre  os  canais  de  recepção  de  sugestões  encaminhados  pelos 

docentes,  técnico-administrativos  e  acadêmicos  da  Unioeste.  Os  dados  possibilitaram 

dimensionar  as  ações  desencadeadas  diante  das  sugestões  encaminhadas  pela  comunidade 

acadêmica.  Observou-se  que  para  a  maioria  dos  participantes  da  avaliação  quantitativa, 

docentes e discentes, a recepção das sugestões enviadas são desconhecidas. 

Na  avaliação institucional anterior, o quesito canais de expressão das opiniões da 

comunidade universitária e reivindicação de melhorias,  foram avaliados como satisfatórios 

apenas por 21,09% dos docentes, 33,45% dos técnicos e 17,76% dos acadêmicos. Isto denota 

que este ponto tem permanecido frágil na universidade, e que precisa ser melhorado de forma 

urgente.

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado 
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A  comunidade  apontou,  ainda,  que  há  carência  absoluta  quanto  às  ações  da 

administração superior da universidade, em termos de comunicação para com os campi. Da 

mesma forma,  as  ações  desencadeadas  pelas  gestões  dos campi,  no quesito  comunicação, 

foram  apontadas  como  insuficientes,  em  termos  de  comunicação  interna,  já  que  a 

comunicação  interna  com os  discentes,  em grande  medida,  ainda  é  precária.  Muitos  dos 

acadêmicos desconhecem as instâncias acadêmicas e os recursos disponíveis na   Instituição e 

seus campi. 

Docentes 

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Registro importante deve ser dado aqui ao fato de poucos cursos da Unioeste terem 

afirmado,  nas  avaliações  qualitativas  setoriais,  acharem  eficientes  os  canais  internos  de 
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informação ou comunicação existentes, e que, de certa forma, estão registrados nos quadros 

acima referenciados. 

Diante  do  avaliado,  sugere-se  que  se  disponibilizem  os  trabalhos  científicos 

produzidos na   Instituição através do site da Unioeste na internet; que se reative o jornal da 

Instituição (nos campi e na Reitoria); que se crie um núcleo de assessoria de imprensa e a 

rádio  universitária;  que  se  melhore  a  divulgação  interna  também  (hoje  precária);  que  se 

ampliem  os  informativos  (e  que  estes  fiquem  prioritariamente  nas  bibliotecas,  para 

distribuição);  que  os  cursos  desenvolvam  e,  ou,  mantenham  atualizados  seus  sites 

(informando seus projetos de pesquisa e extensão); que cada  campus possua uma assessoria 

de imprensa (tendo em vista  que a atual  Assessoria de Comunicação Social,  existente  na 

Reitoria,  reiteradas  vezes  informou  que  não  possui  condições  de  atender  às  demandas 

advindas dos campi); que se disponibilize a estrutura da Unioeste para a comunidade externa 

realizar suas atividades, principalmente nos fins de semana (como exemplos são citados os 

laboratórios de informática); que sejam elaborados os jornais eletrônicos e que se vinculem os 

jornais internos aos jornais das cidades-sede dos campi da Unioeste; que se produzam vídeos, 

a  serem distribuídos  nas  escolas  e  demais  instituições,  das  atividades  desenvolvidas  pela 

Instituição. 

Uma última questão levantada pela comunidade foi sobre a existência e alocação de 

recursos destinados à implementação das ações requeridas para a melhoria da comunicação, já 

que, sem estes recursos, não há o que ser feito. 

Dessa forma apresentamos gráficos que sistematizam as percepções registradas nos 

questionários pela comunidade acadêmica quanto à comunicação com a sociedade:   

Docentes
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Técnico-Administrativos 

Acadêmicos-Graduação 

Acadêmicos-Mestrado

Observa-se, dos quadros apresentados acima, que os docentes em sua grande maioria 

manifestaram-se  como  insatisfeitos  (37,38%),  não  conheciam  os  meios  priorizados 

institucionalmente  (29,68%),  e  em  percentual  menor  (26,44%)  estavam  parcialmente 

satisfeitos.

Os  técnico-administrativos  demonstraram-se  insatisfeitos  (31,47%),  parcialmente 

satisfeitos  (30,61%),  e  somente  11,44% estavam satisfeitos  com o  processo  instituído,  e 

26,48% desconheciam as ações políticas institucionais de comunicação com a sociedade. 

Para os acadêmicos da graduação e da pós-graduação, o percentual que se destaca é o 

item de desconhecimento das ações e canais  de comunicação com a sociedade,  isso é, na 
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opinião de 35,64% dos acadêmicos graduandos e de 47,64% dos mestrandos. Um dado a ser 

observado ainda é o percentual baixo de satisfação com os serviços institucionais prestados, 

que se somam para um resultado negativo para as questões ligadas ao quesito qualidade da 

comunicação interna e externa da Unioeste. 

A avaliação efetuada pelas setores administrativos da universidade. Ainda a questão da 

comunicação com a sociedade...

A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Organização, Funções e Abrangência

Em  seu  organograma,  a  ACS  está  organizada  da  seguinte  forma:  Assessoria  de 

Comunicação, Área de Relações Públicas e Cerimonial e Área de Jornalismo e Publicidade, 

sendo que o Assessor conta com uma Assistente.

A assessoria de comunicação é uma atividade de comunicação social que estabelece 

uma ligação entre  a   Instituição e o público,  ou seja,  a administração  de informação da 

Unioeste.  A  implementação  das  atividades  de  uma  assessoria  de  imprensa  ou  de  uma 

assessoria  de  comunicação  social,  dentro  do  sistema  integrado  de  comunicação  social, 

envolve  a  busca  das  informações  relevantes  junto  às  diversas  fontes  de  captação  de 

informação,  que,  no  caso  da  Unioeste,  é  concernente  aos  campi  de  Cascavel,  Toledo, 

Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, das extensões de Medianeira, 

Palotina e Santa Helena, bem como ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

A comunicação social funciona como meio de atuação profissional e está ligada ao 

intercâmbio de informação que reúne jornalismo, relações públicas, publicidade, audiovisual 

e meios de comunicação de massa.

No caso da Unioeste, é de responsabilidade da ACS a comunicação interna (com a 

comunidade universitária) e comunicação externa (com a sociedade em geral).

O  setor  possui  atualmente  apenas  uma  rotina  de  trabalhos  que  são  cumpridos 

diariamente, como:

Clipping (garimpagem de matérias publicadas na imprensa em geral): Apuração dos 

conteúdos  divulgados  pelos  veículos  de  comunicação,  com  recortes  diários  de  jornais  e 

revistas, além de arquivo de matérias jornalísticas divulgadas sobre a Unioeste em emissoras 
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de TV. Este segundo trabalho, com a inserção de matérias jornalísticas sobre o dia-a-dia da 

Instituição, que denominamos de boletim eletrônico, é terceirizado. Este trabalho serve como 

medidor de potencial da assessoria, já que é por meio dessa tarefa que a   Instituição justifica a 

contratação de jornalistas e o investimento no setor. 

Para o clipping é imprescindível o envolvimento de pelo menos um jornalista, pois é 

o  profissional  que  pode  ter  discernimento  do  que  foi  produzido  graças  ao  empenho  da 

assessoria  ou  não.  O  clipping  é  por  nós  valorizado  e  realizado  na  Unioeste  de  forma 

profissional por entender-se que funciona como instrumento de avaliação e monitoramento de 

resultado.  Pela  metodologia  tradicional,  o  trabalho  consiste  de  coleta  de  matérias,  cujo 

tamanho e veículo determinam a abrangência do trabalho de divulgação praticado.

Divulgação: Elaboração  de  matérias  jornalísticas  sobre  os  mais  vários  assuntos 

ligados à universidade e envio diário destes produtos para veículos de comunicação (TVs, 

rádios, jornais e agências de notícias) das regiões oeste e sudoeste do Paraná. 

Atendimento à imprensa: Atendimento diário à imprensa das regiões oeste, sudoeste, 

e  eventualmente  à  imprensa  da  capital,  com  agendamento  de  entrevistas,  repasse  de 

informações  institucionais  sobre  a  Reitoria,  cinco  campi,  extensões  e  HUOP  e  demais 

assuntos atinentes à universidade.  

Como  citamos  anteriormente,  as  estratégias  são  ações  adotadas  baseadas  nas 

conclusões  do  planejamento  e  nas  proposições  do  plano,  para  a  construção  dos  produtos 

midiáticos  que atendam às necessidades da   Instituição.   A elaboração das estratégias de 

comunicação  social,  como  já  frisamos,  e  sua  implementação,  é  responsabilidade  das 

subdivisões  Relações  Públicas,  Assessoria de Imprensa ou Publicidade  & Propaganda.  Os 

profissionais  destas  áreas  é  que  vão  lidar  direta  e  cotidianamente  com  as  atividades  de 

assessoria, mas, como a ACS tem apenas profissionais da área de jornalismo, não há como 

fazer este trabalho envolvendo todas as áreas. 

As diferentes funções

Para esclarecer as diferentes áreas de atuação, colocamos aqui um resumo de cada 

uma das áreas pertinentes à Assessoria de Comunicação Social. Cada uma das três áreas de 

uma  ACS  possui  tarefas,  responsabilidades,  funções  e  atividades  bem  distintas.  Estas 

diferenças devem ficar claras, para que não haja desrespeito à legislação ou ao código de ética 

dos profissionais de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda. 
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Assessoria de Imprensa – Informação Jornalística

Compreende tanto “o serviço de administração das informações jornalísticas e do seu 

fluxo das fontes para os veículos de comunicação e vice-versa” quanto a edição de boletins, 

jornais ou revistas. Resumidamente, as atividades de uma assessoria de imprensa podem ser 

descritas como: relacionamento com os veículos de comunicação social, abastecendo-os com 

informações relativas ao assessorado (através de  releases, press-kits, sugestões de pautas e 

outros  produtos),  intermediando  as  relações  de  ambos  e  atendendo  às  solicitações  dos 

jornalistas de quaisquer órgãos de imprensa.

Essa  assessoria  envolve  controle  e  arquivo  de  informações  sobre  o  assessorado 

divulgadas nos meios de comunicação, bem como avaliação de dados provenientes do exterior 

da  organização  e  que  possam  interessar  aos  seus  dirigentes;  organização  e  constante 

atualização de um mailling-list (relação de veículos de comunicação, com nomes de diretores 

e editores, endereço, telefone, fax e e-mail); edição dos periódicos destinados aos públicos 

externo e interno (boletins, revistas ou jornais); elaboração de outros produtos jornalísticos, 

como fotografias, vídeos, programas de rádio ou de televisão, e participação na definição de 

estratégias de comunicação.

Relações Públicas (RP) – Imagem Pessoal ou Institucional

A despeito do que o nome pareça indicar, o profissional de relações públicas trabalha 

com o fluxo de  informação  interno,  ou,  em determinados  casos,  lida  com a comunidade 

externa  imediatamente  ligada  ao  assessorado  (vizinhanças  das  instalações,  comunidade 

acadêmica, classe profissional, etc.).

A  função  do  relações  públicas  é  cuidar  da  imagem  pessoal  ou  institucional  do 

assessorado,  e  elaborar  produtos  de  Comunicação  para  circulação  interna,  como  intranet, 

house  organ,  newsletter,  informativos,  murais,  pesquisas  de  opinião  sobre  o  assessorado, 

tanto junto à comunidade interna quanto externa, organização de eventos, visitas, cerimoniais, 

etc.. Pode também exercer funções de ombudsman.

A principal diferença do trabalho do relações públicas para o assessor de imprensa é 

que este último se comunica com o público através da mídia, enquanto a comunicação do 

relações públicas é, necessariamente, não-mediatizada. A área de RP vai se preocupar com a 

criação,  planejamento  e  execução  de  programas  de  integração  interna  e  externa.  Assim, 

coordena  desde  festividades  para  funcionários  ou  cumprimentos  a  eles  por  aniversários, 

casamentos e dias especiais, como o da secretária, até atividades de cunho social, esportivo ou 
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cultural,  concursos,  participação  da  organização  em  eventos,  cerimonial  e  protocolo, 

elaboração  de  peças  institucionais  em conjunto  com os  setores  de  AI  e  PP ou  envio  de 

mensagens  (telegramas,  ofícios,  convites)  a  pessoas  ou  entidades  relacionadas  com  a 

Instituição.  Os  RP  terão,  ainda,  as  responsabilidades  de  realizar  pesquisas  para  conhecer 

opiniões, hábitos e atitudes dos públicos, manter cadastros atualizados dos vários segmentos 

de interesse para a    Instituição,  além de referências  históricas  do próprio assessorado, e 

participar na definição de estratégias globais de comunicação.

Publicidade & Propaganda – Comercialização de Serviços ou Produtos

Publicidade  &  Propaganda  é  responsável  pela  campanha  publicitária,  comercial, 

anúncios Publicidade & Propaganda – comercialização de serviços públicos.

É  uma  atividade  profissional  dedicada  à  difusão  pública  de  idéias  associadas  a 

empresas, produtos ou serviços, especificamente, propaganda comercial e institucional.

Atualmente  a  publicidade  é  um  termo  que  pode  englobar  diversas  áreas  de 

conhecimento que envolvam esta difusão comercial de produtos, em especial atividades como 

o planejamento, criação, veiculação e produção de peças publicitárias.

Considerada por alguns autores como um subsistema de comunicação, que coloca em 

relação  produtores  e  consumidores  por  meio  dos  distribuidores  e  dos  mass  media,  a 

publicidade  e  propaganda  busca,  de  forma  direta,  o  consumo  dos  produtos  ou  serviços 

oferecidos pela   Instituição.  Em síntese, deve criar e executar as peças publicitárias e de 

propaganda,  escolhendo  os  veículos  mais  adequados  para  sua  difusão  e  as  agências  para 

intermediação. Planeja, coordena e administra a publicidade, propaganda, publicidade legal, 

campanhas  promocionais  e  estudos  mercadológicos,  além  de  participar  na  definição  das 

estratégias de comunicação.

Recursos Humanos

No entanto, toda a estrutura atual da ACS, setor que funciona no prédio da Reitoria 

da Unioeste,  conta com três funcionárias (jornalistas graduadas em Comunicação Social  e 

Jornalismo). O setor conta, ainda, com o fotógrafo, que trabalha em regime de contrato de 

trabalho.

As demais funções, ou seja: do assessor, e de profissionais específicos das áreas de 

Relações Públicas e de Publicidade e Propaganda,  bem como da assistente do setor, estão 

vagas,  o  que  dificulta  o  trabalho  realizado,  uma  vez  que  cada  área  de  atuação  tem seus 

profissionais  habilitados  para o desempenho de diferentes  e diversas  funções,  enquanto o 
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assessor  de  Comunicação  Social  é  o  responsável  por  todos  os  despachos  burocráticos  e 

também pela coordenação de projetos na área de atuação de uma assessoria de comunicação. 

Para isto conta com três jornalistas concursadas, que atuam na coleta de informações 

e as traduzindo para linguagens adequadas às diferentes mídias, assim como sugerindo pautas 

para este ou aquele veículo de comunicação, conforme o assunto.

Assessoria atual

Atualmente, a Assessoria de Imprensa trabalha com informação jornalística, lidando 

com jornalistas, preparando press-releases (comunicados de imprensa) e procurando controlar 

(aumentar ou restringir) o fluxo de informação que é veiculado na mídia sobre a Unioeste, 

trabalhando em todo o oeste e sudoeste do Paraná, área de abrangência da universidade.

Dificuldades Encontradas

A maior dificuldade é o transporte para realização de trabalhos externos, uma vez 

que a equipe necessita agendar, sempre com antecedência, atividades em Cascavel, como nos 

demais campi e extensões. 

O setor dispõe do funcionamento apenas da área de jornalismo, voltada à assessoria 

de imprensa. A ACS engloba duas divisões, mas não há profissionais aptos para atividades de 

Publicidade  e  Propaganda  e  da  Ralações  Públicas,  além de  não  contar  com o  assessor  e 

assistente do setor, o que torna o desenvolvimento das atividades ainda mais difíceis.

Mesmo na área jornalística, onde há pessoal habilitado, para o desenvolvimento das 

atividades  existem  barreiras  intransponíveis.  Várias  tentativas  de  se  manter  um  jornal, 

inicialmente mensal e de circulação interna e externa, depois semanal, de circulação interna 

somente, não foram à frente. Depois de projeto elaborado e alguns números, esbarramos na 

falta  de  recursos,  de  papel,  de  disponibilidade  de  tempo  na  gráfica  para  composição  e 

impressão. E, mais uma vez ficamos sem um veículo de comunicação que poderia levar, como 

levava,  informações  da   universidade  e  comunidade  acadêmica  para  além dos  muros  da 

Instituição.

A Unioeste tem feito,  desde a sua criação,  tentativas de viabilizar um veículo de 

informação que mostrasse a   Instituição.  Por inúmeras dificuldades,  inicialmente falta de 

pessoal habilitado na área de diagramação (composição gráfica), depois e especialmente a 

falta  de  recursos,  a   universidade  nunca  conseguiu  manter  por  mais  de  seis  meses  estas 

publicações.  Para  a  manutenção  da  periodicidade,  a  Assessoria  de  Comunicação  Social 

deveria ter um projeto editorial de um jornal com número de páginas e perfil definidos. Mas 
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para isto necessitaria  da contratação de um profissional para composição gráfica,  ou seja, 

diagramador para trabalhar em sistema page-maker.

As tentativas anteriores esbarraram na falta de pessoal, uma vez que o trabalho foi 

executado pelo pessoal  da gráfica,  que tem uma grande demanda de trabalho acumulada, 

como cartazes, livros, folders, provas de concurso e vestibular, entre outras atividades.  

Proposições e Melhorias

Uma  ACS também pode  desenvolver  outros  trabalhos  interligados  à  área,  como 

Marketing,  Endomarketing,  Webmarketing,  Marketing  de  Permissão,  Comunicação 

Interna,  Comunicação  Empresarial,  Jornalismo  Empresarial,  Pesquisa  de  Mercado, 

Auditoria de Imagem, Marketing cultural, educacional.

Em proposta de uma nova estrutura organizacional, apresentada em 2003, mas que 

ainda não está aprovada, a Assessoria de Comunicação Social sofreria mudanças, passando a 

contar  com  uma  área  de  relações  públicas  e  cerimonial  e  uma  área  de  jornalismo  e 

publicidade, além de manter a figura do assessor e do assistente. Mesmo assim, ainda não 

seria a estrutura ideal, já que, como mencionamos, cada área de atuação dentro da assessoria 

tem seus profissionais habilitados para o desenvolvimento das atividades.

Impõem-se  mudanças  de  postura  no  sentido  de  que  se  institua  um periódico  da 

Unioeste, atendendo a uma política de democratização da informação especialmente nos seus 

cinco  campi  e  extensões,  trazendo  notícias,  reportagens  e  informações  sobre  o  ensino,  a 

pesquisa e a extensão, além das ações administrativas da direção da   Instituição. Nós temos 

uma  equipe  de  profissionais  aptos  em jornalismo  para  a  função  de  informar  com  ética, 

qualidade e respeito ao seu público e, no entanto, não conseguimos colocar em prática um 

projeto nesta área. 

As  demandas  em  ensino,  pesquisa  e  extensão,  entre  outras  áreas  prioritárias 

assumidas pela Unioeste e pelo meio acadêmico, necessitariam urgentemente de um jornal, 

que iria democratizar a informação. Este veículo, que pode ter caráter semanal, mensal ou 

bimensal (dependendo do projeto a ser executado), melhoraria a articulação da Unioeste com 

o mundo universitário,  o fluxo de informação com outras  instituições  de ensino e  com a 

sociedade,  possibilitando  o  cumprimento  do princípio  constitucional  de uma universidade 

pública, gratuita e de qualidade e, principalmente, com a devida transparência. 

Nesse periódico, toda a ação acadêmica que busca centrar-se na ciência fundamental 

e tecnológica, e em articulações fecundas com centros de excelência nacionais e dos países do 
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Mercosul, tão necessários ao avanço qualitativo do ensino da ciência, poderá ser mostrada, 

explicada,  divulgada.  Em suas  páginas,  todos os  avanços,  as  conquistas,  os resultados  de 

pesquisas  em diferentes  áreas  do  conhecimento  humano,  assim como  o  crescimento  e  o 

desenvolvimento da   Instituição, de seus professores, acadêmicos, técnico-administrativos e, 

por conseqüência, toda uma população de duas vastas regiões (oeste e sudoeste) do Estado, 

poderiam ser mostrados, retratados e documentados. 

No nosso entender, um jornal para a Unioeste teria o objetivo de abrir um espaço 

para a administração geral  e dos campi,  para as  pró-reitorias,  para os centros de ensino, 

colegiados dos cursos, assessoriais e, especialmente, para os acadêmicos, objetivo maior da 

existência da   Instituição. Os estudos científicos, as notícias de todos os campi, as ações de 

destaque,  os  projetos  de  pesquisa,  ganhariam  espaço  em  cada  edição  do  informativo, 

buscando-se socializar  as  informações  que,  por  inúmeras  vezes,  não são divididas  com a 

comunidade interna e externa.

A Assessoria de Comunicação deveria contar também com uma página na internet, 

espaço exclusivo para a colocação de matérias jornalísticas,  artigos de opinião,  e material 

diário publicado pelos veículos de comunicação sobre a universidade. Entendemos que ações 

dirigidas e o desenvolvimento de um plano de comunicação abriria mais espaço na mídia 

regional  e  estadual,  permitindo  a  efetiva  socialização  da  informação  e  do  conhecimento. 

Estratégias  neste  sentido,  bem como a distinção do papel  da Assessoria  de Comunicação 

Social  dentro  da  universidade,  são  imprescindíveis  para  uma  maior  consolidação  da 

universidade enquanto espaço de conhecimento, de ensino, de pesquisa e de extensão. 

Todo o potencial de grandes riquezas e potencialidades naturais, de formação social, 

cultural e o dinâmico desenvolvimento das regiões oeste e sudoeste, que ocupa uma posição 

geopolítica  estratégica para o conjunto de interesses econômicos  e culturais  do Estado do 

Paraná, do Brasil e do ainda novo contexto dos países do Mercosul, tão bem retratado pela 

Unioeste, universidade regional multicampi, tem e deve, no nosso entender, ser divulgado.

Consideramos que,  por ser multicampi,  a universidade deveria  ter  um sistema de 

comunicação eficaz para atender ao propósito de descentralização. Para isto, seria necessária 

maior  agilidade  dentro  do  próprio  setor,  o  trabalho  do  assessor  de  Comunicação  Social 

sintonizado  com  este  fim,  além  de  uma  política  que  possibilitasse  maior  trânsito  de 

informações entre os campi, extensões, HUOP e Reitoria. 
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Por ser uma universidade multicampi,  com distâncias consideráveis  entre os 

municípios  que  possuem   campus  ou  extensão  e  por  não  podermos  contar  com  a 

disponibilidade  de  um carro  exclusivo  para  os  trabalhos  da  ACS para  maior  agilidade  e 

freqüência dos deslocamentos, entendemos que, para suprir esta deficiência, seria necessária a 

futura admissão de jornalistas nos campi, com a centralização das informações na ACS, na 

Reitoria, em Cascavel.   

A  ACS  deveria  ter  um  plano  de  comunicação  social,  na  forma  de  um 

documento escrito com o objetivo e a função de estruturar concretamente as principais idéias 

e opções para todas as atividades do setor.  A universidade, pela sua estrutura e importância, 

mereceria  mais  que  apenas  um periódico.  A  produção  de  revistas  (até  agora  foi  editada 

somente uma, específica sobre o curso de Medicina, quando a primeira turma colou grau), 

folders, vídeos, página na internet exclusiva com notícias produzidas pela ACS e clipping dos 

jornais,  entre  outros  materiais  sobre  a  universidade  também  poderiam  ser  editados  pela 

Assessoria de Comunicação.   

Em  síntese,  este  plano  deveria  ser  utilizado  para  avaliar  as  atividades  de 

comunicação na teia midiática nos seus aspectos técnico e organizacional, financeiro (no caso 

da publicidade institucional) e avaliar a evolução das atividades realizadas pelo setor. 

Outro tópico necessário seria o planejamento de comunicação social, que é a 

materialização  do  plano,  com o  desenvolvimento  de  produtos  voltados  à  propagação  das 

informações sobre o ensino, a pesquisa, a extensão, e também sobre as ações desenvolvidas 

pela universidade, bem como suas interligações com a sociedade.  

A elaboração do planejamento de comunicação social seria de responsabilidade 

da Assessoria  de Comunicação,  que teria  que conter  análise  da   Instituição,  incluindo o 

contexto  no  qual  a  mesma  se  insere  e  avaliação  do  trabalho  realizado,  suas  limitações, 

deficiências, possibilidades e potencialidades desenvolvidas, tópico no qual entramos agora 

com esta avaliação setorial. 
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DIMENSÃO IV

A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

AS PROPOSTAS DE TRABALHO ELENCADAS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE 2000 PARA ESTA DIMENSÃO DE AVALIAÇÃO:

OBJETIVO 4: Criação de instrumentos de interlocução com as comunidades interna 

e externa.

Ação 1: Lançar revistas, boletins, publicações científicas por área de conhecimento, 

para divulgar a produção da universidade, a partir de 2001.

Ação 2: Obter espaços na mídia para a divulgação das atividades da universidade.

Ação  3:  Criar  as  rádios  universitárias  em  todos  os  campi,  até  2001;  e  a  TV 

universitária até 2005.

O NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO DE AVALIAÇÃO:

1 – Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa. 

2 – Imagem pública da   Instituição nos meios de comunicação social.

Avalia-se  que as  propostas  de trabalho  elencadas  no planejamento  estratégico  de 

2000 para a gestão acadêmica e institucional não foram possíveis de serem efetivadas, no que 

tange à criação de instrumentos  de interlocução com a comunidade interna e externa.  As 

iniciativas  caracterizaram-se  de  forma  tímida,  e,  quando  algumas  foram  criadas,  não 

conseguiram registrar uma periodicidade muito longa.

Isso se verifica,  por exemplo,  em relação à Ação 1,  que previa  o lançamento  de 

revistas, boletins, publicações científicas por área de conhecimento, para divulgar a produção 

da universidade a partir de 2001. 

Quanto a publicações científicas, a Unioeste conseguiu registrar um bom trabalho, 

através  da  qualidade  e  quantidade  de  publicações,  mas  isso  não  se  caracterizou  como 
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atividade do setor avaliado,  ou seja,  da Assessoria de Comunicação Social.  As atividades 

pertinentes a este setor, quando criadas, não conseguiram garantir a perenidade das ações.

Em relação à Ação 2, que previa a obtenção  de espaços na mídia para a divulgação 

das atividades da universidade, caracterizou-se como sendo uma utilização informal, partindo 

mais  do interesse  da própria  imprensa,  do que da Assessoria  de  Comunicação.  O que se 

registrou foi uma produção constante de releases por parte da assessoria, que, através deste 

material, tem incentivado as redações dos órgãos de comunicação regionais a ampliarem seus 

espaços, criando pautas de reportagens. Os espaços assim denominados informais, não são 

garantidos com periodicidade definida.

A Ação 3, que previa a criação de rádios universitárias em todos os campi, até 2001, 

e a TV universitária até 2005, não foi executada, uma vez que a iniciativa primeira, que foi no 

campus de Toledo, sofreu problemas de ordem técnica e burocrática. A questão orçamentária 

também é uma questão que pesa neste quesito.

Ainda sobre a imagem pública da   Instituição nos meios de comunicação social, 

pondera-se que a construção da imagem pública da Unioeste junto aos meios de comunicação 

social  precisa ser entendida como sendo um reflexo da atuação dos seus dirigentes,   pró-

reitorias, campi, centros, colegiados. Da seriedade e comprometimento da coletividade que 

compõe a universidade é que se torna possível construir uma imagem positiva, ou negativa da 

Instituição. O processo histórico da Unioeste revela claramente esta perspectiva. A realidade 

vivida  no  presente,  por  exemplo,  compõe  um  quadro  positivo,  no  quesito  imagem 

institucional, veiculada pela imprensa.

Em momentos de empenho e comprometimento dos seus dirigentes foi viabilizada 

uma construção positiva da   Instituição junto à imprensa. Em momentos em que a direção 

não se pautou com a seriedade devida, imediatamente o conceito da   Instituição foi afetado. 

Esta dimensão está muito presente junto aos meios de comunicação, mesmo que a   Instituição 

tenha  dificuldades  no âmbito  estrutural  de conseguir  maior  custeio  e  recursos  para a  sua 

manutenção  e  expansão.   É  importante  considerar  que  a  imprensa  está  atentamente 

acompanhando o perfil administrativo da universidade, e deste perfil decorre a construção de 

sua imagem junto aos meios de comunicação. 
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DIMENSÃO V

AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Para  a  discussão  desta  dimensão,  inicialmente,  são  apresentados  alguns  dados 

retirados do documento consolidado pelas IEES e encaminhado, no ano de 2005, à Secretaria 

Estadual de Educação, como contribuições ao Plano Estadual de Educação. Posteriormente, 

são apresentados alguns dados específicos relacionados ao quadro de pessoal, no ano de 2004, 

bem como, considerações sobre a política de qualificação dos servidores docentes e técnico-

administrativos da Unioeste.

Força de trabalho: Docentes efetivos – Capacitação instalada por   Instituição Ensino Superior 

– Rede Estadual – Paraná – 2004

Data-base: 30/04/2004

Nº. 
ORD.

MUNICÍPIO/ 
  INSTITUIÇÃO

QUALIFICAÇÃO/TITULAÇÃO

GRADUADOS ESPECIALISTAS MESTRES DOUTORES

TOTAL GERAL 342 979 2.159 1.771 5.251

TOTAL UNIVERSIDADES 275 616 1.938 1.722 4.551

      1 UNIOESTE 58 191 468 211 928

      2 UNICENTRO 25 113 207 84 429

      3 UEL 73 155 575 601 1.404

      4 UEM 77 72 430 622 1.201
      5 UEPG 42 85 258 204 589

Fonte: CES/SETI – FORMULÁRIOS DE COLETA DE DADOS – 2004
Nota: (1) A FALM-Bandeirantes foi estadualizada em 2003. Entretanto, os docentes ainda não integram o 
Quadro Próprio de Carreira das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná.

A capacitação docente das universidades da rede estadual,  em termos gerais,  está 

caracterizada na tabela acima. Somando-se os quadros docentes presentes nas universidades e 

nas faculdades, a tabela demonstra, em 2004, o predomínio de mestres (41,11%), seguido de 

doutores (33,72%), e, em terceiro lugar, de especialistas (18,64%).
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As universidades têm 13,53% especialistas, 42,58% mestres e 37,83% doutores. As 

faculdades, por sua vez, têm 51,85% especialistas, 31,57% mestres e 7% doutores. Isso indica 

que há um número elevado de docentes, nas faculdades da Rede Estadual, somente com pós-

graduação lato sensu.

Considerando que a capacitação docente implica a melhoria das atividades de ensino, 

pesquisa e  extensão,  percebe-se a  necessidade  de  investimentos  na  qualificação  do  corpo 

docente das IES, ampliando, inclusive, a iniciativa já em andamento de utilização dos cursos 

de pós-graduação stricto sensu instalados no sistema público do Paraná, através de convênios 

interinstitucionais para esse fim.

Força de trabalho: Agentes universitários por nível de escolaridade – Rede Estadual de Ensino 
Superior – 2004

Data-base: 30/04/2004

Nº. 
ORD.

MUNICÍPIO/
 INSTITUIÇÃO

QUALIFICAÇÃO/TITULAÇÃO

Alfabeti-
zado

Ensino
Fund.

Ensino
Médio

Superior
Pós-Graduação

Especiali-
zação

Mestrado Doutorado Total

TOTAL GERAL 873 1.266 3.541 1.453 1.140 229 41 1.410 8.620

TOTAL UNIVERSIDADES 850 1.229 3.495 1.420 1.079 206 38 1.532 8.317

1 Cascavel - Unioeste 59 56 297 122 98 15 - 113 647

2 Guarapuava - UNICENTRO 28 14 90 77 47 2 - 49 258

3 Londrina - UEL 142 765 1.797 580 384 49 4 437 3.721

4 Maringá - UEM 389 260 1.055 483 456 101 33 590 2.777

5 Ponta Grossa - UEPG 232 134 256 158 94 39 1 13
Fonte: CES/SETI – FORMULÁRIOS DE COLETA DE DADOS – 2004
Nota: (1) A FALM-Bandeirantes foi estadualizada em 2003. Entretanto, os docentes ainda não integram o Quadro Próprio de Carreira 
das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná.

A  tabela  acima  apresenta  dados  das  universidades  estaduais  em  2004,  indica  a 

escolaridade dos servidores destas instituições e demonstra a necessidade de investimentos 

voltados à qualificação do corpo técnico, pois, juntando-se os dados das faculdades aos das 

universidades, verifica-se que 10,12% do total são apenas alfabetizados e 14,68% concluíram 

somente o ensino fundamental. Além disso, é reduzido o número de técnicos com formação 

superior  (16,85%),  considerando a  existência  de um grande  número  de  servidores  que  já 

possui o ensino médio completo (41,07% do total) e deseja ingressar em um curso superior, 

também juntando-se os dados agregados das faculdades e universidades públicas do Paraná.

Na  Unioeste,  assim  como  nas  demais  IES  paranaenses,  o  corpo  docente  tem  a 

denominação de Professor de Ensino Superior, estruturado em cinco classes, sendo Professor 

Auxiliar; Assistente e Adjuntos com níveis de A a D; Professor Associado, níveis A a C e 
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Professor Titular, conforme determina a Lei Nº. 11.713/1997, que dispõe sobre as Carreiras 

do Pessoal Docente e Técnico-Administrativo das Instituições de Ensino Superior do Estado 

do Paraná. Os docentes são contratados por regime de trabalho através de concurso público ou 

teste seletivo, sendo dividido em docentes efetivos e docentes temporários, cuja lotação é feita 

por  campus/centro, conforme segue:

CAMPUS/CENTRO EFETIVOS TEMPORÁRIOS
RT RT

CASCAVEL 40 24 12 9 Total 40 24 12 9 Total

CCBS 118 12 15 2 147 1 4 1 1 7

CCMF 83 31 14 2 130 1 3 2 0 6

CCET 79 3 0 1 83 0 6 3 0 9

CCSA 31 5 0 1 37 2 1 4 0 7

CECA 61 0 0 0 61 11 2 0 0 13

SUBTOTAL 372 51 29 6 458 15 16 10 1 42

FOZ DO IGUAÇU
CCSA 38 9 1 1 49 0 6 3 0 9

CEL 26 2 1 0 29 0 1 8 3 12

CECE 25 13 6 0 44 2 8 1 0 16

SUBTOTAL 89 24 8 1 122 2 15 12 3 32

FRANCISCO BELTRÃO
CCSA 26 1 0 0 27 0 3 0 0 3

CCH 40 0 0 0 40 2 1 0 0 3

SUBTOTAL 66 1 0 0 67 2 4 0 0 6

MAL. CÂNDIDO RONDON
CCA 43 0 0 0 43 0 2 0 0 2

CCHEL 66 3 1 0 70 2 5 0 0 7

CCSA 25 3 0 0 28 0 4 0 0 4

SUBTOTAL 134 6 1 0 141 5 11 0 0 13

TOLEDO
CCSA 39 3 2 1 45 5 2 1 0 8

CCHS 44 1 0 1 46 0 2 0 0 2

CECE 49 0 0 0 49 4 4 0 0 8

SUBTOTAL 132 4 2 2 140 9 8 1 0 18

TOTAL GERAL 793 86 40 9 928 30 54 23 4 111

Fonte: Grupo de Planejamento e Controle – Agosto/2004

Conforme o quadro demonstrativo acima, o corpo docente da   Instituição em 2004 

possuía um total de 1.039 docentes, sendo 928 efetivos e 111 temporários. Desses, 487 tinham 

o título de mestre; 206 tinham o título de doutor e 9 o título de pós-doutor. Isso demonstra um 

processo  crescente  de  fortalecimento  de  seu  quadro  docente,  em  franco  processo  de 

qualificação.

O corpo técnico-administrativo da Unioeste era regido, até a aprovação da Lei Nº. 

15.050/2006,  que  dispões  sobre  o  Plano  de  Cargos,  Carreira  e  Salários,  pela  Lei  Nº. 

11.713/1997,  que  dispõe  sobre  as  Carreiras  do  Pessoal  Técnico-Administrativo  das 
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Instituições  de  Ensino  Superior  do  Estado  do  Paraná  sendo  composto  de  cargo  único 

denominado Agente Universitário.

No  momento  da  auto-avaliação  da  Unioeste,  portanto,  era  vigente  a  Lei  Nº. 

11.713/1997. O desenvolvimento na carreira dos servidores técnico-administrativos se dava 

por progressão e ascensão, onde progressão é a passagem do servidor de uma referência para 

outra, dentro da mesma classe e função, e a ascensão é a passagem do servidor de uma classe 

para outra.

A progressão  se  dava  por  antigüidade,  merecimento  e  por  titulação.  O plano de 

carreira não contemplava incentivos à titulação, no entanto a regulamentação da Unioeste, 

aprovada pelo Conselho Universitário, Resolução nº. 006/99-COU e 012/99-COU, autorizou e 

disciplinou o pagamento do incentivo à titulação. Porém, devido à aprovação do Decreto Nº. 

2.435/2000,  o  incentivo  à  titulação  deixou  de  ser  aplicado  aos  servidores  técnico-

administrativos.

A  política  de  qualificação  e  capacitação  dos  servidores  técnico-administrativos, 

aprovada pela Resolução Nº. 035/2000-COU, apontou os seguintes objetivos:

criar  oportunidades  para  a  formação  continuada  dos  servidores  técnico-

administrativos,  acompanhando  as  exigências  da  conjuntura  atual  e  melhoria  de  sua 

empregabilidade;

qualificar o quadro técnico-administrativo da Unioeste;

potencializar e estimular o servidor técnico-administrativo para a demanda exigida 

pelo mercado de trabalho no que tange ao desempenho de funções e atividades com qualidade 

e eficiência;

propiciar  ao  servidor  técnico-administrativo  meios  para  a  capacitação  e  o 

desenvolvimento  humano  através  de  ações  que  envolvam  a  educação  continuada  e  o 

aperfeiçoamento profissional.

A lotação  dos técnico-administrativos  na Unioeste  se dá por  campus,  Reitoria  e 

Hospital  Universitário.  A  tabela  a  seguir  apresenta  a  distribuição  do  quadro  técnico-

administrativo  por  grau  de  escolaridade,  nos  campi  e  Reitoria  da  Unioeste.  Pela tabela, 

verifica-se  que,  na  Unioeste,  em  2004,  dos  647  servidores  efetivos,  59  são  apenas 

alfabetizados, 56 têm o ensino fundamental concluído, 297 o ensino médio concluído, 122 o 

ensino superior concluído, 98 com cursos de pós-graduação lato sensu e 15 com cursos de 

pós-graduação stricto sensu a nível de mestrado.
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NOME DA UNIDADE 
ADMINISTRATIVA

TOTAL

GRAU DE ESCOLARIDADE

ALFABETI-
ZADO

1º GRAU 2º GRAU 3º GRAU
PÓS-GRADUAÇÃO

ESPECIA-
LIZAÇÃO

MESTRADO
DOUTO-

RADO

Reitoria 115 3 5 43 23 31 10 -
Campus de Cascavel 185 30 15 90 35 14 1 -
Campus de Foz do Iguaçu 93 11 12 44 16 10 - -
Campus de Francisco Beltrão 52 - 1 32 13 5 1 -
Campus de Mal. Cândido Rondon 115 6 16 56 15 19 3 -
Campus de Toledo 87 9 7 32 20 19 - -
TOTAL 647 59 56 297 122 98 15 -

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos – 2004.

A Unioeste, frente à política nacional de qualificação institucional, baseada em um 

diagnóstico de sua realidade, sente a necessidade de aumentar o nível de qualificação de seus 

recursos humanos dedicados à pesquisa e pós-graduação, a fim de torná-la competitiva junto 

aos órgãos de fomento.

A política  da expansão da pesquisa institucional  com qualidade e credibilidade  é 

fortalecida pelo aumento da qualificação dos pesquisadores atuantes nos grupos e/ou núcleos 

de pesquisa, tornando-as sólidas, sendo flexível a ponto de permitir a discussão em torno de 

sua política e condução de suas metas, de forma coerente com as exigências do MEC e das 

agências financiadoras de projetos e pesquisas.

A política de qualificação institucional na Unioeste visa:

orientar para a decisão não individual no processo de qualificação;

priorizar áreas e linhas de pesquisa na Unioeste;

definir os objetivos da Unioeste em relação à região na qual está inserida;

estabelecer relação entre as áreas e linhas de pesquisa da Unioeste e a realidade local, 

regional e nacional;

definir  procedimentos  para  acompanhamento  do  processo  de  qualificação 

institucional;

estudar a criação de condições para a continuidade do trabalho na Unioeste, após a 

conclusão da qualificação.

A  política  de  qualificação  institucional  da  Unioeste  pretende  contemplar  a 

expectativa e necessidade da comunidade regional, dos grupos de pesquisa da   Instituição e, 

ainda, dos projetos a serem financiados por órgãos de fomento externos à   Instituição, além 

da qualificação do corpo técnico-administrativo.

A  qualificação  dos  recursos  humanos  da  Unioeste  visa,  portanto,  favorecer  a 

consolidação  das  linhas  institucionais  de  pesquisa,  dentro  da  flexibilização  e  distribuição 
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adequada  dos  recursos  recebidos  de  variadas  fontes  e  a  qualificação  dos  servidores 

direcionados aos interesses da   Instituição.

A política de qualificação da Unioeste está regulamentada por legislações internas, as 

quais atendem às normas do MEC/CNE/LDB, entre outras. Tais legislações são discutidas e 

elaboradas  a  partir  dos  planos  propostos  pelos  grupos  de  pesquisa,  núcleos  de  pesquisa, 

centros e campi, devendo ter concordância com o Plano Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Qualificação da Unioeste.

A seleção e a indicação dos candidatos à pós-graduação é feita pelos centros, levando 

em  consideração  as  áreas  prioritárias  para  o  desenvolvimento  dos  grupos  e  núcleos  de 

pesquisa, vinculados aos centros, à excelência do programa pretendido (avaliação da CAPES), 

à  relação  do programa de pós-graduação com a área  de atuação  nas  unidades  básicas  de 

pesquisa.

A qualificação institucional da Unioeste é baseada na expansão da pesquisa, metas da 

universidade  e  de  exigências  legais,  mas,  principalmente,  por  meio  do  planejamento 

institucional da pesquisa. Internamente, devem-se planejar programas que priorizem áreas e 

interesses institucionais a partir dos quais deverão ser previstos programas de pós-graduação 

os quais estabelecerão linhas de pesquisa, de extensão e, conseqüentemente, a qualidade do 

ensino, fazendo com que a Unioeste participe, de forma ativa e decisiva, nas ações que visam 

ao desenvolvimento regional em sua área de atuação.

Esse  plano  visa  canalizar  esforços  para  viabilizar  os  programas  de  mestrado, 

consolidando os cursos da Unioeste para alcançar o conceito cinco da CAPES e a qualificação 

para os servidores, em conjunto com outras instituições e com apoio da CAPES, de forma a 

oferecer cursos que contemplem a qualificação de um maior número de servidores, visando à 

melhoria da qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão.

Dessa  forma,  devem  ter  seus  afastamentos  concedidos  para  qualificação  os 

servidores que atendam ao plano de qualificação  de sua unidade de trabalho,  priorizando 

aqueles que mais aceleradamente contribuam para o processo de verticalização do ensino na 

universidade, os docentes oriundos de colegiados com curso em processo de reconhecimento 

e  aqueles  em que as áreas ou linha de pesquisa apresentarem interesse justificado para a 

Instituição.
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A auto-avaliação qualitativa da Dimensão V efetuada pela comunidade acadêmica da 

Unioeste (docentes e discentes) nos colegiados dos cursos de graduação e de pós-graduação; e 

técnico-administrativos (nos campi e Reitoria):

Uma parcela da comunidade acadêmica apontou que as políticas de pessoal adotadas 

na UNIOESTE, de maneira geral, estão muito aquém das políticas adotadas nas IES estaduais 

de São Paulo, por exemplo. Essa insatisfação pode ser confirmada nos gráficos abaixo, que 

demonstram que cerca de 40% dos servidores docentes e técnicos estão insatisfeitos e cerca 

de 35% dos acadêmicos de graduação e pós-graduação estão parcialmente satisfeitos com tais 

políticas.

Docente

Técnico-Administrativo

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmico-Mestrado

Nesse sentido, para os docentes, o regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva 

(TIDE) deveria efetivamente ser considerado Regime de Trabalho, sem obrigar os docentes a 

realizarem pesquisa e/ou extensão para obterem tal  benefício,  pois, ao contrário do que o 

Governo Estadual pensa, isso serviria para fortalecer as ações de pesquisa e de extensão uma 

vez que só trabalhariam com tais atividades os docentes que realmente se identificassem com 

elas.

Pelo  gráfico  abaixo  pode-se verificar  que,  apesar  de os  docentes  terem plano de 

carreira regulamentado desde 1997, 43% deles ainda se consideram insatisfeitos.

Docente

Para os técnicos, por sua vez, a aprovação do plano de carreira, cargos e salários 

deve ser prioridade, pois, conforme gráfico a seguir, 60% deles estão insatisfeitos, tendo em 

vista que desde 1997 essa categoria luta pela regulamentação da sua carreira.
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Técnico-Administrativo

Na avaliação anterior, no que diz respeito ao plano de carreira, cerca de 46% dos 

docentes  o  consideraram insatisfatório;  entre  os  técnicos  esta  insatisfação  chegou  a  54% 

(COLOGNESE, 2002).

Embora a comunidade acadêmica entenda ser fundamental a qualificação docente, 

algumas questões relativas foram apontadas como problemáticas porque acabam desfalcando 

os  colegiados  de cursos,  que  não possuem quadro suficiente  de  docentes  para  atender  às 

demandas  institucionais.  Além disso, os acadêmicos costumam questionar os afastamentos 

para  qualificação,  tendo  em vista  que  isso  gera  rotatividade  de  docentes  nas  disciplinas, 

atrapalhando o bom andamento das atividades acadêmicas.

Não  há  uma  política  de  qualificação  e  desenvolvimento  para  os  técnico-

administrativos. A   Instituição apenas tem liberado, na medida do possível, os técnicos que, 

por conta própria, buscam sua qualificação. Os técnicos também devem ter sua qualificação 

garantida  por  programas  de  pós-graduação lato e stricto  sensu,  principalmente  aqueles 

desenvolvidos  pela   Unioeste.  Para  esses  servidores  faltam  também  cursos  de 

aperfeiçoamento  nas  áreas  de informática,  relacionamento  interpessoal,  recursos  humanos, 

finanças  e  línguas  estrangeiras.  É  necessário  que  a    Instituição  crie  mecanismos  para 

desenvolvimento  da  carreira  funcional  estrutural  do  pessoal  técnico-administrativo  e  de 

valorização do capital humano.

Na avaliação anterior, quanto à valorização profissional pela   Instituição, cerca de 

46% dos docentes e 51% dos técnicos a consideraram satisfatória. Quanto às oportunidades e 

condições de desenvolvimento pessoal na Unioeste, cerca de 49% dos docentes e 47% dos 

técnicos as consideraram insatisfatórias (COLOGNESE, 2002).

A situação relatada acima conduz à insatisfação com as políticas de qualificação e 

aperfeiçoamento  e,  conseqüentemente,  à  desmotivação  dos  servidores  da  Unioeste,  como 

pode ser observado nos gráficos abaixo, que indicam que aproximadamente 40% dos docentes 

e 55% dos técnicos estão insatisfeitos com essas políticas.
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Docente

Técnico-Administrativo

Técnico-Administrativo

Diante desse cenário, surgiu o questionamento: Qual o incentivo para a qualificação 

dos servidores, já que existe um número insuficiente de docentes e de técnico-administrativos 

na  Unioeste,  bem como,  uma  carência  de  funcionários  especializados  para  atenderem os 

laboratórios e os centros de tratamento ligados à área da saúde? Ademais, os recursos para 

capacitação, de modo geral, advêm dos próprios profissionais e não da   Instituição.

A comunidade acadêmica denunciou a situação vivida pelos docentes que, por um 

lado, se sentem extremamente cobrados em termos de produtividade e que, por outro lado, 

não  têm  encontrado  incentivos  para  melhorarem  a  qualidade  de  suas  atividades.  Como 

exemplo dessa situação foi citada a falta de subsídios para a participação em eventos.

As  ações  voltadas  à  qualificação  e  ao  aperfeiçoamento  docente  e  técnico-

administrativo,  excetuando  os  afastamentos  para  pós-graduação,  são  consideradas 

insuficientes. Isto é uma situação contraditória em uma   Instituição que tem em seus quadros 
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número  significativo  de  profissionais  qualificados  e  que  poderiam ajudar  no  processo  de 

capacitação.

Os docentes têm maiores oportunidades de qualificação, porém, ainda há necessidade 

de melhorar as condições para afastamento desses servidores (tempo, bolsas, etc.). Ressalta-se 

que  a  qualificação  docente  deve  ser  voltada  para  o  ensino  e  pesquisa,  não  para  funções 

administrativas, pois as questões administrativas são de competência dos técnicos, que são 

qualificados e habilitados por concurso público.

Apesar  da  insatisfação  dos  servidores  com  as  políticas  de  qualificação, 

aperfeiçoamento e capacitação, os acadêmicos de graduação (43%) e pós-graduação (72%) 

mostraram-se,  respectivamente,  parcialmente  satisfeitos  e  satisfeitos  com  o  nível  de 

qualificação do corpo docente atuante nos cursos.

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Um dos pontos mais lembrado pela comunidade acadêmica da Unioeste referiu-se à 

necessidade urgente, por parte do Governo do Estado, de realizar concursos para docentes e 

técnicos efetivos.

Há urgência  na efetivação  de concursos para os técnico-administrativos  para que 

sejam atendidas atividades de fotocópias, laboratórios, assessoramento das coordenações de 

curso e das direções de centro, entre outras. Os gráficos abaixo evidenciam que os docentes 

(62%) e técnicos (75%) estão insatisfeitos, e que os alunos da graduação (36%) e da pós-
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graduação (30%) estão parcialmente satisfeitos no que se refere à relação entre o número de 

técnico-administrativos com as demandas e funções da Unioeste.

Docente

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmico-Mestrado

Uma  crítica  efetuada  pela  comunidade  acadêmica  dirigiu-se  à  rotatividade  dos 

funcionários,  nos  vários  setores  de  atividade,  fato  que  tem  gerado  precariedade  no 

atendimento das necessidades funcionais e impossibilitado a profissionalização das ações.
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Também foi repudiada a situação vivenciada por instituições como a Unioeste, que 

mantêm  estagiários  atuando  no  lugar  de  profissionais  concursados,  pois,  quando  esses 

estagiários começam a dominar as atividades com as quais estão em contato, no dia-a-dia, 

desvinculam-se da   Instituição devido ao término de seus contratos. Pelos gráficos abaixo, 

pode-se perceber que, para cerca de 50% dos docentes e 55% dos técnicos, a proporção entre 

número de técnicos efetivos e temporários é insatisfatória.

Docentes

Técnico-Administrativos

Além disso, há poucos técnico-administrativos em relação ao número de docentes na 

Unioeste,  evidenciando um acúmulo de demandas reprimidas.  Exemplo dessa situação é a 

dificuldade enfrentada, não raras vezes, por parte dos servidores que trabalham nos diversos 

laboratórios  da   Instituição,  embora  capacitados,  de atender  às constantes  solicitações  de 

reparos e manutenção dos laboratórios.

Também foi apontado o reduzido número de docentes efetivos em vários cursos da 

Unioeste, obrigando os docentes temporários a atenderem às inúmeras disciplinas, algumas 

fora de sua área de formação. Isso acaba por prejudicar, sobremaneira, a qualidade do ensino 

ministrado e a  apreensão dos conhecimentos  por parte  dos  acadêmicos.  É fato  ainda que 

alguns  docentes  temporários  assumem a  docência  na    Instituição  sem ter  a  qualificação 

esperada. Todos os gráficos abaixo ressaltam a percepção da comunidade acadêmica sobre o 

quantitativo de docente e revelam a insatisfação dos docentes (60%), técnicos (48%) e alunos 
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da graduação (49%), assim como a satisfação parcial dos alunos da pós-graduação (33%) no 

que  diz  respeito  à  relação  entre  o  número  de  docentes  com as  demandas  e  funções  da 

Unioeste.

Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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Ademais, conforme os gráficos abaixo, tanto os docentes (60%) quanto os técnicos 

(43%)  não  estão  satisfeitos  com  a  proporção  entre  o  número  de  docentes  efetivos  e 

temporários.

Docentes

Técnico-Administrativos

Os processos  de  seleção  e  contratação  dos  docentes  e  técnicos  são  considerados 

satisfatórios pela comunidade acadêmica. Conforme pode ser observado nos gráficos abaixo, 

aproximadamente  30% dos  técnicos  confiam nos  processos  seletivos  e  mecanismos  para 

contratação desses servidores.

Técnico-Administrativos
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Técnico-Administrativos

Os gráficos a seguir  mostram ainda que a maior  parte da comunidade acadêmica 

confia  nos  processos  (53%  docentes,  23%  alunos  da  graduação  e  35%  alunos  da  pós-

graduação)  e  mecanismos  (45%  docentes  e  25%  alunos  da  graduação)  de  seleção  e 

contratação do quadro docente da Unioeste. Destaca-se que 43% dos alunos da pós-graduação 

não estão satisfeitos com tais mecanismos.

Docentes

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado

Docente

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

No que se refere às respectivas políticas de avaliação de desempenho, tanto docentes 

(49%)  quanto  técnicos  (42%),  revelam-se  parcialmente  satisfeitos,  conforme  pode  ser 

observado nos gráficos a seguir.
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Docentes

Técnico-Administrativos

A comunidade  acadêmica  da Unioeste  insistiu  na necessidade de que o Governo 

Estadual assuma um compromisso com as universidades estaduais paranaenses, no sentido de 

equiparar  os salários  de seus docentes  e técnico-administrativos  aos de outras  instituições 

estaduais e federais. O problema salarial é detectado também por meio dos gráficos a seguir, 

onde  fica  evidente  que  a  maioria  (77%  docentes  e  70%  técnicos)  dos  servidores  estão 

insatisfeitos com a política salarial da Unioeste.

Docente
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Técnico-Administrativos

Para  mudar  essa  realidade  estrutural,  a  comunidade  entende  ser  necessária  a 

atualização salarial, respeitando a data-base, de modo que os profissionais da Unioeste e das 

demais IES paranaenses possam recuperar o poder de compra e auto-estima. No que se refere 

aos salários, a avaliação anterior já apontava que cerca de 73% dos docentes consideraram 

insatisfatório  o  salário  recebido  se  comparado  à  função  exercida.  Entre  os  técnicos, 

aproximadamente  63%  consideraram  satisfatório  o  salário  recebido,  comparado  com  as 

funções que exerciam e 43% avaliaram como satisfatório em comparação com o de outras 

instituições públicas (COLOGNESE, 2002).

As  condições  para  realização  de  trabalho  foram consideradas  insatisfatórias  pela 

maioria dos servidores (58% docentes e 42% técnicos),  conforme pode ser observado nos 

gráficos a seguir. A avaliação anterior apontou,  quanto ao espaço físico onde desenvolvem 

suas atividades, como salas de aula e salas para pesquisa e atendimento a alunos, que cerca de 

65%  dos  docentes  o  avaliaram  como  insatisfatório.  Já  os  técnico-administrativos, 

diferentemente dos docentes, aproximadamente 65%, consideraram satisfatórias as condições 

do espaço físico onde desenvolvem as atividades profissionais. A avaliação da adequação do 

ambiente  de  trabalho  para  favorecer  o  bom  desempenho  profissional  foi  avaliada  como 

satisfatória por 58% dos técnicos, 32% dos docentes e 41% dos acadêmicos. (COLOGNESE, 

2002).

Docente
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Técnico-Administrativos

Além disso, parece não haver avaliações periódicas sobre o grau de satisfação desses 

servidores. Essas observações podem ser confirmadas nos gráficos abaixo e demonstram que 

a Unioeste deve buscar alternativas para melhorar essa situação. Os cargos comissionados e as 

funções  gratificadas  foram  apresentadas  como  uma  das  questões  que  tem  gerado 

descontentamentos e questionamentos de parte significativa dos servidores da Unioeste. Há 

necessidade de um melhor esclarecimento sobre as formas de concessões dessas gratificações 

e, até mesmo, de reduzir a quantidade e o valor delas.

Docentes

Técnico-Administrativos

Outra  questão  bastante  citada  relaciona-se  à  falta  de  atendimento  psicológico, 

odontológico e médico para os servidores da Unioeste, além dos tradicionalmente oferecidos 
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pelas associações. Ou seja, não há políticas de promoção à qualidade de vida dos servidores, 

conforme revela a insatisfação da comunidade acadêmica (57% docentes, 46% técnicos, 32% 

acadêmicos graduação e 39% dos acadêmicos da pós-graduação) demonstrada nos gráficos 

abaixo. Por isso, sugere-se o desenvolvimento de programas de ginástica laboral, de qualidade 

de vida, de assistência médica, odontológica e psicológica, além da instalação de creches.

Docente

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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Outra  questão  relevante,  levantada  na  auto-avaliação,  refere-se  às  atividades 

docentes, tidas como individualizadas e desarticuladas internamente, havendo problemas de 

relacionamento  interpessoal  entre  alguns  profissionais.  Conforme  gráficos  a  seguir,  o 

relacionamento  interpessoal  entre  docentes  e  técnico-administrativos  foi  avaliado  como 

parcialmente satisfatório  por aproximadamente 39% dos docentes e 45% dos técnicos.  Já, 

entre os acadêmicos, cerca de 34% da graduação e 37% dos mestrandos demonstraram não ter 

conhecimentos sobre tais relacionamentos. Na avaliação anterior, a relação entre os docentes 

e os técnico-administrativos foi avaliada como satisfatória por 80% dos docentes. Por parte 

dos  técnicos,  70%  deles  avaliaram  como  satisfatórias  as  relações  com  os  docentes 

(COLOGNESE, 2002).

Docente

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado

Na avaliação anterior, o relacionamento entre os docentes, uma porcentagem de 66% 

deles  consideraram  satisfatório.  Dos  técnico-administrativos,  71%  avaliaram  seu 

relacionamento  como  satisfatório.  O relacionamento  entre  os  acadêmicos  foi  considerado 

satisfatório por 82% deles. O que revelou um nível de relações, apontado pela maioria da 

comunidade  acadêmica,  satisfatório  (COLOGNESE,  2002). Na avaliação  atual,  conforme 

pode ser constatado nos gráficos a seguir,  cerca  de 47% dos docentes  estão parcialmente 

satisfeitos com o seus relacionamentos interpessoais. Da mesma forma, cerca de 37% dos 

acadêmicos de graduação e 50% dos mestrandos demonstraram estar parcialmente satisfeitos 

com os  relacionamentos  interpessoais  entre  os  docentes.  Entre  os  técnico-administrativos, 

aproximadamente  52%  também  revelaram  estar  parcialmente  satisfeitos  com  os 

relacionamentos interpessoais entre eles.

Docentes

Técnico-Administrativos
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Na avaliação  anterior,  o  item  relacionamento  com  os  alunos  foi  avaliado  como 

satisfatório  por  79%  dos  técnicos.  Os  acadêmicos  avaliaram  como  satisfatório  o 

relacionamento com os técnico-administrativos em 75%. Os acadêmicos, num total de 88%, 

entenderam que o relacionamento com os docentes é satisfatório (COLOGNESE, 2002). Na 

avaliação atual,  conforme gráficos abaixo, no que se refere ao relacionamento interpessoal 

entre docentes e alunos: cerca de 47% dos docentes, 38% dos acadêmicos de graduação e 

50% dos acadêmicos do mestrado estão satisfeitos.

Docentes
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Por outro lado, o relacionamento entre técnico-administrativos e alunos, de acordo 

com os gráficos abaixo: aproximadamente 38% dos docentes, 47% dos técnicos e 43% dos 

acadêmicos da graduação estão parcialmente satisfeitos, e, 42% dos acadêmicos do mestrado 

estão satisfeitos.

Docente

Técnico-Administrativos
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Os gráficos  a  seguir  apresentam a  percepção dos  docentes  e  técnicos  sobre  seus 

respectivos órgãos de representação (sindicatos e associações), sendo que cerca de 40% deles 

estão parcialmente satisfeitos.

Docentes

Docentes
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Técnico-Administrativos
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A Avaliação dos setores administrativos da   Instituição – ainda a questão das Políticas de 

Pessoal... 

À Diretoria de Recursos Humanos (DRH) compete planejar, coordenar, executar e 

controlar  as  atividades  relativas  aos  recursos  humanos.  Fazem  parte  da  sua  estrutura  as 

Divisões de Seleção e Acompanhamento, de Documentação e Pagamento e de Planejamento e 

Registro, com atribuições específicas previstas na estrutura regimental. Porém, as atividades 

realizadas pelas divisões não correspondem exatamente às previstas, pois o rol de atividades 

que envolvem o setor ultrapassa em muito o previsto na estrutura regimental.

O  cenário  em  que  a  estrutura  da  DRH  e  suas  atribuições  foram  descritas  não 

corresponde à moderna concepção de gerenciamento e ao quadro de pessoal alocado para este 

trabalho,  em comparação  a  outros  setores  de recursos  humanos  das  demais  universidades 

estaduais.  Além  da  concepção  de  gerenciamento  de  recursos  humanos  ter  se  alterado 

drasticamente ao longo dos últimos anos, também o número de servidores da época pode ser 

considerado irrisório  em relação  ao atual.  Entre  os anos  de 1996,  quando foi aprovada  a 

estrutura regimental, e 1997, o número de servidores oscilou entre 900 e 1.000, entre docentes 

e técnicos. Atualmente somam-se, aproximadamente, 2.300 servidores.

Em  razão deste  crescimento  quantitativo  e  conseqüente  demanda  por  formas 

alternativas de gerenciamento das pessoas, não houve alteração da estrutura, das finalidades e 

atribuições,  e  do  número  de  servidores  do  setor,  para  atender  a  tais  demandas.  Assim, 

atualmente, nada além da execução da rotina é possível à DRH realizar. Para atendimento das 

demandas atuais se faria necessário planejar formas modernas de gerenciamento. Para isso, 

não  se  tem  no  setor  estrutura  de  pessoal,  política  institucional  definida,  estrutura  de 

equipamentos e sistemas.

Na DRH são depositadas muitas expectativas, de ordem funcional e pessoal. Muitas 

destas  pressupõem  fatores  que  não  dependem  exclusivamente  desta  diretoria,  como,  por 

exemplo, uma política de qualificação dos técnico-administrativos; programas de treinamento 

continuado; atenção a assuntos da comunidade universitária; programas de integração entre 

servidores e destes com a universidade; plano de carreira, cargos e salários. 

Já  outras  expectativas  dos  servidores  poderiam  ser  atendidas,  ou  ao  menos 

desencadeadas  por este setor.  Todavia,  não com o quadro atual  de servidores técnicos  da 

Unioeste, que desde 1995 realizou apenas um concurso público para admissão de técnicos, ao 

passo  que  desligamentos  destes,  por  diversos  fatores,  ocorreram todos  os  anos,  além do 

aumento do número de cursos ofertados e professores admitidos.
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Se avaliado o desempenho da DRH considerando-se estes aspectos históricos e seus 

efeitos,  sob a ótica dos servidores aqui lotados,  embora se admita  a ocorrência  de falhas, 

pode-se afirmar que suas atribuições são realizadas a contento, na medida das possibilidades. 

Se consideradas, porém, as justas expectativas dos servidores em geral, há muito que se fazer 

para alcançar um patamar satisfatório, o que também não depende apenas desta diretoria, mas 

de a   Instituição assumir este problema e, coletivamente, impedir a continuidade dos fatores 

históricos responsáveis pelos problemas atuais.

Desnecessária  a  avaliação  distinta  de cada uma das divisões em razão de que as 

carências,  dificuldades,  superações e necessidades são comuns a toda a DRH. Excetua-se, 

parcialmente,  a  Divisão  de  Documentação  e  Pagamento,  haja  vista  tratar-se  de  um setor 

basicamente de execução, em relação ao qual a expectativa predominante é de que as verbas a 

serem recebidas  a  cada mês  estejam completas,  o  que normalmente  ocorre.  Também,  em 

relação a essa divisão, pesa a dificuldade em se buscar a eficiência em razão da carência de 

um sistema de informação que atenda às necessidades do setor, assim como os demais setores 

da DRH. O sistema atualmente utilizado para a execução da folha de pagamento é limitado. 

Foi instituído em 1999, na condição de provisório, e mantém-se até hoje, com adequações 

paliativas. 

Não foi elaborado com base na estrutura de benefícios (vencimento, remuneração, 

licenças, etc.) concedidos aos funcionários públicos do Estado, mas com base na estrutura de 

benefícios de uma empresa privada, com características sensivelmente diferenciadas. Além da 

possibilidade de erros na confecção da folha de  pagamento, decorrente da falta de controle 

automático, existe a impossibilidade de integração das informações entre os setores da DRH e 

destes com outros, o que não contribui para a melhoria do desempenho de outras atividades 

pertinentes à DRH.

A política de desenvolvimento na carreira dos servidores da Unioeste está baseada, 

exclusivamente,  em legislação específica do Estado.  Em relação aos docentes,  o plano de 

carreira aprovado em 1997 estabelece critérios satisfatórios para desenvolvimento funcional, 

bem  como  exerce  o  papel  de  estimular  a  capacitação  docente.  Carecendo,  apenas,  de 

adequações  nos  valores  dos  vencimentos.  Ainda  para  os  docentes,  internamente,  há 

regulamento  de  política  de  qualificação,  talvez  incipiente,  mas  em conformidade  com as 

atuais disponibilidades de carga horária e recursos financeiros.

Os técnicos,  ao contrário dos docentes,  não foram contemplados de fato com um 

plano de carreira em 1997, tendo como conseqüência a ausência de política de capacitação e 

estímulos  ao  desenvolvimento  profissional.  Ações  específicas  de  capacitação  são 
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desenvolvidas  nos  campi  e  Hospital  Universitário,  sem  que  para  isso  haja  política 

especificamente definida e com recursos e estrutura (análise efetuada entes da aprovação do 

PCCS).
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DIMENSÃO V

AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

AS PROPOSTAS DE TRABALHO ELENCADAS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE 2000 PARA A GESTÃO ACADÊMICA E INSTITUCIONAL:

OBJETIVO 2: Criação de mecanismos para agilizar a liberação, junto ao Governo 

do  Estado,  dos  recursos  necessários  para  investir  nos  quadros  docente  e  técnico-

administrativo, contratando novos profissionais.

Ação  1:  Contratar  pessoal  técnico-administrativo  segundo  o  número  de  vagas  e 

funções  definido  e  requisitado  por  cada  campus.  Manter  o  seguinte  cronograma  das 

contratações: 50% das requisições até 2001; 80% até 2003; 100% até 2005.

Os  resultados  das  avaliações  anterior  e  atual,  os  dados  institucionais  e  os 

apontamentos da Diretoria de Recursos Humanos revelam que esta ação ficou muito longe de 

ser  atingida.  Verificou-se  que  a  falta  de  pessoal  técnico-administrativo  tem  sido  uma 

constante na Unioeste e muitos setores reclamaram que suas atividades têm sido prejudicadas 

devido  à  escassez  desses  servidores.  Ressalta-se  que  em  função  da  necessidade  de 

regularização dos cargos de todos os servidores das universidades estaduais,  que perdurou 

dois anos, as contratações ficaram suspensas.

Ação  2:  Dar  continuidade  às  negociações  com  os  órgãos  competentes  para 

autorização de concurso público,  destinado ao preenchimento de vagas abertas de pessoal 

técnico-administrativo. Garantir a realização dos concursos para atender à demanda futura.

Essa ação foi parcialmente atingida, pois, ao longo do período 2000-2004, todos os 

anos  a  Unioeste  inclui  na  proposta  orçamentária  a  previsão  de  contratações  de  técnico-

administrativos para atender à demanda futura. Além disso, diversas solicitações de abertura 

de concurso foram encaminhadas ao Governo do Estado. No entanto, apenas em 2002 foi 

realizado concurso público para contratação desses servidores, mesmo assim, as vagas abertas 

e preenchidas não supriram as necessidades institucionais, apenas amenizaram o problema. A 
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Diretoria  de  Recursos  Humanos  esclareceu  que  as  150  vagas  desse  concurso  foram 

exclusivamente para substituições das vacâncias decorrentes de aposentadorias, exonerações e 

falecimentos  de técnico-administrativos.  Informou também que em 2001 foi realizado um 

concurso e contratados 42 técnicos para o campus de Francisco Beltrão. Ressalta-se que nesse 

período o crescimento da Unioeste foi bem maior que o número de técnicos contratados, o 

que agravou ainda mais o problema.

Ação  3:  Contratar  docentes  segundo  o  número  de  vagas  requisitado  por  cada 

campus, tendo como meta a posse e exercício antes do início do ano letivo vigente.

Essa ação também foi parcialmente atingida, pois, seja por concurso público ou teste 

seletivo,  os docentes foram contratados  de acordo com as solicitações  e necessidades dos 

cursos.  Porém, as contratações acabaram sendo efetuadas,  em geral,  após o início do ano 

letivo devido, principalmente, à morosidade na aprovação dos concursos e testes seletivo por 

parte do Governo do Estado. Ressalta-se, conforme verificado nos dados da avaliação, que o 

número de docentes temporários ainda é muito grande em relação aos efetivos.

OBJETIVO  3:  Oferta  permanente  de  programas  de  qualificação  ao  quadro  de 

pessoal, visando atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Ação 1:  Implementar  o plano de carreira  para o quadro técnico-administrativo,  a 

partir de 2001.

No  período  sob  avaliação,  essa  ação  não  foi  atingida,  pois,  apenas  em 2006  os 

técnico-administrativos tiveram seu Plano de Carreira,  Cargos e Salários aprovado, o qual 

encontra-se ainda em fase de implantação.

Ação 2:  Qualificar  o  quadro técnico-administrativo,  exigindo-se  como mínimo  o 

ensino médio concluído. Manter como metas de qualificação: 50% do quadro até 2003; 100% 

até 2010.

Observou-se que o cumprimento  das metas  dessa ação foi  parcialmente  atingido, 

porém, muito mais em função dos próprios servidores que buscaram sua qualificação que por 

ações institucionais que viabilizassem o aperfeiçoamento e a qualificação deles. No período 

avaliado  pode-se  constatar  um  crescimento  no  número  de  servidores  que  concluíram  os 

ensinos  fundamental,  médio  e  superior.  Destaca-se  que  a  Unioeste  possui  no  quadro  de 

técnico-administrativos de nível superior servidores com mestrado e  vários especialistas.
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De acordo com informações da Diretoria de Recursos Humanos, não foram ofertados 

programas de qualificação aos servidores técnico-administrativos devido principalmente ao 

reduzido  quantitativo  de  técnicos  dificultar  ainda  mais  as  possibilidades  de  liberação  do 

servidor,  aliado  ao  problema  da  carência  de  recursos  financeiros  específicos  para  essa 

finalidade.

OBJETIVO 6:  Realocação,  pelo setor de Recursos Humanos,  para funções mais 

adequadas daqueles funcionários subaproveitados ou em disfunção.

Ação  1:  Criar  uma  comissão  composta  de  técnico-administrativos  para  estudo  e 

mapeamento dessas situações e propostas de solução.

Constatou-se que essa ação não foi cumprida,  pois muitos técnico-administrativos 

ainda encontram-se em disfunção. Alerta-se que o problema das disfunções tem se agravado 

no período avaliado em função da falta de pessoal, pois, para viabilizar o desenvolvimento da 

atividade-meio da Unioeste e para que as atividades-fins não fiquem prejudicadas, servidores 

que prestam concurso para uma função acabam tendo que executar outras tarefas.

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO DE AVALIAÇÃO

1  –  Planos  de  carreira  regulamentados  para  os  corpos  docentes  e  técnico-

administrativo, com critérios claros de admissão e de progressão.

De acordo com os dados da avaliação, o plano de carreira dos docentes da Unioeste, 

implantado e regulamentado em 1997, tem possibilitado a qualificação e o desenvolvimento 

desses servidores. Os técnico-administrativos também tiveram o plano de carreira aprovado 

em 1997, porém, sua regulamentação ocorreu apenas em 2006, por meio da Lei Nº. 15.050. O 

Plano de Carreira, Cargos e Salários dos técnicos encontra-se em fase de implantação e muitas 

ações ainda serão necessárias até que todos eles possam usufruir dos benefícios previstos no 

plano.  Nesse sentido,  atualmente,  tanto os docentes  quantos os técnicos possuem critérios 

claros de admissão e de progressão.

2 – Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida para 

os corpos docente e técnico-administrativo.
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A avaliação revelou que grande parte dos docentes e dos técnico-administrativos não 

estão totalmente satisfeitos com as políticas de qualificação e de melhoria da qualidade de 

vida desses servidores.

3 – Clima institucional, relações interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação 

pessoal e profissional.

Observou-se  uma  certa  insatisfação  no  que  diz  respeito  aos  relacionamentos 

interpessoais entre docentes e técnicos, bem como, entre esses servidores e os acadêmicos.

Em síntese,  na  dimensão V os  principais  problemas  levantados  pela  comunidade 

acadêmica  foram:  pouca  satisfação  com  o  trabalho  desenvolvido,  devido  às  dificuldades 

financeiras  (institucionais  e  pessoais),  estruturais  e  formação  técnica  adequada  para  a 

realização das tarefas cotidianas; inexistência de políticas de estímulo às atividades docente e 

técnico-administrativa;  inexistência de políticas de assistência e promoção da qualidade de 

vida  voltada  à  comunidade  acadêmica;  não  há  espaço  físico  adequado  para  os  docentes 

temporários desempenharem suas atividades extra-classe; os setores de Recursos Humanos e a 

Assessoria Jurídica estão mais preocupados em reproduzir, internamente, as deliberações do 

Estado que em atender os servidores em suas dúvidas e necessidades;  número elevado de 

estagiários em relação ao número de técnicos efetivos, bem como, de docentes temporários 

em relação aos efetivos; número elevado de técnicos em disfunção; falta de especialização 

funcional para os técnicos que, muitas vezes, buscam cursos de pós-graduação fora de sua 

área de atuação funcional; inexistência de canais para discutir a satisfação dos servidores com 

o trabalho; falta de bolsas para qualificação de docentes e técnicos.

Por  outro  lado,  os  principais  pontos  positivos  identificados  foram:  mecanismos 

confiáveis  de  contratação  de  pessoal;  distribuição  satisfatória  de  horas-atividade  entre  o 

ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão;  nível  satisfatório  de  qualificação  docente  e  técnico-

administrativo.

No  contexto  dessa  dimensão,  a  principais  sugestões apontadas  pela  comunidade 

acadêmica foram: avaliar o perfil profissional e psicológico dos docentes que participam dos 

processos seletivos da Unioeste; avaliar de forma mais criteriosa o desempenho dos docentes 

em estágio probatório; rever os mecanismos de avaliação de desempenho dos docentes após o 

estágio probatório, principalmente no que tange ao memorial descritivo, incluindo avaliação 

do docente  pelo discente;  rever os mecanismos de avaliação de desempenho dos técnico-

administrativos, de forma a efetivamente identificar a qualidade das atividades desenvolvidas; 
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desenvolver parcerias para qualificação interinstitucional, possibilitando a qualificação de um 

número maior  de profissionais da Unioeste,  com custos menores  para o servidor e para a 

Instituição,  bem  como,  com  sobrecarga  menor  para  os   colegiados  de  cursos;  instituir 

comissão para promover a integração dos servidores contratados; agilizar a contratação de 

pessoal por meio de concursos públicos, definindo vagas específicas para as funções.
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DIMENSÃO VI

A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA   INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 

FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A 

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA NOS 

PROCESSOS DECISÓRIOS.

A Unioeste tem uma estrutura multicampi, todos os campi de igual hierarquia, com 

centros de excelência na produção e socialização do conhecimento, atenta às características 

regionais.

A administração superior é integrada pelo conselho universitário (COU), como órgão 

máximo normativo e deliberativo, e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), este 

último  atuando  como  órgão  superior  consultivo,  normativo  e  deliberativo  em  matéria 

referente ao ensino, à pesquisa e à extensão. É integrada ainda pela Reitoria,  como órgão 

executivo que superintende todas as atividades universitárias.

O  Conselho  Universitário  é  constituído  pelos  seguintes  membros:  Reitor,  Vice 

Reitor,  Diretor  Geral  de  cada   campus,  representantes  docentes  de  cada   campus,  um 

representante  técnico-administrativo  de cada  campus  e  um da Reitoria;  um representante 

discente por  campus, um representante da Secretaria de Estado a que estiver afeta a área de 

ensino superior, um representante da comunidade regional, um representante da comunidade 

regional dos setores econômicos, um representante das organizações da classe trabalhadora.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é constituído pelos seguintes membros: 

Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor de Graduação, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-

Reitor  de Extensão,  Pró-Reitor de Administração e Planejamento,  diretores de centro,  um 

representante  técnico-administrativo,  um  representante  discente  de  cada   campus,  um 

representante docente de cada  campus.

A administração superior, Reitoria, superintende todas as atividades universitárias, 

através  dos seguintes  órgãos: Pró-Reitoria  de Graduação,  Pró-Reitoria  de Pesquisa e Pós-

Graduação,  Pró-Reitoria  de  Extensão,  Pró-Reitoria  de  Administração  e  Planejamento, 

Assessorias e Órgãos Suplementares, sendo que, em cada um destes órgãos, há uma estrutura 

a nível tático e operacional.
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A administração intermediária tem como órgão consultivo e deliberativo em matéria 

de ensino, pesquisa, extensão e administração o Conselho de  campus, que é o órgão máximo 

do  campus e, como órgão executivo, a Direção Geral do  campus.

O Conselho  de  campus  é  composto  pelos  seguintes  membros:  Diretor  Geral  do 

campus,  diretores  de  centro,  os  titulares  de  órgãos  suplementares  do   campus,  um 

representante  técnico-administrativo,  um representante  discente  por  centro,  representantes 

docentes de cada centro, um representante da comunidade local.

Para o desempenho das funções no  campus, o Diretor Geral conta com a seguinte 

estrutura: Assessores, Secretaria Administrativa, Secretaria Financeira,  Biblioteca, Secretaria 

Acadêmica, centros e Órgãos de Apoio ou Suplementar.

A administração básica tem como órgão consultivo e deliberativo,  em matéria de 

ensino, pesquisa e extensão, o Conselho de Centro e, como órgão executivo, a  direção de 

centro.

O Conselho de Centro  é  constituído  pelos  seguintes  membros:  diretor  do centro, 

pelos coordenadores de curso que integram o centro, um representante discente por curso, 

dois representantes docentes por curso.

Os  centros  estruturam-se  com base  nas  áreas  do  conhecimento  relacionadas  aos 

cursos e programas regulares implantados em cada  campus.

A administração básica setorial tem como órgão consultivo e deliberativo em matéria 

de ensino o  colegiado de curso e, como órgão executivo, a  coordenação de curso.

O  colegiado de curso é composto por todos os docentes que ministram disciplinas e 

desenvolvem atividades no respectivo curso, bem como por representantes do corpo discente 

regularmente matriculados no curso.

Os Órgãos de Apoio e Suplementares são vinculados à Reitoria ou ao  campus ou ao 

centro e têm por finalidade proporcionar suporte acadêmico e administrativo à  Instituição.

A auto-avaliação da sexta dimensão, efetuada pela comunidade acadêmica (docentes, 

discentes e técnico-administrativos) por intermédio dos questionários. 

Os Órgãos Colegiados da Unioeste: Atribuições e Competências

Conselho Universitário

− definir as políticas de desenvolvimento da Unioeste;

− aprovar o Regimento Geral da Unioeste;
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− propor, por dois terços de seus membros, alteração do Estatuto e do Regimento 

Geral da Unioeste;

− deliberar sobre seu Regimento Interno e regulamento dos órgãos da universidade;

− constituir suas comissões permanentes e transitórias;

− deliberar  sobre  a  criação,  organização,  modificação,  avaliação  ou extinção  de 

cursos e programas regulares;

− deliberação  sobre a  criação,  desmembramento,  fusão ou extinção  de órgãos  e 

unidades administrativas;

− deliberar sobre normas e relatórios de  avaliação institucional;

− outorgar  títulos  honoríficos  e  instituir  prêmios  como  estímulo  à  atividade 

universitária;

− regulamentar os processos de consulta à comunidade acadêmica para nomeação 

ou designação de seus dirigentes, observada a legislação vigente;

− homologar os resultados das consultas para escolha do Reitor, do Vice-Reitor, 

dos diretores-gerais dos campi e dos diretores de centro;

− aprovar a proposta orçamentária da universidade e apreciar a prestação anual de 

contas, encaminhada pelos diretores-gerais dos campi e pelo Reitor;

− julgar, em grau de recurso, deliberações do CEPE, do Conselho de  campus  e 

dos Conselhos de centro, e outras matérias de sua competência;

− decidir sobre a expansão da Unioeste;

− deliberar  sobre  critérios  orçamentários  para  o  desenvolvimento  de  programas 

administrativos, de ensino, de pesquisa e de extensão;

− deliberar sobre a estrutura de cargos e funções administrativas, no âmbito de sua 

competência;

− deliberar sobre aceitação de legados e doações;

− deliberar  sobre  a  composição  do  quadro  de  pessoal  docente  e  técnico-

administrativo;

− Estabelecer critérios  de nomeação, contratação e regime de trabalho do pessoal 

docente e técnico-administrativo, de conformidade com a legislação vigente;

− aprovar  o  sistema  remuneratório  para  o  quadro  de  pessoal  da  universidade, 

observada a legislação vigente;
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− normatizar o afastamento do pessoal docente e técnico-administrativo observada 

a legislação vigente;

− estabelecer normas para concessão de bolsas;

− normatizar  concurso  para  provimento  de  cargos  administrativos  observada  a 

legislação vigente;

− estabelecer o código disciplinar da Unioeste;

− deliberar sobre políticas, programas e regulamentos institucionais de avaliação, 

qualificação,  promoção  e  afastamento  do  pessoal  técnico-administrativo,  na 

forma da lê e do Regimento Gera;

− aprovar atos de alienação, cessão e arrendamento de bens móveis e imóveis, de 

conformidade com a legislação em vigor;

− aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento da administração universitária;

− fixar taxas, emolumentos e honorários pela expedição de documentos e prestação 

de serviços;

− deliberar sobre matéria de interesse geral da Unioeste, ressalvada a competência 

atribuída a outros órgãos;

− avocar a si a decisão de qualquer assunto de interesse  relevante e de competência 

de  ouras  instâncias  da Unioeste,  mediante  deliberação  de  dois  terços  de seus 

membros.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Deliberar sobre:

− projetos pedagógicos  de cursos de graduação,  de pós-graduação stricto  sensu, 

seqüências e outros;

− normas complementares às do Regimento Geral relativas a todos os elementos 

que  integram  o  regime  didático-científico  dos  cursos  e  programas  da 

universidade;

− políticas e programas institucionais de avaliação do pessoal docente;

− número de vagas dos cursos e programas regulares ofertados pela  universidade;

− política de qualificação docente;

− qualquer  matéria  de  sua  competência,  em primeira  instância  ou  em  grau  de 

recurso.
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Estabelecer Normas e Critérios para:

− avaliação de desempenho dos docentes;

− expedição  de  diplomas,  certificados  e  concessão  de  títulos  e  dignidades 

universitárias;

− atribuição dos encargos de ensino, pesquisa e extensão;

− concurso público de pessoal docente;

− ingresso  dos  candidatos  nos  cursos  de  graduação,  pós-graduação,  extensão, 

seqüências e outros;

− consulta para a escolha dos coordenadores de curso;

− atividades de monitoria;

− fixar, anualmente, o calendário acadêmico;

− reconhecer ou revalidar títulos e diplomas obtidos fora da Unioeste, nacionais ou 

estrangeiros, nos termos da legislação;

− manifestar-se  sobre políticas  e  programas  institucionais  de ensino,  pesquisa e 

extensão.

Conselho de Campus

− propor políticas de ação e de desenvolvimento do campus, em consonância com 

as diretrizes emanadas dos conselhos superiores;

− deliberar  sobre  assuntos  acadêmicos  e  administrativos  no  âmbito  de  sua 

competência;

− emitir parecer sobre matérias a serem submetidos às instâncias superiores;

− manifestar-se sobre processos de criação, desmembramento, fusão ou extinção de 

órgãos e unidades do campus;

− manifestar-se sobre a criação, organização, modificação, avaliação ou extinção 

de cursos e programas do campus;

− aprovar a proposta orçamentária anual do  campus a ser encaminhada  à Reitoria 

e fiscalizar a execução orçamentária;

− deliberar, no âmbito de sua competência, sobre aplicação de recursos financeiros;
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− manifestar-se  sobre  recebimento  de  legados,  heranças  e  doações,  quando 

clausulados;

− propor  valores  de  taxas,  emolumentos  e  honorários  pela  expedição  de 

documentos  ou  pela  prestação  de  serviços,  a  serem  fixados  pelo  Conselho 

Universitário;

− aprovar balanços e demonstrativos de prestação de contas;

− aprovar  orçamentos  de  despesas  e  investimentos  de  projetos  e  programas  no 

âmbito do  campus;

− manifestar-se  sobre  contratação,  relotação,  transferência  e  afastamento  de 

pessoal;

− definir normas relativas à organização e administração de laboratórios e outros 

meios;

− manifestar-se  sobre relatórios  de desempenho  e  estágio  probatório  do pessoal 

técnico-administrativo;

− definir critérios para a escolha do representante da comunidade local no Conselho 

e  campus.

Conselho de Centro

− definir as linhas gerais e a política de desenvolvimento do centro;

− estabelecer grupos e linhas de pesquisa e extensão, no âmbito do centro;

− prever as receitas e despesas do centro para integrar a proposta orçamentária do 

campus;

− aprovar os programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão aos docentes;

− atribuir os encargos de ensino, pesquisa e extensão aos docentes;

− promover a articulação das atividades dos cursos e programas desenvolvidos no 

respectivo centro;

− constituir comissões especiais para estudar assuntos no âmbito de seu interesse, 

nos limites de sua competência;

− acompanhar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas 

no centro;

− aprovar liberação de docentes para qualificação, observadas as normas e políticas 

institucionais;
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− no âmbito de sua competência, dar parecer sobre:

− alteração e elaboração de regulamentos;

− projeto político pedagógico dos cursos e suas alterações;

− convênios  e  contratos  de  interesse  do  centro  a  serem  celebrados  pela 

universidade;

− propor a contratação de docentes;

− propor  diretrizes  para  o  aperfeiçoamento  do  pessoal  docente  e  técnico-

administrativo em sua área de competência;

− estabelecer  critérios  para  a  participação  dos  docentes  e  discentes  em eventos 

científicos e culturais;

− estabelecer  critérios  para  a  participação  dos  docentes  e  discentes  em eventos 

científicos e culturais;

− estabelecer  programas  para  atividades  de  monitoria,  no  âmbito  do  centro, 

observadas as normas regimentais;

− manifestar-se  sobre  os  relatórios  de  desempenho  e  de  estágio  probatório  de 

docentes.

Colegiado de curso

− elaborar  o  projeto  pedagógico  do  respectivo  curso  ou  programa  para  ser 

submetido ao CEPE;

− aprovar os planos de ensino das disciplinas de cursos e programas;

− decidir sobre o aproveitamento de estudos, de adaptação de disciplinas, mediante 

requerimento dos interessados;

− propor ao diretor de centro providências quanto à melhoria do ensino ministrado 

no curso ou no programa;

− apreciar propostas dos docentes e discentes sobre assunto de seu interesse ou do 

curso ou do programa;

− deliberar sobre aceitação de matrícula de alunos transferidos ou portadores de 

diploma de graduação, de acordo com normas baixadas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão;

− avaliar  a  execução  didático-pedagógica  do  curso  ou  do  programa,  sugerindo 

adequações;
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− indicar docentes do colegiado para orientação de matrículas;

− indicar docentes do colegiado para compor o conselho de centro;

− desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino das disciplinas, na 

perspectiva da ação interdisciplinar;

− supervisionar a execução do regime acadêmico, especialmente no que se refere às 

atividades dos docentes e discentes.

−

Organização Administrativa

Reitoria

Gabinete da Reitoria

Auditoria e Controladoria  Interna

Secretaria dos Conselhos Superiores

Assessoria de   Relações  Interinstitucionais e Internacionais

Assessoria de Comunicação Social

Área.de  Relações Públicas e Cerimonial

Área de Jornalismo e  Publicidade

Grupo de Planejamento e Controle

Área de Orçamento

Área de Informações

Área de Organização, Sistemas e Métodos

Assessoria  Jurídica

Assessoria de Convênios e Captação de Recursos

Área de Convênios;

Área de  Projetos de Captação de Recursos

Secretaria Geral

• Área  de Protocolo Geral

• Área de Expediente e Arquivo

Pró-Reitoria de Administração e Desenvolvimento

Assessoria de Manutenção e Planejamento Físico

Diretoria   Administrativa e Financeira (Divisões de:Contabilidade; Finanças; Compras; 

Patrimônio/Equipamento e  Almoxarifado; e Serviços)

• Diretoria  de  Recursos  Humanos  (Divisão  de:  Seleção   e   Acompanhamento; 

Documentação e Pagamento; e Planejamento e Registro)
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Diretoria de Informática (Divisão de:  Desenvolvimento; Comunicação de Dados; Suporte 

(Seção de Manutenção de Equipamentos e Seção de Apoio  ao  Usuário)).

Pró-Reitoria de Graduação

• Assessoria de Legislação Educacional

• Comissão de  Concursos

• Diretoria  de  Assuntos  Acadêmicos  (Divisões  de:  Planejamento,  Matrícula  e 

Documentação; Registro , Diplomas e Arquivo Geral)

Diretoria  de  Apoio  Pedagógico  (Divisões  de:  Apoio   aos  cursos;  Projetos,  Estágios  , 

Monitoria  e Acompanhamento de  Alunos; Coordenação  de  Bibliotecas).

Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  (Divisões  de:  Pós-Graduação  Institucional; 

Pesquisa; Capacitação Docente;e Planejamento, Documentação e Registro)

• Núcleo  de   Inovações  Tecnológicas  (Divisões  de:  Engenharia  e  Incubação 

Tecnológica  Regional;  Biotecnologia;     Informática  e  Estatística;  Fomento  e 

Integr. Regional e Multicampi)

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Divisões de: Extensão; Cultura; Assuntos 

Comunitários; Planejamento Documentação e Registro)

Núcleo  de  Estudos  Interdisciplinares  (Divisão  Técnica  de  Ciências  Humanas   e 

Sociais; Ciências Exatas e Tecnológicas;e  Ciências da Vida)

Órgãos Suplementares DA REITORIA

Editora  e Gráfica  Universitária (Divisões de:  Marketing; Gráfica; e Editorial)

Núcleo de Estudos Avançados do Meio Ambiente

Núcleo  de  Estações  Experimentais  (Divisão   de  Produção  Vegetal;  Produção  Animal;  e 

Apoio  e Manutenção) 

Estrutura dos Campi da Unioeste

Os campi  da Unioeste  possuem a mesma estrutura hierárquica,  havendo algumas 

diferenciações na quantidade de cargos entre o  campus de Cascavel e os demais campi. Essa 

diferenciação existe devido ao fato de o  campus de Cascavel ter maior em número de cursos 

e maior espaço físico.

451



ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS CAMPI

 Diretor Geral de  campus

 Assessores

Secretaria Administrativa

Seção de Serviços de Manutenção e Conservação

Seção de Segurança e Transportes

Seção de Informática

Seção de Patrimônio, Equipamento e Almoxarifado

Seção de Recursos  Humanos

Seção de Serviços de Apoio

Seção de  Compras

No  campus de Cascavel, a Seção de Segurança e Transportes foi desmembrada em 

duas seções específicas e existem outras duas seções além das anteriormente descritas: Seção 

de  Serviços Externos e Seção de Manutenção de Equipamentos e Laboratórios.

Secretaria Financeira

Secretaria de Apoio Acadêmico

Biblioteca de  campus

Seção de Serviços Técnicos e Informática

Seção de Circulação, Referência e Preservação do Acervo

No  campus de Cascavel, a Seção de Circulação, Referência e Preservação do Acervo 

foi desmembrada em duas, sendo Seção de Circulação e Referência e Seção Preservação e 

Conservação do Acervo.

RELAÇÃO DOS CENTROS DA UNIOESTE POR CAMPUS

CAMPUS DE CASCAVEL

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Centro de Educação, Comunicação e Artes 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas.
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CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU

Centro de Educação e Letras

Centro de Engenharias e Ciências Exatas

Centro de Ciências Sociais Aplicadas.

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO

Centro de Ciências Sociais Aplicadas.

Centro de Ciências Humanas.

CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Centro de Ciências Sociais Aplicadas.

Centro de Ciências Agrárias.

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras.

CAMPUS DE TOLEDO

Centro de Engenharias e Ciências Exata.

Centro de Ciências Sociais Aplicadas

Centro de Ciências Humanas e Sociais.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS CENTROS

 Diretor de Centro, Coordenador de Área,  Coordenadores de Curso, Coordenadores de 

Núcleo.

A auto-avaliação qualitativa da sexta dimensão, efetuada pela comunidade acadêmica da 

Unioeste (docentes e discentes), nos colegiados dos cursos de graduação e de pós-

graduação; e pelos técnico-administrativos (nos campi e Reitoria):
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Apontaram  os  docentes  e  os  técnico-administrativos  da  Unioeste  que  o  sistema 

organizacional da  Instituição é democrático, conforme podemos observar através dos gráficos 

abaixo. Observou-se, por outro lado, que os acadêmicos de graduação e de pós-graduação, em 

número significativo, desconhecem esta questão.

Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

O processo de  avaliação  institucional  anterior,  divulgado em 2002, apontou,  em 

relação à participação da comunidade acadêmica na tomada de decisões,  que 55,62% dos 

docentes a avaliavam como insatisfatória ou totalmente insatisfatória, apenas 22,97% destes a 
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consideravam satisfatória.  Entre  os  docentes,  o  nível  de  insatisfação  foi  de  60% e  o  de 

satisfação  de  21,3%.  Entre  os  técnico-administrativos  a  insatisfação  foi  de  42,66%  e  a 

satisfação de 27,97%. O nível de satisfação da comunidade acadêmica com a participação no 

processo de tomada de decisões girou em torno de apenas 20%, mesmo sendo as deliberações 

na  Unioeste  tomadas  por  órgãos  colegiados.  Isto  nos  mostra  uma  melhora  do  grau  de 

satisfação da comunidade acadêmica sobre esta questão, demonstrada pelo atual processo de 

avaliação.

Por outro lado, parcela da comunidade acadêmica apontou que é preciso avançar no 

sentido da descentralização e da desburocratização das suas decisões institucionais, visto ser a 

Unioeste  uma  universidade  multicampi.  Esta  descentralização  a  princípio  existe,  se  for 

pensada no concernente às instâncias decisórias dos  campus (colegiados de curso; Conselhos 

de  Centro;  Conselhos  de   campus;  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão;  Conselho 

Universitário), mas ficam atreladas, em última instância, às  pró-reitorias e ao Gabinete do 

Reitor.

Docentes

Técnico-Administrativos

Já  em  relação  aos  processos  decisórios,  principalmente  os  localizados  nas 

adjacências  dos  campi,  foram apontados  como bem conduzidos,  e,  quando se apresentam 

ineficientes, é porque são fruto da inexperiência de alguns atores envolvidos (nunca esquecer 

que a Unioeste é uma universidade que possui, em seus quadros, muitos professores que estão 

em início  de carreira),  existindo  muitos  professores  qualificados  (muitos  com o título  de 

doutor), mas que, por estarem em início de carreira, e portanto por não terem experiências 
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prévias no que toca às questões administrativas, apresentam falhas não-intencionais em alguns 

procedimentos.

Apontou  a  comunidade  também  a  necessidade  de  que  sejam  padronizadas  e 

informatizadas as ações administrativas e decisórias da Unioeste, reduzindo-se o volume de 

papéis e a burocracia. Neste sentido, é necessário um trabalho que redunde em melhoria dos 

serviços prestados pelas secretarias acadêmicas existentes nos campi; necessitando, ainda, a 

Unioeste,  da criação de um banco de dados que centralize e uniformize os procedimentos 

acadêmicos,  uma  vez  que,  não  havendo  este  banco  de  dados  para  os  procedimentos 

institucionais, acabam os documentos ficando dispersos em vários setores da universidade.

Docentes

Técnico-Administrativos

Foi  registrado  o  fato  de  haver  freqüentes  conflitos  entre  as  várias  instâncias 

decisórias da  Instituição (de encaminhamento e de interpretação), envolvendo processos e 

ações; talvez pela falta de acesso às decisões e deliberações encaminhadas, também pela falta 

de autonomia dos campi (colegiados), diante da centralização das decisões da Reitoria, que, 

por sua vez, está subjugada ao Conselho Universitário – COU.

A  comunidade  insistiu  sobre  a  burocratização  das  decisões  institucionais 

(universidade multicampi), registrando que esta situação serve como processo que desmotiva 

parcela da comunidade no que toca à participação nas questões institucionais, principalmente 

pelo  fato  de  parcela  significativa  de  docentes  e  acadêmicos  (mais  de  acadêmicos) 
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desconhecerem  o  funcionamento  e  a  composição  das  instâncias  administrativas  da 

universidade.

Também  ficou  registrado  que  há  uma  excessiva  demora  na  tomada  de  decisões 

institucionais (devido, grande medida, ao próprio processo democrático institucional, em que 

cada questão tramita em vários instâncias internas até que se chegue a uma definição).

Uma parcela da comunidade acadêmica criticou as constantes mudanças  advindas 

com as freqüentes resoluções encaminhadas pelas instâncias superiores. A questão, em certos 

casos,  fragmenta as ações das  pró-reitorias,  que,  na verdade,  deveriam agir  baseadas em 

políticas institucionais mais bem detalhadas e melhor planejadas.

Por outro lado, foi apontado, positivamente, que as instruções normativas encontram-

se acessíveis e disponíveis através do  site da  Instituição, bem como nas coordenações dos 

cursos. Já o estatuto e o regimento da  Instituição, que também estão disponíveis, precisam ser 

revistos. 

Afirmou  parcela  considerável  da  comunidade  acadêmica  que  todas  as  categorias 

(docentes, discentes e técnico-administrativos), estão representados na Unioeste; faltando, em 

alguns  casos,  um  maior  envolvimento  e  maior  comprometimento  institucional  por  parte 

destes.

Docentes

Técnico-Administrativos

Houve  reclamações,  no  entanto,  sobre  a  falta  de  retorno  dos  encaminhamentos 

efetuados pelas coordenações de curso, por parte das instâncias superiores. Da mesma forma, 
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foi  apontado  que  as  representações  nos  colegiados  (principalmente  dos  discentes),  nem 

sempre  dão  o  retorno  esperado  e  necessário  aos  pares,  a  respeito  dos  encaminhamentos 

efetuados nesta instância.

Há acessibilidade para a participação de docentes  e acadêmicos  nas reuniões dos 

colegiados  de curso,  bem como existe  a possibilidade,  burocrático-legal  e de fato,  para  a 

tramitação de solicitações (matérias de interesse) da comunidade acadêmica. 

Uma parcela da comunidade apontou que a estrutura decisória, na Unioeste, parece 

funcionar, mas que os interesses pessoais de alguns e as questões políticas (que surgem com 

as diferentes concepções de universidade), algumas vezes acabam prevalecendo no ambiente 

acadêmico, trazendo prejuízos para a  Instituição como um todo.

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

A comunidade  apontou,  ainda,  que  hoje  se  evidencia  uma  baixa  participação  de 

acadêmicos,  discentes,  nas  instâncias  colegiadas  (colegiados  de  curso),  devido  à 

impossibilidade de participação de parte significativa destes (os que trabalham nos turnos de 
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funcionamento destas reuniões), mas também por falta de um interesse mais declarado de 

muitos acadêmicos,  pela vida institucional.

Em  termos  da  relação  existente  entre  as  instâncias  decisórias  da  Unioeste,  foi 

apontado que, em alguns casos, as decisões dos colegiados de curso esbarram nas instâncias 

superiores. Faltando-lhes autonomia sobre as decisões tomadas.

Ressentiu-se a comunidade acadêmica acerca da não-implementação de mecanismos 

que  integrem  mais  os  profissionais  da   Instituição.  A  mesma  comunidade  apontou  a 

necessidade da consolidação de canais que informem melhor os profissionais da casa, bem 

como os acadêmicos, a respeito do funcionamento das instâncias decisórias superiores.

Docentes

Técnico-Administrativos

Existe autonomia didático-pedagógica da Unioeste, no que toca a seus processos de 

ensino,  pesquisa e extensão.  No entanto,  a dependência  financeira,  em relação ao Estado, 

limita  muito  do alcance das propostas e ações  institucionais.  Exemplo  é a contratação de 

docentes e técnico-administrativos, necessária, mas geralmente não efetivada a contento, por 

parte do governo do Estado. 

Docentes
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Técnico-Administrativos 

Parcela da comunidade apontou que a gestão da  Instituição é confusa e ineficiente, 

não  tendo  um planejamento  melhor  definido.  Também  que  as  direções  de   campus  não 

auxiliam neste processo, estando, também, desarticulados. Na dependência das políticas da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), a Reitoria baliza suas decisões a 

partir da precariedade de recursos recebidos, não atingindo, portanto, a autonomia necessária 

para o pleno desenvolvimento das suas funções administrativas.

Docentes

Técnico-Administrativos
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Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Já  outra  parcela  da  comunidade  apontou  que  há  conhecimento  da  hierarquia  de 

cargos e funções existentes na Instituição, e que esse conhecimento se estende à dinâmica de 

funcionamento e a respeito dos sistemas de arquivamento e registro adotados.  

Já  em  relação  à  distribuição  dos  cargos  comissionados  e  funções  gratificadas, 

apontou  parte  da  comunidade  acadêmica  não  conhecer  os  mecanismos  e  critérios  que 

norteiam tais  vínculos.  Isto  tem criado  um clima  de  descontentamento  e  de  rejeição  em 

relação a estes cargos. 
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Docentes

Técnico-Administrativos

Técnico-Administrativos

A  questão  dos  cargos  comissionados  e  das  funções  gratificadas  tem  sido  um 

problema na Unioeste, em termos da existência de um conhecimento reduzido a respeito desta 

questão,  por  parte  da  comunidade  acadêmica.  Esta  questão  já  havia  sido  apontada  pelo 

processo de  avaliação institucional anterior, divulgado em 2002.

Outro ponto levantado, e importante, se referiu à ausência de um código disciplinar 

na   Instituição.  Foi  lembrado  que,  por  várias  vezes,  a  administração  superior  buscou 

encaminhar (solicitando dos campi que discutissem e encaminhassem propostas), não obtendo 

retorno significativo por parte da comunidade acadêmica. Isto tem gerado problemas, como a 

impossibilidade de enquadrar, e punir, as ações anti-profissionais e anti-éticas que ocorrem na 

Instituição.

De forma gera, a avaliação desta dimensão (que pode ser lida a partir de dois eixos: 

processos decisórios e descentralização da participação nas instâncias decisórias na Unioeste; 

e a relação para com a mantenedora) demonstrou que a comunidade acadêmica se pronunciou 
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entre  a satisfação parcial,  a  insatisfação e a falta  de conhecimento,  conforme apontam os 

gráficos abaixo. 

Percentual de respostas por Dimensão:

Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Esta insatisfação, presente no processo avaliativo anterior (2002), até de forma mais 

intensa do que hoje, demonstrou que, em relação à questão da organização (gestão) e dos 

objetivos institucionais, percebe-se uma dificuldade apontada pela comunidade acadêmica no 
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sentido de acompanhar as ações e os resultados das ações institucionais. Esta insatisfação está 

diretamente ligada à falta de comunicação que existe na  Instituição. Por outro lado, observa-

se que avanços têm acontecido na  Instituição, inclusive em relação a esta questão (gestão).

A seguir reproduziremos algumas questões apontadas pelo processo de  avaliação 

institucional anterior (2002), como forma de demonstrar nossos apontamentos.

Em termos de políticas institucionais para o ensino, a pesquisa e a extensão, mais da 

metade dos docentes as avaliaram como insatisfatórias ou totalmente insatisfatórias e apenas 

19,63% entenderam que estas políticas eram satisfatórias. Somando-se os insatisfeitos e os 

que  tinham  dúvidas,  chegou-se  a  80,37  %  dos  docentes.  Isto  demonstrou  faltar,  na 

universidade, uma institucionalização das ações, no sentido de planejar seu desenvolvimento.

Hoje  estas  políticas,  além  de  estarem  melhor  definidas  pelas   pró-reitorias, 

apresentam-se  melhor  disseminadas  entre  a  comunidade  acadêmica,  já  que,  em  vários 

momentos avaliativos do ensino, da pesquisa e da extensão, por exemplo, apareceram melhor 

conceituados no atual processo de avaliação.  

Com  relação  à  clareza  diante  das  políticas  institucionais  adotadas,  aspecto 

fundamental para o planejamento do desenvolvimento da universidade, quase a metade dos 

docentes consideraram, em 2002, insatisfatório o realismo no planejamento das atividades da 

universidade, e apenas 19% satisfatório. Isto significou que, no conjunto, 81% dos docentes 

consideraram  insatisfatório  ou  desconheciam  o  realismo  do  planejamento  realizado  na 

Unioeste.  Mesmo  ainda  apresentando  um  grau  de  insatisfação  em  relação  às  ações 

institucionais,  percebeu-se  que  hoje  esta  questão  foi  melhor  avaliada  (os  gráficos 

comparativos entre os dois processos de avaliação comprovam isto). 

O  nível  de  conhecimento  em relação  ao  conjunto  da  universidade,  por  parte  da 

comunidade  acadêmica,  foi  avaliado  como  distante  do  ideal,  na   avaliação  institucional 

passada, já que não demonstrou que esta mesma comunidade tinha reais conhecimentos sobre 

o  conjunto  da   Instituição.  Isto  foi  apontado  como  problemático,  já  que  a  definição  de 

políticas  institucionais  e  o  enfrentamento  dos  desafios  à  qualificação  da  universidade 

pressupõem  o  conhecimento  das  especificidades  de  cada  curso,  centro  e   campus, 

especialmente para a definição de prioridades. Mesmo que hoje uma parcela da comunidade 

acadêmica ainda se considere alheia aos objetivos e metas institucionais, percebeu-se que as 

discussões  sobre  a  elaboração  de  instrumentos  como  o   plano  de  desenvolvimento 

institucional e sobre o projeto pedagógico institucional (PPI) tomaram corpo e contam com a 

participação de um número maior de membros da comunidade acadêmica.
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Em relação aos objetivos institucionais da Unioeste, a médio e longo prazos, um total 

de  74,46%  dos  docentes,  63,38%  dos  técnico-administrativos  e  66,29%  dos  acadêmicos 

revelaram que não conheciam ou consideraram insatisfatórios os objetivos a médio e longo 

prazo.  Isto  mostrou  que  a  comunidade  universitária  não  se  encontrava  engajada  para  a 

realização de objetivos institucionais comuns de médio e longo prazo.

Continua sendo um desafio institucional o planejamento conjugado entre os vários 

campi da Unioeste, todavia percebeu-se um processo mais intenso, e colaborativo,  no que 

concerne aos encaminhamentos de projetos que visam auferir recursos, bem como o trabalho 

conjunto  frente  ao governo do  Estado,  de forma  a somar  esforços  para  a  consecução  da 

sustentabilidade da universidade. 
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DIMENSÃO VI

A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 

FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A 

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS 

PROCESSOS DECISÓRIOS.

AS PROPOSTAS DE TRABALHO ELENCADAS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE 2000 PARA A GESTÃO ACADÊMICA E INSTITUCIONAL:

OBJETIVO 1: Assunção do compromisso permanente de zelar pela manutenção de 

valores universais, como a ética e a cidadania.

Entendeu-se que esta ação se configura nas ações propostas, principalmente 

pelos cursos da Unioeste, por intermédio das diretrizes curriculares nacionais e pela prática 

institucional,  e  cultural,  na   Instituição,  voltada  a  uma  formação  acadêmica  que  abarque 

temáticas e ações voltadas à formação cidadã e crítica.  

Ação: Criar espaços de discussão permanente sobre estes temas, atividades das quais 

possam resultar em instrumentos de defesa desses valores.

Os  espaços  de  discussão  sobre  estes  temas  são  criados  em  várias 

oportunidades,  tais  como eventos  institucionais  (ligados  à  extensão  e  ou  à  pesquisa).  No 

entanto, percebeu-se que uma ação mais abrangente (para além das realizadas nas adjacências 

dos colegiados de curso, por exemplo) e permanente não tem sido realizada pela  Instituição.  

OBJETIVO  2  :  Manutenção  da  vigilância  permanente  para  a  defesa  do  ensino 

público gratuito e de qualidade.

Entendemos que esta é a realidade da Unioeste, referendada na postura de seus 

servidores e acadêmicos.  Pelo próprio fato de ser a  Instituição uma universidade pública.

Ação 1: Estabelecer uma política de autonomia universitária, articulada com todas as 

IES do Estado, que garanta que o ensino seja público, gratuito e de qualidade.

466



A articulação entre as IEEs do Paraná não é um processo fácil e orgânico, até porque 

as realidades institucionais são muito díspares (já que as instituições nasceram em momentos 

históricos e políticos diferenciados). No entanto, todas as IEEs têm lutado para a preservação 

do  ensino  superior,  público,  de  qualidade.  Além disso,  todas,  de  uma  certa  forma,  vêm 

enfrentando dificuldades financeiras para a sua manutenção enquanto instituições públicas.

Ação  2:  Criar  um  comitê  das  IES  junto  ao  governo  do  Estado  para  garantir  a 

execução do orçamento das instituições.

A  questão  orçamentária  tem  sido  discutida  pelos  sindicatos  dos  diferentes 

segmentos que compõem as universidades públicas do Paraná. Os reitores destas instituições, 

por intermédio da Associação Paranaense de Instituições de Ensino Superior do Estado do 

Paraná (APIESP) também tem lutado, frente ao governo de Estado, para a manutenção da 

instituições  públicas  do  Estado.  No  entanto  estas  iniciativas  e  ações  têm  o  seu  limite 

estabelecido  diante  da  postura  adotada  pelo  governo  estadual.  Este,  sim,  precisa, 

necessariamente, compreender a importância do ensino superior público, agindo de forma a 

ampliar os recursos necessários à manutenção deste nível de ensino. 

Ação  3:  Manter  um  fórum  permanente  de  discussão  sobre  a  autonomia  da 

Instituição.

A  questão  da  autonomia  da   Instituição  é  de  cunho  pedagógico,  e  não 

financeiro, o que acarreta situações problemáticas para questões como a expansão horizontal e 

vertical. É preciso que a comunidade acadêmica amadureça uma leitura sobre esta realidade 

institucional,  adotando  práticas  condizentes  com  as  reais  possibilidades  de  expansão  da 

universidade.  Em contrapartida,  o  governo do  Estado precisa  reconhecer  que  os  recursos 

repassados às universidades, embora tenham aumentado nos últimos anos, são absolutamente 

insuficientes quando se dirigem ao investimento.

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO

1 – Existência  de plano de gestão e/ou plano de metas:  adequação da gestão ao 

cumprimento  dos  objetivos  e  projetos  institucionais  e  coerência  com  a  estrutura 

organizacional oficial e real.

A Unioeste  desenvolveu,  mesmo sendo uma  Instituição de ensino superior 

relativamente nova, dois  planejamentos estratégicos de forma a nortear institucionalmente 
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suas  políticas  e  ações  institucionais.  No entanto,  a   avaliação  institucional  realizada  pela 

comunidade  acadêmica  (nesta  e  nas  demais  dimensões  analisadas)  mostrou  o 

desconhecimento, por parcela significativa da  Instituição, acerca destas propostas e sobre o 

cumprimento destas propostas.  A realidade multicampi foi apontada, várias vezes, como um 

dos  motivos  desta  situação,  já  que  os  centros  decisórios  localizados  nos  vários  campi  da 

Instituição se encontram afastados geograficamente e, em alguns casos, distantes em termos 

de propostas para o desenvolvimento da  Instituição (embora todos lutem pela melhoria da 

qualidade da  Instituição e pelo seu crescimento).

Já em relação à estrutura da Unioeste, é mister registrar (e este aspecto foi apontado 

unanimemente pela comunidade acadêmica, nas suas análises), que existe uma desproporção 

entre o crescimento da  Instituição e a estrutura existente para dar vazão a este crescimento, 

ou seja, os setores administrativos estão estrangulados e sobrecarregados, cada vez mais, para 

dar conta de atender às freqüentes e crescentes demandas.

Em detrimento disto se observou que a  Instituição tem buscado atingir, e em alguns 

casos  tem  atingido,  mesmo  que  de  forma  parcial,  os  objetivos  institucionais  propostos, 

notadamente  aqueles  voltados  às  atividades-fim  da   Instituição:  ensino,  pesquisa,  pós-

graduação e extensão. Em alguns itens tem avançado de forma mais intensa e em outros ainda 

enfrentando dificuldades, principalmente de ordem estrutural e financeira.

Fato a se registrar é que mesmo os avanços acabam, por vezes, ficando subsumidos 

diante da situação de carências estruturais vividas pela  Instituição. Pelo menos isto é o que 

nos revelaram as análises efetuadas pela comunidade acadêmica.

Por  outro  lado,  podemos  afirmar  que,  se  compararmos  os  índices  de  respostas 

positivas  apontadas  hoje  com  os  da   avaliação  institucional  divulgada  no  ano  de  2002, 

veremos que em uma série de itens a universidade melhorou.  

2 – Funcionamento, composição e atribuições dos órgãos colegiados.

Apontou  a  comunidade  acadêmica  da  Unioeste  que  o  sistema  organizacional  da 

Instituição é democrático, conforme podemos observar através dos gráficos apresentados na 

dimensão.  Observou-se que os  acadêmicos  de graduação e  de pós-graduação,  em número 

significativo, desconheciam esta questão.

Por outro lado, parcela da comunidade apontou acadêmica que é preciso avançar no 

sentido da descentralização e da desburocratização das suas decisões institucionais, visto ser a 

Unioeste  uma  universidade  multicampi.  Esta  descentralização  a  princípio  existe,  se  for 
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pensada  no  concernente  às  instâncias  decisórias  dos  campi,  mas  essas  decisões  ficam 

atreladas, em última instância, às  pró-reitorias e ao Gabinete do Reitor.

Já  em  relação  aos  processos  decisórios,  principalmente  os  localizados  nas 

adjacências  dos  campi,  foram apontados  como bem conduzidos,  e,  quando se apresentam 

ineficientes, é porque são fruto da inexperiência de alguns atores envolvidos (nunca esquecer 

que a Unioeste é uma universidade que possui, em seus quadros, muitos professores que estão 

em início  de carreira),  existindo  muitos  professores  qualificados  (muitos  com o título  de 

doutor), mas que, por estarem em início de carreira, e portanto por não terem experiências 

prévias no que toca às questões administrativas, apresentam falhas não-intencionais em alguns 

procedimentos.

3 – Uso da gestão e  tomadas  de decisão institucionais  em relação  às  finalidades 

educativas.

Apontou  a  comunidade  também  a  necessidade  de  que  sejam  padronizadas  e 

informatizadas as ações administrativas e decisórias da Unioeste, reduzindo-se o volume de 

papéis e a burocracia. Neste sentido, é necessário um trabalho que redunde em melhoria dos 

serviços prestados pelas secretarias acadêmicas existentes nos campi; necessitando, ainda, a 

Unioeste,  da criação de um banco de dados que centralize e uniformize os procedimentos 

acadêmicos,  uma  vez  que,  não  havendo  este  banco  de  dados  para  os  procedimentos 

institucionais, acabam ficando, os documentos, dispersos em vários setores da  Instituição.

Foi  registrado  o  fato  de  haver  freqüentes  conflitos  entre  as  várias  instâncias 

decisórias da  Instituição (de encaminhamento e de interpretação), envolvendo processos e 

ações; talvez pela falta de acesso às decisões e deliberações encaminhadas, também pela falta 

de autonomia dos campi (colegiados), diante da centralização das decisões da Reitoria, que, 

por sua vez, está subjugada ao Conselho Universitário – COU.

Insistiu  a  comunidade  sobre  a  burocratização  das  decisões  institucionais 

(universidade multicampi), registrando que esta situação serve como processo que desmotiva 

parcela da comunidade no que toca à participação nas questões institucionais, principalmente 

pelo fato de parcela significativa de docentes e acadêmicos (mais de acadêmicos) desconhecer 

o funcionamento e a composição das instâncias administrativas da universidade.

Também ficou registrado que há uma excessiva demora para a tomada de decisões 

institucionais (devido, grande medida, ao próprio processo democrático institucional, em que 

cada questão tramita em vários instâncias internas até que se chegue a uma definição).
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Uma parcela da comunidade acadêmica criticou as constantes mudanças  advindas 

com as  freqüentes  resoluções  encaminhadas  pelas  instâncias  superiores.  Esta  questão,  em 

certos casos, fragmenta as ações das  pró-reitorias, que, na verdade, deveriam agir baseadas 

em políticas institucionais mais bem detalhadas e melhor planejadas.

Por outro lado, foi apontado, positivamente, que as instruções normativas encontram-

se acessíveis e disponíveis através do  site da  Instituição, bem como nas coordenações dos 

cursos. Já o estatuto e o regimento da  Instituição, que também estão disponíveis, precisam ser 

revistos. 

Afirmou  parcela  considerável  da  comunidade  acadêmica  que  todas  as  categorias 

(docentes,  discentes  e  técnico-administrativos)  estão  representados  na  Unioeste  com 

possibilidade de participação;  faltando,  em alguns casos, um maior  envolvimento e maior 

comprometimento institucional por parte destes.

4 – Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções.

Quanto  a  esta  ação  percebeu-se  uma  insatisfação  por  parte  da  comunidade 

acadêmica,  pelo  fato  de  a   Instituição  não  ter  autonomia  para  decidir  questões  cruciais 

(contratação de professores, aumento de recursos e outros), o que resulta em uma realidade 

onde as ações, mesmo que planejadas, tenham um alcance limitado e, às vezes, incerto. 

5 – Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, burocrática).

Conforme apontamentos da comunidade acadêmica, há participação da comunidade 

acadêmica nas instâncias decisórias, no entanto a característica multicampi  e a organização 

burocrática da  Instituição fazem com que os encaminhamentos institucionais percorram um 

longo caminha até retornarem às partes interessadas.

6 – Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão 

central ou fluida em todos os níveis).

Esta ação foi avaliada como negativa, pela comunidade acadêmica, tendo em vista 

que esta apontou a gestão da  Instituição, apesar de ter trazido alguns avanços institucionais, 

precisa de um planejamento melhor definido.  As direções de  campus não auxiliam neste 

processo,  estando,  também,  desarticuladas.  Na dependência  das  políticas  da  Secretaria  de 

Ciência,  Tecnologia  e Ensino Superior (SETI),  a Reitoria  baliza suas decisões a partir  da 

precariedade de recursos recebidos. Não atinge, portanto, a autonomia necessária para o pleno 

desenvolvimento das suas funções administrativas.
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Já  outra  parcela  da  comunidade  apontou  que  há  conhecimento  da  hierarquia  de 

cargos  e  funções  existentes  na   Instituição,  e  que  esse  conhecimento  que  se  estende  à 

dinâmica de funcionamento e a respeito dos sistemas de arquivamento e registro adotados.  

Em relação à distribuição dos cargos comissionados e funções gratificadas, apontou 

parte da comunidade acadêmica não conhecer os mecanismos e critérios que norteiam tais 

vínculos.  Isto tem criado um clima de descontentamento e de rejeição em relação a estes 

cargos. 

Outro  ponto  levantado,  e  importante,  se  referiu  ao  desconhecimento  sobre  a 

existência de um código disciplinar na  Instituição, sendo lembrado que, por várias vezes, a 

administração  superior  buscou  encaminhar  esta  questão  (solicitando  dos  campi  que 

discutissem  e  encaminhassem  propostas),  não  obtendo  retorno  significativo  por  parte  da 

comunidade acadêmica. Isto tem gerado problemas, como a impossibilidade de enquadrar, e 

punir, as ações anti-profissionais e anti-éticas que, ocasionalmente, ocorrem na  Instituição.

De  forma  geral,  o  consenso  girou  em  torno  de  uma  análise  que  propôs  que  a 

administração deve ser mais participativa. 

Foram apontadas algumas sugestões, por parte da comunidade envolvida no processo 

de avaliação, para esta dimensão. Resolvemos expô-las a seguir: Que haja maior participação 

dos  coordenadores  de  curso  no  CEPE (Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão);  mais 

transparência  e  acesso  das  informações,  sobre  a  parte  administrativa  (finanças,  recursos, 

outros);  incluir  no  site da  Unioeste  as  normas,  o  estatuto  e  o  regimento  da   Instituição; 

divulgar as decisões e deliberações dos colegiados, em murais eletrônicos; mudar exigências 

quanto  ao  quorum  (nas  reuniões  colegiadas),  de  forma  a  desburocratizar  os  processos 

decisórios; que a representatividade dos membros do colegiado dos cursos de pós-graduação 

(mestrados)  se  dê  a  partir  da  composição  de  um  terço  de  discentes;  que  haja 

representatividade  de  discentes  enquanto  membros  de  comissão  de  bolsas;  que  sejam 

revisados o estatuto (de 1999) e o regimento (de 2004).

Ficou claro, ainda, que parcela significativa da comunidade acadêmica demonstrou 

desencantamento  para  com  os  recursos  advindos  da  mantenedora   (daí  uma  avaliação 

diagnóstica geral, da dimensão, tendenciosamente voltada para a insatisfação) e propôs que, 

diante  da  impossibilidade  de  se  atingir  um patamar  de  equiparação  para  com as  demais 

instituições de ensino superior do Estado do Paraná, já consolidadas (notadamente a UEL e a 

UEM), a comunidade acadêmica deve repensar questões como a proposta de federalização da 

Instituição. 
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DIMENSÃO VII

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO, PESQUISA, 

BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:

É notória  a  importância  da  infra-estrutura  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos 

acadêmicos em qualquer universidade. Dentre as IEES do Paraná, a Unioeste encontra-se, por 

ser  a  mais  jovem  universidade,  em  condição  de  desvantagem  quanto  à  estrutura  física, 

biblioteca e recursos de informação.

Historicamente se lamenta a dificuldade para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, extensão e pesquisa, e, neste item, detalha-se a reflexão sobre o tema a partir  das 

discussões qualitativas nos setores e cursos e dos questionários respondidos pela comunidade 

acadêmica.
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A auto-avaliação qualitativa e quantitativa (por intermédio dos questionários) da sétima 

dimensão, efetuada pela comunidade acadêmica da Unioeste (docentes e discentes), nos 

colegiados dos cursos de graduação e de pós-graduação; e pelos técnico-administrativos 

(nos campi e Reitoria)

Apontou a comunidade acadêmica que a estrutura física da Unioeste, de modo geral, 

deixa a desejar. As salas de aula,  em considerável número de prédios da  Instituição,  são 

separadas por paredes confeccionadas com materiais inadequados, que não isolam o barulho. 

Não há, em alguns campi, sequer espaço físico adequado para os professores orientarem os 

discentes  e  ou  estudarem  com  o  mínimo  de  tranqüilidade. O  nível  de  insatisfação  da 

comunidade acadêmica é significativo, conforme demonstram os gráficos a seguir.

Docentes 

Técnico- Administrativos 

Acadêmicos-Graduação 
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Acadêmicos-Mestrado

A recente proliferação dos grupos de pesquisa, na  Instituição, tem demonstrado que 

é necessário uma estrutura física adequada para que os docentes possam desenvolver seus 

projetos,  orientar  os  discentes  e  permanecer  na   Instituição,  criando  uma  cultura 

verdadeiramente  acadêmica.  Tanto  docentes  quanto  técnico-administrativos  destacaram 

grande insatisfação com relação aos equipamentos  necessários para o desenvolvimento de 

suas atividades, conforme se apresenta nos gráficos abaixo.

Docentes 

Técnico Administrativos

Os problemas com a falta de infra-estrutura mais adequada ficam explícitos quando 

do apontamento sobre a ausência de um sistema de controle de temperatura e refrigeração, na 

maioria das salas de aula, bem como em muitos laboratórios.

Já os laboratórios de informática precisam de reformas e ampliações urgentes (são 

equipamentos, na sua grande maioria, ultrapassados e ou mal conservados). A relação entre o 

número de laboratórios e as necessidades acadêmicas é insatisfatória, conforme se observa 

nos dados quantitativos dos gráficos abaixo.
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Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado 

A  proporção  de  computadores  para  atender  ao  número  de  professores  e  de 

acadêmicos  é  muito  baixa,  estando  aquém  do  necessário.  Faltam  também  softwares 

adequados. Os gráficos a seguir demonstram a insatisfação quanto a este aspecto, com um 

destaque para o percentual diferenciado apresentado pelos acadêmicos de pós-graduação, que 

demonstram um índice de satisfação maior.
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Docentes

Técnico-Administrativos 

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Reiterou a sua insatisfação, a comunidade acadêmica, sobre o número de laboratórios 

e  os  equipamentos  neles  utilizados,  afirmando  que  os  existentes  são  insuficientes.  Os 

laboratórios são usados pelos diversos cursos (já que são escassos), o que normalmente gera 

problemas organizacionais para sua utilização
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No que toca à funcionalidade e conservação dos laboratórios, os gráficos a seguir 

demonstram insatisfação significativa, e repete-se o maior percentual de satisfação por parte 

dos acadêmicos de pós-graduação.

Docentes 

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

As  bibliotecas  possuem  livros  desatualizados  e  em  número  insuficiente.  Não 

apresentam uma diversidade de materiais necessários (assinatura de revistas de interesse das 

áreas de formação, dicionários atualizados).  Os gráficos a seguir demonstram insatisfação 

maior por parte dos docentes.
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Docentes 

Técnico-Administrativos

As  bibliotecas  também  não  possuem  espaços  adequados  para  estudo  (salas  de 

estudo). Vive-se, hoje, na Unioeste, a dicotomia entre a ampliação do números de cursos de 

graduação e de pós-graduação, por um lado, e, de outro lado, com a necessidade permanente, 

mas nem sempre atendida a contento, de ampliação da estrutura das bibliotecas. Esta crítica 

aparece nos índices de insatisfação apresentados nos gráficos a seguir. 

Docentes 

Técnico-Administrativos
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Há necessidade de que os docentes tenham maior acesso aos periódicos da CAPES, 

gratuitamente.  A Unioeste sofre com a falta de recursos para aquisição de livros e ou com a 

burocratização  para  a  aquisição  destes  (tomadas  de  preços,  tempo  exíguo  para  o 

encaminhamento das compras), que muitas vezes emperram a aquisição destes materiais. Isto 

pode ser  observado quando a  comunidade  destaca,  através  dos  questionários  respondidos, 

sobre a disponibilidade de obras nas bibliotecas para cumprir o que prevêem os planos de 

ensino.

Docentes 
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Também apontou a comunidade acadêmica da Unioeste sobre a necessidade de que 

haja  uma  melhoria  no  serviço  de  segurança  hoje  existente  nos  campi  e  no  Hospital 

Universitário.

Os horários de funcionamento dos setores diversos da Unioeste também são motivos 

de certa insatisfação, conforme se observa nos gráficos a seguir.

Docentes 

Técnico-Administrativos
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Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Solicitou, uma parte da comunidade, que deve haver investimentos que aumentem o 

número de salas de aula no Hospital Universitário, para os cursos da área da saúde.

O sistema de acústica dos anfiteatros da Unioeste é ruim. Os próprios anfiteatros 

precisam passar por reformas. Existem campi da  Instituição que sequer têm seu anfiteatro. 

Os  prédios  da  Unioeste  não  foram  adaptados  para  o  acesso  de  portadores  de 

necessidades especiais. Além disso, a conservação dos prédios e a estética de alguns campi 

são  bastante  ruins.  Parece  que  os  administradores  pensam  que,  por  estarmos  em  uma 

universidade  pública,  esta  é  uma  questão  menor.  Quando,  na  realidade,  é  um  aspecto 

importante  e  que  precisa  ser  avaliado,  pois  influencia  no  ambiente  e  na  motivação  dos 

profissionais e dos acadêmicos.

Também apontou a comunidade a respeito da inexistência de espaços de lazer, nos 

Campi da Unioeste, bem como a inexistência (ou má conservação), das quadras para a prática 

de esportes. 

Outra observação se referiu à falta de restaurantes universitários em todos os campi 

da Unioeste.
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Os  serviços  de  limpeza  realizados  são  insuficientes  (devido,  principalmente,  à 

carência  de  servidores).  Além  disso,  apontou  a  comunidade,  é  preciso  um  trabalho  de 

conscientização da comunidade acadêmica para que não suje os campi. Não há consciência 

preservacionista para com o patrimônio público. 

Apontou uma parcela da comunidade acadêmica que os recursos de informação e 

comunicação estão melhorando.  Nas bibliotecas existe  o sistema de Comutação Gráfica – 

COMUT – e o acesso ao Portal de Periódicos, via Internet, além da importante interligação 

informatizada  das  bibliotecas.  Como  se  pode  observar,  existe  um  nível  significativo  de 

satisfação  em relação  à  informatização  dos  serviços  da  Unioeste,  conforme  destacam  os 

gráficos abaixo.

Docentes 

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Ainda no  que tange  aos  sistemas  de  informação,  o  aspecto  da  interligação  entre 

Reitoria  e  Campi  obteve  distribuição  equilibrada  entre  docentes  e  técnico-administrativos, 
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com  percentual  significativo  de  insatisfeitos  e  desconhecimento,  conforme  destacam  os 

gráficos abaixo.

Docentes 

Técnico-Administrativos 

Apontamento reiteradas vezes consolidado foi o que se dirigiu às falhas no sistema 

de  informação  interno,  pois  não  existe,  afirmou  uma  parte  da  comunidade,  um  sistema 

unificado,  integrado,  nos  campi,  de modo a situar  os  calouros,  e  mesmo os  profissionais 

recém-chegados à  Instituição, sobre o funcionamento desta.

Outro apontamento se dirigiu ao fato de os diretores dos campi estarem conseguindo, 

por  intermédio  da  consolidação  de  parcerias,  convênios,  com  as  prefeituras  e  outras 

instituições,  bem como através  da recepção  de recursos  financeiros  advindos  de emendas 

parlamentares,  ampliar  a  estrutura  física  dos  campi.  Este  processo,  contudo,  mantém  a 

Unioeste  refém de  encaminhamentos  e  interesses  políticos  regionalizados,  não  avançando 

para ações de crescimento institucionais mais abrangentes e sólidas

As formas de distribuição interna dos recursos financeiros, recebidos pela Unioeste, 

foram criticados,  pela  falta  de  critérios  mais  bem definidos.  O  que  pode,  também,  estar 
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demonstrando  a  falta  de  conhecimento,  por  parte  da  comunidade  acadêmica,   sobre  esta 

questão.

A avaliação realizada pelos setores administrativos da Unioeste – ainda a questão da 

infra-estrutura...

Alguns dados institucionais

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA

DEMONSTRATIVO DA ÁREA CONSTRUÍDA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
      
Unidade administrativa Descrição da 

edificação
Área (m2)  Utilização %

1. REITORIA Reitoria + Gráfica e 
Editora

3.286,06 Administrativa 

Subtotal 3.286,06 3,57%

2. CASCAVEL Auditório + Bloco 01 
a 09

7.780,38 Administrativa / Laboratórios

Biblioteca Central 4.275,00 Biblioteca
Biotério 361,00 Procriação pequenos animais
Centro de Ciências 
Bloco A

10.748,06 Administrativa / salas de aula

DCE + CAs 195,00 Salas acadêmicas
Ginásio de Esportes 886,95 Prática desportiva
Instituto de Clínicas 4.549,65 Laboratórios
Laboratório de 7.065,63 Laboratórios
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Biomédicas
Passarelas 1.221,00 Circulação
Central de Ar-
Comprimido

60,00 Casa de máquinas

Estação meteorológica 27,78 Laboratório Meteorologia
Casa 1 - projeto 
CASA

49,85 Laboratório pesquisa

Casa 2 - projeto 
CASA

58,73 Laboratório pesquisa

Labo.controle - 
projeto CASA

91,82 Laboratório pesquisa

     2.1 Chácara Residência chacareiro 126,40 Residência
Abrigo caixa d´água 29,76 Casa de máquinas
Criadouro de aves 27,65 Procriação de aves
Garagem máquinas 
agrícolas

224,94 Garagem

Laboratório 
experimental

56,02 Laboratório

Subtotal 37.835,62 41,10%

3. FOZ DO IGUAÇU Administração 2.055,45 Administrativa
Biblioteca 2.059,94 Biblioteca
ITAI 200,00 Laboratórios de Informática
Passarelas 1.600,00 Circulação
Portal 58,90 Controle de fluxo
Salas de Aula 4.282,70 Salas de aula / laboratórios
Barracão 312,50 Depósito
Depósito 200,00 Depósito
Salas de Aula curso 
de Direito

405,67 Salas de aula

Laboratório de 
Enfermagem

691,69 Salas de aula

Subtotal 11.866,85 12,89%

4. M. C. RONDON Administração 988,36 Administrativa
Laboratórios 1.877,29 Laboratórios
Mód. 1 e 3 + Circ. 6.349,00 Administrativa / salas de aula
Passarelas 151,00 Circulação
Pavilhão Ed. Física 770,00 Laboratório  /  prática 

desportiva
Residência Zelador 50,00 Moradia
Laboratório controle 
biológico

118,14 Laboratório

Módulo da piscina 1.488,09 Prática desportiva
     4.1 Fazenda 
Experimental

Fábrica de ração 225,00 Produção de ração
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Criadouro de suínos 180,00 Procriação de suínos
Criadouro de aves 160,00 Procriação de aves
Criadouro de coelhos 146,00 Procriação de coelhos
Criadouro de ovinos 100,00 Procriação de ovinos
Galpão de 
bovinocultura

256,50 Abrigo para bovinos

Garagem máquinas 
agrícolas

240,00 Garagem

Galpão produtos 
agrícolas 1

152,45 Estocagem produtos agrícolas

Galpão produtos 
agrícolas 2

96,00 Estocagem produtos agrícolas

Residência 155,47 Moradia
Subtotal 13.503,30 14,67%

5. TOLEDO Administração 368,30 Administrativa
Biblioteca 1.270,16 Biblioteca
Bl.01 - Eng. Pesca 1.490,00 Laboratórios
Bloco Sala 
Professores

680,00 Administrativa / cantina

Bloco Salas de Aula 1.704,19 Sala  professores  /  salas  de 
aula

Eng. Química 1.598,46 Laboratórios
Casa da caldeira 44,57 Abrigo da caldeira
Livraria Universitária 36,00 Livraria
Bloco 2 Salas de aula 389,81 Salas de aula
Subtotal 7.581,49 8,24%

6. FRANCISCO 
BELTRÃO

Bloco de salas de aula 3.066,72
Salas 
aula/laboratório/administração

Anfiteatro 1.282,80 Auditório / biblioteca
Cantina 100,00 Cantina
Subtotal 4.449,52 4,83%

7. HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DO 
OESTE DO PARANÁ

Hospital 13.401,85 Hospital

Depósito de resíduos 
sólidos

129,58 Depósito  de  resíduos 
hospitalares

Subtotal 13.531,43 14,70%

ÁREA TOTAL 
CONSTRUÍDA

92.054,27
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Fonte: AMPF
Atualização: 12/08/2004

Embora  o  objetivo  inicial  do  presente  processo  de   avaliação  institucional  da 

Unioeste se tenha direcionado, no que tange aos dados quantitativos, aos anos de 2003 e 2004, 

procuramos,  na  medida  do  possível,  arregimentar  dados  mais  atualizados  da   Instituição, 

buscando, portanto, contemplar, o ano de 2005. 

No caso da estrutura física existente na Unioeste, em seus vários segmentos, não foi 

possível coletar os dados de 2005, tendo em vista que não recebemos retorno da Assessoria de 

Manutenção e Planejamento Físico – ligada à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento 

–  quando  de  nossa  solicitação,  em  2005,  dos  relatórios  setoriais  de  auto-avaliação  - 

quantitativos e qualitativos (em que solicitávamos informações como esta). Também a análise 

que  recebemos  dos  diretores  de   campus,  abordando  informações  sobre  estes  aspectos 

estruturais, não nos foi entregue de forma uniforme, ou seja, de forma que todas as direções 

de  campus informassem sobre as recentes construções realizadas nestes Campi.   

Podemos afirmar, com certeza, que a estrutura de alguns dos campi da Unioeste está 

sofrendo mudanças significativas, tendo em vista a realização de obras realizadas desde 2004. 

Essa  mudança  está  ocorrendo  através  da  consolidação  de  convênios  firmados  entre  os 

diretores  destes  campi  e  as  prefeituras  locais  e ou com o próprio Governo do Estado do 

Paraná. 

Exemplo deste processo é o  campus de Francisco Beltrão, que, desde o ano de 2004, 

vem aumentando sua estrutura de forma considerável, dando um passo importante, tendo em 

vista  que  é  o   campus  da  Unioeste  com  a  menor  estrutura  física,  necessitando  de  uma 

ampliação arquitetônica considerável  devido às nova demandas de espaço e equipamentos 

trazidas com a implementação de novos cursos, bem como pela escassez de espaço físico 

originalmente existente.  
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CÂNDIDO RONDON 31 1888,91

CAMPUS DE TOLEDO

CENTRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS EXATAS

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

2º ANDAR
Laboratório de Pesquisa I 1 72,00
Laboratório de Química Orgânica 1 72,00
Laboratório de Química Analítica 1 72,00
Laboratório de Físico-Química e Química Inorgânica 1 72,00
Laboratório de Química Geral 1 72,00
Laboratório de Pesquisa II 1 72,00

1º ANDAR
Laboratório de Física Geral e Experimental I 1 72,00
Laboratório  do  NBQ:  Biotecnologia;  Controle  de  Poluição; 
Monitoramento Ambiental 1 72,00
Laboratório de Física Geral e Experimental II 1 72,00
Laboratório de Análise Instrumental 1 72,00
Laboratório de Microbiologia e Controle de Poluição 1 72,00

TÉRREO
Almoxarifado 1 25,00
Laboratório de Engenharia Química I 1 46,00
Laboratório de Engenharia Química II 1 46,00
Laboratório de Engenharia Química III 1 32,40
Oficina Mecânica e Tornearia 1 72,00
Laboratório de Desenvolvimentos de Processos Químicos - NBQ 1 36,00
Laboratório de Análise e Simulação de Processos Químicos 1 54,00
Laboratório de Manutenção em Informática 1 12,40
Laboratório de Controle 1 23,00
Geração e Distribuição de Vapor (casa da caldeira) 1 72,00
Geração e Distribuição de Ar Comprimido (casa de compressor) 1 3,50
Sala do Servidor - Impressão 1 11,80
Setor de Apoio Técnico 1 20,00

CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA
Ictiologia 1 48,02
Limnologia Aplicada 1 37,07
Aqüicultura 1 56,33
Microscópia 1 16,28
Cultivo de Microalgas 1 5,22
Microbiologia, Bioquímica, Processamento de Pescado 1 55,31
Topografia, Pesca, Navegação 1 36,96
Ecologia Aquática 1 37,69
Apoio 1 19,86

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Laboratório de Pesquisa Social 1 40,00

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGÜE
Laboratório de Línguas 1 50,00

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO CAMPUS
Laboratório de Informática - Docentes 1 98,50
Laboratório de Informática - Discentes 1 72,00
TOTAL DE LABORATÓRIOS CAMPUS DE TOLEDO 37 1819,34
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Com relação às informações acerca dos laboratórios e equipamentos da Unioeste, 

também não foi  possível  coletar  dados  mais  consistentes  para  o  ano de  2005 (embora  o 

objetivo original do processo de  avaliação institucional atual tenha mesmo se dirigido aos 

anos de 2003 e 2004). 

BIBLIOTECAS - DADOS QUANTITATIVOS

2003

Toledo   
  Quantidade
Total de livros (exemplares)  28322
Total de periódicos  372
Total de outros acervos (cds, vídeos, dvds, 
braille, etc.)  656
Número de usuários  2168
   
Serviços   Média/Mês
Freqüência  15440
Empréstimo  3087
Consulta  29300

Cascavel   
  Quantidade
Total de livros (exemplares)  52000
Total de periódicos  2500
Total de outros acervos (cds, vídeos, dvds, 
braille, etc.)  1900
Número de usuários  7520
   
Serviços   Média/Mês
Freqüência  15440
Empréstimo  4288
Consulta  8694
Total livros restaurados 79

Francisco Beltrão   
  Quantidade
Total de livros (exemplares)  16665
Total de periódicos  31
Total de outros acervos (cds, vídeos, dvds, 
braille, etc.)  560
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Número de usuários  915
   
Serviços   Média/Mês
Freqüência *  -
Empréstimo  1208
Consulta  1389
  
* Não havia controle de freqüência em 2003.

Marechal Cândido Rondon   
  Quantidade
Total de livros (exemplares)  29382
Total de periódicos  12311
Total de outros acervos (cds, vídeos, dvds, 
braille, etc.)  1044
Número de usuários  2091
   
Serviços  Média/Mês
Freqüência  2600
Empréstimo  3531
Consulta  4085

Foz do Iguaçu   
  Quantidade
Total de livros (exemplares)  26369
Total de periódicos  1832
Total de outros acervos (cds, vídeos, dvds, 
braille, etc.)  9782
Número de usuários  1295
   
Serviços  Média/Mês
Freqüência *  -
Empréstimo  2146
Consulta  3678
* Não havia controle de freqüência em 2003  

2004

CASCAVEL
Quantidade

Total de livros (exemplares) 53000
Total de periódicos 27000
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, 510
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braille, etc.)
Número de Usuários 7800

Serviços Media/mês
Freqüência 24000
Empréstimo 5500
Consulta 10000
Restauração de livros 1273

FOZ DO IGUAÇU
Quantidade

Total de livros (exemplares) 26400
Total de periódicos 1832
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, 
braille, etc.) 456
Número de Usuários 1295

Serviços Media/mês
Freqüência 4000
Empréstimo 2146
Consulta 3678

MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Quantidade

Total de livros (exemplares) 30279
Total de periódicos 12340
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, braille, 
mapas) 51
Número de Usuários 2180

Serviços Media/mês
Freqüência 8800
Empréstimo 2255
Consulta 3578

TOLEDO
Quantidade

Total de livros (exemplares) 31726
Total de periódicos 12568
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, braille, 
mapas) 708
Número de usuários 1180

Serviços Media/mês
Freqüência 13208
Empréstimo 4570
Consulta 13509

FRANCISCO BELTRÃO
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Quantidade
Total de livros (exemplares) 16665
Total de periódicos 34
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, braille, 
mapas) 260
Número de usuários 873

Serviços Media/mês
Freqüência 4232
Empréstimo 1719
Consulta 2984

2005 (estatísticas parciais)

CASCAVEL
Quantidade

Total de livros (exemplares) 54365
Total de periódicos 27000
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, 
braille, etc.) 2000
Número de Usuários 8699

Serviços Media/mês
Freqüência 14700
Empréstimo 4014
Consulta 8144
Restauração de livros 112

FOZ DO IGUAÇU
Quantidade

Total de livros (exemplares) 26369
Total de periódicos 766
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, 
braille, etc.) 9789
Número de Usuários 579

Serviços Media/mês
Freqüência -
Empréstimo 2391
Consulta 4201
MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Quantidade
Total de livros (exemplares) 31708
Total de periódicos 13791
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, braille, 
mapas) 1153
Número de Usuários 1605
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Serviços Media/mês
Freqüência 3200
Empréstimo 2832
Consulta 2623

TOLEDO
Quantidade

Total de livros (exemplares) 32381
Total de periódicos 512
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, braille, 
mapas) 842
Número de usuários 1738

Serviços Media/mês
Freqüência 11773
Empréstimo 3163
Consulta 30631

FRANCISCO BELTRÃO
Quantidade

Total de livros (exemplares) 19292
Total de periódicos 36
Total de Outros Acervos (cds, vídeos, dvds, braille, 
mapas) 728
Número de usuários 1022

Serviços Media/mês
Freqüência -
Empréstimo 2451
Consulta 1891

No caso das bibliotecas existentes nos campi da Unioeste, foi possível coletar dados 

mais atualizados, contemplando, portanto, o ano de 2005 (mesmo que de forma parcial).

Tal trabalho foi possível devido ao fato de a Pró-Reitoria de Graduação, de cujo setor 

as bibliotecas fazem parte,  ter encaminhado informações sobre esta instância acadêmica em 

2006, contemplando dados sobre os três anos anteriores (2003, 2004, 2005).

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE INFORMÁTICA DA Unioeste
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UNIDADE

COMPUTA-

DORES DE 

USO ACADÊ-

MICO

COMPUTA-

DORES DE 

USO ADMINIS-

TRATIVO

TOTAL

COMPUTA-

DORES SEM 

ACESSO A 

INTERNET

% DE 

COMPUTA-

DORES SEM 

ACESSO A 

INTERNET

CASCAVEL 87 288 375 10 3%

FOZ DO IGUAÇU 122 63 185 1 1%

FRANCISCO BELTRÃO 32 27 59 0 0%
MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON 87 54 141 7 5%

TOLEDO 97 47 144 20 14%

REITORIA 0 147 147 12 8%

TOTAL 425 626 1051 50 5%

Estes  dados  também  se  referem  ao  ano  de  2004,  um  dos  anos-base  para  a  coe 

titucionais.

A auto-avaliação da Editora e Gráfica Universitária

Dados de 2004.

A Editora e Gráfica Universitária
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Objetivos deste 
documento

Prioridades
da Editora

Gráfica

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

SOLICITAÇÃO DE 
RECURSOS PARA 
PUBLICAÇÃO DE

REVISTAS - 
CONSELHO 

EDITORIAL/PRPPG
FUNDAÇÃO 
ARAUCÁRIA

- apresentar  um balanço dos  projetos  editoriais  desenvolvidos 
por este setor; 

-  oferecer  uma  síntese  dos  resultados  obtidos  em  projetos, 
parcerias e serviços prestados durante o biênio 2004-2005;

- buscar apontar para algumas iniciativas a serem desenvolvidas 
nos  próximos  anos  para  que  as  atividades  editoriais  na 
Unioeste possam ser implementadas cada vez mais de forma 
ágil e profissional.

-  prestar  serviços  relacionados  à  impressão,  criação  e 
desenvolvimento de projetos editoriais;

-  missão:  concentrar  esforços  na  ampliação  dos  instrumentos 
institucionais de disseminação científica.

Diretrizes  para  apresentação  de  propostas  de  publicação 
Conselho Editorial:

Em 2004:

O  Conselho  Editorial  aprovou  documento  no  qual  foram 
estabelecidas as Diretrizes para Apresentação de Propostas 
de Publicação. Com esta iniciativa, o conselho busca orientar 
os interessados na apresentação de originais para publicações 
com o  selo  da  Editora  da  Unioeste.   Os  procedimentos  de 
avaliação das propostas de publicação por parte do Conselho 
Editorial foram facilitadas com a aprovação deste documento, 
já que os proponentes encaminham um questionário no qual 
são  apresentadas  as  informações  relacionadas  ao  projeto,  o 
que auxilia os conselheiros quando da avaliação das propostas 
encaminhadas para análise.
Estes  procedimentos  são extremamente  oportunos tendo em 
vista a necessidade de profissionalizar as atividades editoriais 
da Instituição, isto porque os projetos editoriais necessitam ser 
avaliados tanto pelo Conselho Editorial como por especialistas 
das suas áreas do conhecimento. Dessa maneira, será possível 
garantir as condições mínimas para que tenhamos um catálogo 
composto  por  obras  de  relevância  científica  em  cada  área 
específica.

Em 2004 a Fundação Araucária lançou o “Programa de Apoio 
a Publicações Científicas”, destinado a apoiar financeiramente 
periódicos científicos mantidos ou editados por instituições de 
ensino superior.
- A Unioeste conta com diversos periódicos que se enquadram 
nesse  perfil.  Como  setor  responsável  pela  criação  e 
desenvolvimento  de  projetos  editoriais,  coube  à  Assessoria 
Especial do Gabinete da Reitoria encaminhar as solicitações 
de recursos para a edição das revistas Varia Scientia e Temas 
&  Matizes,  projetos  editoriais  desenvolvidos  com  a 
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colaboração  tanto  da  Edunioeste  como  da  Pró-Reitoria  de 
Pesquisa e Pós-Graduação e do Conselho Editorial. 
- prestamos auxílio técnico aos editores científicos de outros 
periódicos da Unioeste. 
-Como resultado:
- a Unioeste obteve recursos no valor total de R$ 48.414,00.

No  ano  de  2006  ficará  a  cargo  da  Assessoria  Especial  do 
Gabinete a coordenação das atividades relacionadas à edição 
dos números referentes ao pedido de recursos da Pró-Reitoria 
de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  e  a  apresentação  dos 
documentos  referentes  à  prestação  de  contas  dos  projetos 
encaminhados para a Fundação Araucária. Além disso, caso a 
Fundação  Araucária  divulgue  novo  edital  de  apoio  a 
publicações,  será  preciso  encaminhar  nova  solicitação  de 
recursos  para  editar  os  números  das  revistas  da  Unioeste 
referentes aos anos de 2006 e 2007.

ABERTURA DE
NOVA CHAMADA DA 

COLEÇÃO THÉSIS
CONSELHO
EDITORIAL

OBJETIVO

REEDIÇÃO DE OBRAS 
SELECIONADAS PELA 

SECRETARIA DE 
ESTADO DA 

EDUCAÇÃO PARA A 
BIBLIOTECA DE 

AUTORES 
PARANAENSES
Unioeste / SEED

- iniciativas da Editora para incentivar a produção científica de 
pesquisadores da Unioeste foi a criação da Coleção Thésis:

- O projeto visa divulgar trabalhos acadêmicos de mestrado e 
doutorado  defendidos  por  pesquisadores  da  universidade. 
Iniciada em 2001, a Coleção Thésis conta atualmente com 
26 títulos publicados.

     No segundo semestre de 2004, a Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná,  através  do Departamento  de Ensino 
Médio,  desenvolveu  ações  visando  à  formação  da 
Biblioteca do Ensino Médio. Dentre estes projetos, destaca-
se. 

- Biblioteca de Temas Paranaenses.
- Num total de 29 obras selecionadas pelo projeto: 6 são da 

Edunioeste (passarão a integrar o acervo bibliográfico dos 
estabelecimentos de ensino da rede estadual).

-  Obras  reeditadas  no  segundo  semestre  de  2005:  foram 
repassadas à SEED para que sejam distribuídas nas escolas 
em 2006. 

-  livros  reeditados:  total  de  7.500 exemplares  (o  pedido  da 
SEED  foi  de  1.225  exemplares  de  cada  um  dos  títulos 
selecionados).

LISTA DE 
PUBLICAÇÕES

 Periódicos

1) Boletim LEH (Números 2 e 3, fev./set. 2004)
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(BIÊNIO 2004-2005) Setor: Laboratório de Ensino de História — campus de 
Mal. Cândido Rondon
Editora: Geni Rosa Duarte — Obs.: (Os dois números 
foram editados num mesmo fascículo).

2) Revista Scientia Agraria Paranaensis (Volume 3, Números 1 e 
2)

Setor: Centro de Ciências Agrárias – CCA –  campus de 
Marechal Cândido Rondon
Editor: Prof. Ubirajara Contro Malavasi

3) Revista Ciências Sociais em Revista (Vol. 3, Número 4, 1º 
Semestre de 2003)

Setor: Centro de Ciências Sociais Aplicadas – campus de 
Marechal Cândido Rondon
Editor: Prof. Haroldo Henke

4) Revista Ciências Sociais em Revista (Vol. 3, Número , 2º 
Semestre de 2003)

Setor: Centro de Ciências Sociais Aplicadas – campus de 
Marechal Cândido Rondon
Editor: Prof. Haroldo Henke

5) Revista Ciências Sociais em Revista (Vol. 4, Número 6, 1º 
Semestre de 2004)

Setor: Centro de Ciências Sociais Aplicadas – campus de 
Marechal Cândido Rondon
Editor: Prof. Haroldo Henke

6) Revista Ciências Sociais em Revista (Vol. 4, Número 7, 2º 
Semestre de 2004)

Setor: Centro de Ciências Sociais Aplicadas – campus de 
Marechal Cândido Rondon
Editor: Prof. Haroldo Henke

7) Revista Ciências Sociais em Perspectiva (Vol. 3, Nº. 4, 1º 
Semestre de 2004)

Setor: Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA – 
campus de Cascavel
Editora: Profa. Loreni Brandalise

8) Revista Ciências Sociais em Perspectiva (Vol. 3, Nº. 5, 2º 
Semestre de 2004)

Setor: Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA – 
campus de Cascavel
Editora: Profa. Loreni Brandalise

9) Revista Ciências Sociais em Perspectiva (Vol. 4, Nº. 6, 1º 
Semestre de 2005)

Setor: Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA – 
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campus de Cascavel
Editora: Profa. Loreni Brandalise

10) Revista Expectativa (Vol. 3, Nº. 3, Primeiro Semestre de 2004)
Setor: curso de Secretariado Executivo Bilíngüe — 
campus de Toledo

11) Revista Tempos Históricos (Nº. 5/2003 + Nº. 6/2004)
Setor:  colegiado do curso de História — CCHEL — 
campus de Mal. Cândido Rondon
Editora: Méri Frotscher — Obs.: (Os dois números foram 
editados num mesmo fascículo).

12) Anais do IX Simpósio de Filosofia Moderna e 
Contemporânea

Setor: curso de Filosofia –  campus de Toledo

13) Informativo Multicampi (Edição Especial – Dezembro/2004)
Setor: Assessoria de Comunicação Social – Reitoria

14) Revista Trama (Volume 1 — Número 1 – 1º Semestre de 2005)
Setor:  colegiado de Letras — CCHEL —  campus de 
Mal. Cândido Rondon
Editora: Profa. Maria Beatriz Zanchet

15) Revista Varia Scientia (Volume 3, Número 6, 2º semestre de 
2003)

Setor: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/ 
Conselho Editorial/Assessoria do Gabinete 
Editora: Profa. Lucia Helena P. Nóbrega – curso de 
Engenharia Agrícola –  campus de Cascavel

16) Revista Varia Scientia (Volume 4, Número 7, Primeiro 
Semestre de 2004)

Setor: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/ 
Conselho Editorial/Assessoria do Gabinete
Editora: Profa. Lucia Helena P. Nóbrega – curso de 
Engenharia Agrícola –  campus de Cascavel

17) Revista Tempo da Ciência
(Vol. 10, Nº. 19/ 1º sem. 2003 + Vol. 10, Nº. 20/2º sem. 
2003)

Setor: Centro de Ciências Humanas e Sociais — CCHS 
—  campus de Toledo
Editor: Prof. Osmir Dombrowski

18) Revista Tempo da Ciência
(Vol. 11, Nº. 20/ 1º semestre de 2004)
Setor: Centro de Ciências Humanas e Sociais — CCHS 
—  campus de Toledo
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Editor: Prof. Osmir Dombrowski

19) Revista Tempo da Ciência
(Vol. 11, Nº. 21/ 2º semestre de 2004)
Setor: Centro de Ciências Humanas e Sociais — CCHS 
—  campus de Toledo
Editor: Prof. Dr. Osmir Dombrowski

20) Revista Perspectiva Geográfica
(Volume 1 - Número 1 - 2005)
Setor:  colegiados dos cursos de Geografia
 campus de Marechal Cândido Rondon e  campus de 
Francisco Beltrão
Editor: Prof. Dr. Oscar Fernandez

21) Revista Temas & Matizes (Ano III - Número 5 – 1º Semestre 
de 2004)
Setor: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Editor: Prof. Dr. José Luiz Ames

22) Revista Temas & Matizes (Ano III - Número 6 – 2º Semestre 
de 2004)

Setor: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Editor: Prof. Dr. José Luiz Ames

23) Revista Línguas & Letras (Vol. 5 - Números 8/9 – 1º e 2º 
Semestres/2004)

Setor:  colegiado do curso de Letras – CECA –  campus 
de Cascavel
Editora: Profa. Dra. Lourdes Kaminski Alves

24) Revista Ideação (Número 6 – 2004)
Setor: Centro de Educação e Letras — CEL —  campus 
de Foz do Iguaçu
Editor: Prof. Dr. Ivo José Dittrich

25) Revista Paranaense Perio/Implante (Volume 2 – Número 2 – 
2005)
Setor:  colegiado do curso de Odontologia - CCBS - 
campus de Cascavel
Editora: Profa. Msc. Adriane Yaeko Togashi

2.2 Livros Editados

1) Elementos de Sociologia
Setor: curso de Ciências Contábeis – CCSA –  campus de 
Cascavel
Autor: Prof. José Otacílio da Silva
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2) Temas de Ciência Política
Setor: Grupo de Estudo em Comportamento Político – 
CCSA –  campus de Cascavel
Organizadora: Rosana Katia Nazzari

3) Enfermagem Perioperatória
Setor: Conselho Editorial/Assessoria Especial do 
Gabinete da Reitoria
Autoras: Marister Piccoli; Cristina Maria Galvão - 
Coleção Thésis

4) Estado e Políticas Sociais: Brasil-Paraná
Organizadoras: Francis Mary Nogueira; Maria Lucia 
Frizon Rizzoto
Setor: curso de Pedagogia — CECA —  campus de 
Cascavel

5) Microtécnicas em Biologia Celular
Autoras: Maria Amélia M. Soares; Rose Meire 
Brancalhão
Setor: curso de Ciências Biológicas — CCBS —  campus 
de Cascavel

 6)O Ensino nas Séries Iniciais: pressupostos e desafios 
cotidianos

Organizadoras: Profa. Rita Bottega e Profa. Rejane Klein
Setor: curso de Letras – CCHEL –  campus de Marechal 
Cândido Rondon

7) A cartografia no ensino de Geografia: a aprendizagem 
mediada

Autora: Profa. Mafalda Nesi Francischett
Setor: curso de Geografia —  campus de Francisco 
Beltrão

8) Políticas Educacionais nos Anos 80 e 90: fundamentos e 
perspectivas

Autor: Antônio Bosco de Lima
Setor: curso de Especialização em Pedagogia – CECA – 
campus de Cascavel

9) Adesão da Militância Partidária: a eficácia do simbólico no 
processo de mobilização

Autor: Prof. José Otacílio da Silva
Setor: curso de Economia —  campus de Cascavel / 
Conselho Editorial (Coleção Thésis)

10) A construção da Centralidade da Educação Básica e a 
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Política Educacional Paranaense
Autora: Profa. Ireni Marilene Z. Figueiredo
Curso de Pedagogia –  campus de Cascavel

2.3 Livros Reeditados

1) Microtécnicas em Biologia Celular
Autoras: Maria Amélia M. Soares; Rose Meire 
Brancalhão
Setor: curso de Ciências Biológicas — CCBS —  campus 
de Cascavel

2)Paraná
Autor: Alfredo Fonceca Peris
Setor: Secretaria de Estado da Educação — Biblioteca de 
Temas Paranaenses

3) Os Eurobrasileiros e o Espaço Colonial: migrações no Oeste 
do Paraná

Autor: Valdir Gregory
Setor: Secretaria de Estado da Educação — Biblioteca de 
Temas Paranaenses

4) Mapeamento Geo-Ambiental e Planejamento Urbano
Autora: Lia Dorotéa Pfluck
Setor: Secretaria de Estado da Educação — Biblioteca de 
Temas Paranaenses

 
5) Memórias do Concreto: vozes na construção de Itaipu

Autora: Maria de Fátima Bento Ribeiro
Setor: Secretaria de Estado da Educação — Biblioteca de 
Temas Paranaenses

6) O Território do Iguaçu no Contexto da “Marcha para Oeste”
Autor: Sérgio Lopes
Setor: Secretaria de Estado da Educação — Biblioteca de 
Temas Paranaenses

 
7) Socialização Política e Construção da Cidadania no Paraná

Autora: Rosana Kátia Nazzari
Setor: Secretaria de Estado da Educação — Biblioteca de 
Temas Paranaenses

CONSELHO EDITORIAL/PRPPG/DIRETORIA DE INFORMÁTICA

-A  Unioeste  conta  atualmente  com diversos    grupos de pesquisa, centros, colegiados de 
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periódicos  institucionais,  vinculados  a 
diferentes setores da universidade tais como: 

 

Objetivos do Projeto

curso  e   pró-reitorias.  Grande  parte  dos 
editores  científicos  destes  periódicos 
enfrenta  dificuldades  operacionais  e 
financeiras para dar continuidade aos seus 
projetos. Nesse sentido, a criação do Portal 
de Revistas Científicas tem como objetivo 
propor soluções para ampliar a divulgação 
de  pesquisas  desenvolvidas  pela 
universidade.

-  O Portal de Revistas Científicas tem como 
finalidade:  disponibilizar  um  importante 
canal  de  interação  entre  usuários  e  a 
comunidade científica em geral. O projeto 
utilizará o Sistema de Editoração Eletrônica 
de  Revistas,  versão  customizada  e 
traduzida  para  o  português  do  Open 
Journal  Systems,  software  livre  e  com 
protocolo  internacional  que  permite  a 
submissão de artigos e o acesso às revistas 
de qualquer parte do mundo.

-  O sistema  foi  desenvolvido  pelo  Instituto 
Brasileiro  de  Informação  em  Ciência  e 
Tecnologia  (IBICT),  órgão  ligado  ao 
Ministério de Ciência e Tecnologia, e que 
atua, em âmbito nacional, na proposição e 
execução  de  políticas  para  o  setor  de 
informação  científica  e  tecnológica.  O 
IBICT  oferece  auxílio  técnico  e 
treinamento  para  as  instituições 
interessadas  na  implantação  do  sistema, 
exigindo  apenas  o  ressarcimento  das 
despesas  com  transporte,  hospedagem  e 
alimentação  da  equipe  responsável  pelo 
acompanhamento  dos  trabalhos.  A 
execução  do  projeto  será  efetuada  de 
acordo  com  plano  de  aplicação  dos 
recursos  do  projeto  Biblioteca  de  Temas 
Paranaenses.

-  disponibilizar  mecanismos  eficientes  de 
controle  e  gerenciamento  do  processo  de 
recepção,  avaliação  e  publicação  de 
propostas  de  artigos  encaminhadas  aos 
editores  científicos  de  periódicos  da 
Instituição;
-  oferecer à comunidade científica  formas 
alternativas  de  acesso  a  pesquisas 
desenvolvidas pela  Instituição e melhorar 
o intercâmbio com os usuários da página da 
Unioeste na internet;
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COMERCIALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

-  facilitar  aos  pesquisadores  o  acesso  à 
informação,  desenvolvendo,  em  melhores 
condições, suas pesquisas;
-  melhorar  a  qualidade  das  publicações 
científicas tendo em vista sua indexação em 
índices nacionais e internacionais;
-  permitir  à comunidade de pesquisadores 
maior  facilidade  para  publicar  seus 
trabalhos e à população maior facilidade de 
acesso  ao  conhecimento  produzido  pela 
universidade.

-  Não  existe  regulamentação  interna  na 
universidade  que  estabeleça  a 
comercialização de livros e revistas como 
um dos objetivos da Editora.
-  Houve  necessidade  de  alterações  na 
Resolução 018/96-COU — que aprovou o 
regulamento  da  Editora  e  Gráfica 
Universitária  —  para  que  a  Editora  da 
Unioeste  possa  estabelecer  parcerias  com 
órgãos  de  apoio  visando  efetuar  a 
comercialização de suas publicações.
-  A  Assessoria  Especial  do  Gabinete 
encaminhou  projeto  de  reformulação  da 
resolução  para  análise  por  parte  do 
Conselho Universitário. Caso a solicitação 
seja aprovada, a Editora da Unioeste poderá 
realizar a assinatura de convênios tendo em 
vista  a  comercialização  de  suas 
publicações.

 
O quadro abaixo identifica os projetos existentes nas diversas áreas do conhecimento:

Revista/Periódico

Início da 
Publicaçã

o

Setor/Departamento/Área/Responsável/Campi

01. Revista Tempo da 
Ciência

1994 Centro de Ciências Humanas e Sociais
( campus de Toledo)

02. Informe GEPEC 1996 Grupo de Pesquisa em Agronegócio e 
Desenvolvimento Regional

(Curso de Ciências Econômicas do  campus de 
Toledo)

03. Jornal Espaço Plural 1996 Cepedal - Centro de Estudos, Pesquisas e 
Documentação da América Latina ( campus de 

Marechal  Cândido Rondon)
04. Revista Ideação 1998 Centro de Educação e Letras
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( campus de Foz do Iguaçu)
05. Revista Faz Ciência 1998 Centro de Ciências Sociais Aplicadas e

Centro de Ciências Humanas
( campus de Francisco Beltrão)

06. Revista Tempos 
Históricos

1999 Colegiado do curso de História
( campus de Marechal Cândido Rondon)

07. Cadernos de Educação 
Física

1999 Colegiado do curso de Educação Física
( campus de Marechal Cândido Rondon)

08. Revista Varia Scientia 2001 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
09. Revista Temas & 
Matizes

2001 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

10. Revista Scientia Agraria 
Paranaensis

2001 Centro de Ciências Agrárias
( campus de Marechal Cândido Rondon)

11. Revista Línguas & 
Letras

2001 Centro de Educação, Comunicação e Artes
( campus de Cascavel)

12. Revista Expectativa 2001 Colegiado do curso de Secretariado Executivo 
Bilíngüe

( campus de Toledo)
13. Ciências Sociais 
Aplicadas em Revista

2001 Centro de Ciências Sociais Aplicadas
( campus de Marechal Cândido Rondon)

14. Revista Ciências Sociais 
em Perspectiva

2002 Centro de Ciências Sociais Aplicadas
( campus de Cascavel)

15. Revista Paranaense 
Perio/Implante

2003 Colegiado do curso de Odontologia
( campus de Cascavel)

16. Revista Trama 2005 Colegiado do curso de Letras
( campus de Marechal Cândido Rondon)

17. Revista Perspectiva 
Geográfica

2005 Colegiados dos cursos de Geografia
( campus de Francisco Beltrão/

 campus de Marechal Cândido Rondon)
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DIMENSÃO VII

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO, PESQUISA, 

BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:

AS PROPOSTAS DE TRABALHO ELENCADAS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE 2000 PARA A INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO:

OBJETIVO 1:  Implantação e manutenção da infra-estrutura da universidade, com 

início em 2001, priorizando-se as ações seguintes.

Ação 1: Laboratórios: conforme as necessidades dos centros e cursos, observando os 

projetos políticos-pedagógicos, no prazo mínimo de integralização de cada curso.

Observou-se que a  Unioeste  passa  por  um processo crescente  de implantação  de 

laboratórios. Por outro lado, enfrenta uma situação de precariedade em termos de manutenção 

e aquisição de equipamentos necessários ao dia-a-dia dos trabalhos acadêmico. Não existem 

servidores especializados para atender aos laboratórios, e não há recursos sustentáveis para 

serem  aplicados,  especificamente,  na  construção/ampliação  de  laboratórios,  aquisição  de 

computadores e outros.

Ação 2: Hospital Universitário: implantar.

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) foi incorporado à Unioeste no 

ano de 2000. 

Ação 3:  Restaurantes universitários:  instalar  uma unidade para cada  campus,  até 

2006.

Observou-se que não foram implantados os restaurantes universitários nos campi da 

Unioeste, devido à falta de recursos.

Ação  4:  Sistemas  de  informação:  implantar  em  todos  os  campi  os  sistemas 

necessários para acessar os diversos acervos bibliográficos da universidade, assim como as 

bibliotecas virtuais mundiais.

Também foi observado que está em fase de consolidação o processo de unificação 

das bibliotecas da Unioeste, através de um sistema que permitirá que se acesse, de forma 

virtual,  os livros e periódicos existentes em todas as bibliotecas.  Esta pesquisa poderá ser 

efetuada pela comunidade acadêmica, à partir de qualquer um dos cinco campi da  Instituição.
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Ação 5: Tecnologia da informação : dotar dos recursos da TI todas as áreas ligadas 

às atividades-fim da universidade, até 2002.

A Unioeste ainda necessita desenvolver alternativas tecnológicas de modo a permitir 

o acesso às informações e ao conhecimento desenvolvido nas diversas áreas científicas, para a 

comunidade acadêmica, notadamente os acadêmicos que freqüentam os cursos da  Instituição. 

Ação 6:  Estrutura física: implantar, ampliar e equipar as facilidades definidas nos 

projetos político-pedagógicos no prazo mínimo de integralização do curso.

Notou-se  que  os  equipamentos  que  dão  suporte  aos  trabalhos  acadêmicos 

desenvolvidos na Unioeste (computadores, acesso virtual aos periódicos e livros, etc.), estão 

divididos em duas situações distintas, uma onde determinados cursos já detém uma estrutura 

confortável,  de modo a atender  com qualidade as atividades  acadêmicas,  e  outra  onde os 

cursos em fase de implementação passam por dificuldades estruturais dignas de nota.  

Ação  7:  Bibliotecas:  atender  às  recomendações  do  MEC quanto  ao  acervo  e  ás 

necessidades de cada curso. A totalização do acervo deverá ser feita,  no mínimo, um ano 

antes do período de integralização do curso.

A  Unioeste  tem  avançado  neste  item,  porém  ainda  passa  por  dificuldades  para 

completar,  e  ampliar,  o  acervo  bibliográfico  de  alguns  cursos  que  estão  em  fase  de 

implementação.

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO

1  -  Adequação  da  infra-estrutura  da   Instituição  (salas  de  aula,  biblioteca, 

laboratórios,  áreas  de  lazer,  transporte,  hospitais,  equipamentos  de  informática,  rede  de 

informações e outros) em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2 – Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à 

utilização dos meios em função dos fins.

3  –  Utilização  da  infra-estrutura  no  desenvolvimento  de  práticas  pedagógicas 

inovadoras.   

Quando se  totalizam os  percentuais  para  as  questões  desta  dimensão  a  partir  da 

resposta  dos  questionários  por  parte  da  comunidade  acadêmica,  se  observa  que  o  maior 

506



percentual permanece no nível da insatisfação com relação á infra-estrutura física, conforme 

destacam os gráficos abaixo.

Percentual de respostas por Dimensão 

Docentes 

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Além de manifestar suas insatisfações, a comunidade acadêmica também apresentou 

propostas, sugestões, dentre as quais se destacam: 
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− parcerias  com  a  iniciativa  privada,  de  modo  a  auferir  recursos  e  materiais 

necessários a melhoria da estrutura dos campi;

− acrescentar à estrutura institucional os serviços de atendimento psicológico, para 

discentes, docentes e técnico-administrativos;

− montagem  de  “caderno  institucional”  que  contenha  informações  sobre 

funcionamento da Unioeste, a ser entregue no início das atividades acadêmicas, 

aos calouros;

− capacitação  dos  docentes  e  técnico-administrativos,  por  parte  da  Diretoria  de 

Informática, em parceria com o curso de Informática, de modo a disponibilizar 

recursos e programas indispensáveis ao trabalho docente e de pesquisa;

− instituir um processo descentralizado para aquisição de exemplares (livros), nas 

bibliotecas.

Assim, analisando por fim o núcleo básico e comum desta dimensão avaliada, no que 

diz  respeito  à  adequação  da  infra-estrutura  da   Instituição  (salas  de  aula,  biblioteca, 

laboratórios,  áreas  de  lazer,  transporte,  hospitais,  equipamentos  de  informática,  rede  de 

informações e outros) em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão, é possível 

observar a insatisfação da comunidade acadêmica.

As políticas  institucionais de conservação,  atualização,  segurança e de estímulo à 

utilização dos meios em função dos fins também se demonstram insuficientes, o que acaba 

por  dificultar  a  utilização  da  infra-estrutura  no  desenvolvimento  de  práticas  pedagógicas 

inovadoras.
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DIMENSÃO VIII

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS 

PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTO- AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL

No Brasil, a primeira experiência de avaliação da educação superior foi o Programa 

de  Avaliação  da  Reforma  Universitária  (PARU),  de  1983,  que  tratou  principalmente  das 

questões relativas à gestão e à produção e disseminação do conhecimento nas instituições de 

ensino  superior  (IES).  Em  1985  foi  constituído  o  Grupo  Executivo  para  a  Reforma  da 

Educação Superior (GERES), que se preocupou especialmente com os recursos públicos a 

serem investidos nas IES.

No início dos anos 90, mais precisamente em 1993, surgiu o Programa de  avaliação 

institucional  das Universidades Brasileiras  (PAIUB), que teve como princípio norteador  a 

adesão voluntária das IES e que pretendia complementar as auto-avaliações das instituições 

com avaliações externas. Na sua fase inicial o PAIUB foi bem aceito por grande parte das 

IES, pois democratizou as discussões acerca dos rumos do ensino superior no Brasil, porém é 

importante  salientar  que  o  programa  passou  por  uma  série  de  mudanças  oriundas  das 

discussões entre as IES e o Governo Federal em relação ao tipo de avaliação a ser adotado.

Na Unioeste, a  avaliação institucional tem sido objeto de discussões desde os anos 

1990,  tendo  em vista  que,  nessa  época,  a  comunidade  acadêmica  passou a  reconhecer  a 

importância da avaliação como instrumento efetivo para a tomada de decisões sobre os rumos 

da  Instituição.

No período pré-reconhecimento da Unioeste, ocorrido em dezembro de 1994, houve 

um incremento das discussões acerca do perfil e dos objetivos institucionais, enfim, acerca 

dos temas diretamente ligados à  avaliação institucional. Um esboço de projeto de  avaliação 

institucional foi, inclusive, desenvolvido nesse período (COLOGNESE, 2002).

No ano de 1996 foi realizado o  planejamento estratégico da Unioeste, no qual se 

demonstrou ser a  avaliação institucional um instrumento fundamental em qualquer processo 

de  planejamento.  Em  1997,  o  Conselho  Universitário,  através  da  Resolução  nº.  037/97, 

institui uma comissão para a operacionalização do programa de  avaliação institucional da 

Unioeste, tendo sido designados os componentes da referida comissão, através da Portaria nº. 

351/98-GRE (EMER, 1998).
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Os anos de 1998 e 1999 foram significativos no que tange à  avaliação institucional 

da Unioeste, pois discutiram-se, em um primeiro momento, os objetivos, as concepções e a 

metodologia  da   avaliação  institucional.  Em  um  segundo  momento,  foram  realizadas 

sistematizações provisórias da auto- avaliação institucional efetivadas pelos colegiados dos 

cursos   e  pelos  centros  universitários  (EMER,  1999  ).  Apesar  do  avanço  significativo 

alcançado por intermédio desse trabalho, o processo de  avaliação institucional da Unioeste 

foi mais uma vez interrompido, não se firmando como estável, regular e permanente.

Devido  ao  novo  processo  de  discussão  acerca  do   planejamento  estratégico  da 

Unioeste, ocorrido no ano de 2000, a  avaliação institucional volta a ser considerada elemento 

essencial  no   processo  de  consolidação  da  Unioeste.  Note-se  que  em  2000  foi  também 

realizado  em  Cascavel  o  I  Encontro  Paranaense  de   avaliação  institucional,  que  reuniu 

representantes das universidades estaduais do Paraná (COLOGNESE, 2002).

Entre os anos de 2001 a 2003, a Unioeste passa novamente por um processo de auto-

avaliação,  cujos  resultados  foram sistematizados  por  Colognese  (2003)  em uma  série  de 

informações e indicadores quantitativos sobre o ensino, a pesquisa, a extensão, a organização, 

os objetivos institucionais, o ambiente de trabalho, as relações pessoais, os mecanismos de 

comunicação e informação institucionais.

Essas  duas  experiências  de  avaliação  relatadas  acima,  até  então  efetuadas  na 

Unioeste,  coordenadas  respectivamente  pelas  equipes  dos  professores  Ivo  Oss  Emer 

(1998/1999) e Silvio Colognese (2001/2003), atenderam às diretrizes do PAIUB.

Em 2004, já atendendo às orientações do SINAES, por intermédio da Resolução nº. 

028/04- COU, foram compostas a comissão central permanente e as  comissões setoriais de 

avaliação  institucional  da Unioeste,  com o propósito  de institucionalizar  a  auto-avaliação. 

Nessa direção, foram definidos os principais objetivos e princípios da  avaliação institucional 

na Unioeste.

Os  objetivos  que  têm  norteado  os processos  de  avaliação  da  Unioeste  são  os 

seguintes:

a) Subsidiar a comunidade acadêmica para o planejamento e a tomada de decisões no 

processo de melhoria da qualidade nas diversas dimensões da vida universitária.

b)  Conhecer  em  profundidade  as  características,  carências,  possibilidades  e 

potencialidades da  Instituição a fim de orientar a correção de rumos e o redimensionamento 

do desenvolvimento da Unioeste.
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c) Contribuir para a definição de políticas e a construção de uma cultura institucional 

de valorização da avaliação como pré-requisitos para o planejamento do desenvolvimento da 

universidade.

d)  Desenvolver  um  processo  criativo  de  auto-reflexão  permanente  entre  a 

comunidade acadêmica para a melhoria da qualidade do saber acadêmico, administrativo e 

para a cidadania.

e) Promover a transparência pela divulgação do diagnóstico da Unioeste em relação a 

processos e atividades acadêmicas e administrativas.

f) Possibilitar a reflexão constante dos objetivos institucionais, a fim de sintonizar a 

Unioeste com os desafios, anseios e necessidades do mundo contemporâneo e da sociedade.

g)  Produzir  um  sistema  de  informações  quantitativas  e  qualitativas  para  o 

acompanhamento da trajetória de desenvolvimento da qualidade institucional.

h) Desencadear um processo pedagógico de aprendizado do saber-fazer acadêmico, 

contemplando  a  avaliação  interna  e  a  avaliação  externa  da  Unioeste  e  o  relacionamento 

dialético entre a avaliação e o planejamento institucional.
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.A auto-avaliação qualitativa da Dimensão VIII efetuada pela comunidade acadêmica da 

Unioeste (docentes e discentes) nos colegiados dos cursos de graduação e de pós-graduação; e 

técnico-administrativos (nos campi e Reitoria):

Uma parcela significativa da comunidade acadêmica apontou que os processos de 

avaliação  institucional  são  de  grande  importância  para  a  Unioeste,  pois  auxiliam  no 

crescimento e desenvolvimento institucionais. Nesse sentido, tanto o planejamento quanto a 

avaliação  institucional,  se  realizados  periódica  e  continuamente,  tornam-se  importantes 

instrumentos de gestão, possibilitando que a  Instituição atinja seus objetivos. Essa percepção 

pode  ser  confirmada  nos  gráficos  a  seguir,  que  mostram que  aproximadamente  40% dos 

docentes e técnico-administrativos estão parcialmente satisfeitos com as avaliações efetuadas 

na Unioeste.

Docentes

Técnico-Administrativos

Parece haver, porém, uma contradição na opinião da comunidade acadêmica, uma 

vez  que,  para  ela,  os  processos  de  avaliação  anteriores  foram  pouco  divulgados,  sendo 

conhecidos  apenas  pelo  material  impresso  e  não  pelos  resultados  implementados.  Essa 

percepção pode ser confirmada  nos gráficos abaixo, onde se verifica que cerca de 57% dos 

docentes, 51% dos técnicos, 70% dos acadêmicos de graduação e do mestrado revelaram não 

ter conhecimento sobre os processos de avaliação da Unioeste. Os processos avaliativos de 
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conhecimento  da  comunidade  estão  mais  relacionados  às  avaliações  de  desempenho  dos 

docentes e dos técnico-administrativos que à avaliação que envolve a  Instituição como um 

todo.

Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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A  comunidade  acadêmica  apontou  também  que,  embora  a  Unioeste  já  tenha 

acumulado dados e informações relevantes sobre a sua auto-avaliação, é necessário dar uma 

maior visibilidade a essas informações, tendo em vista que, de modo geral, não houve retorno 

da ações realizadas anteriormente. Essa situação é evidenciada ainda pelos gráficos a seguir, 

que  destacam  que  aproximadamente  42% dos  docentes  e  50% dos  acadêmicos  não  têm 

conhecimento sobre discussões e divulgação dos processos e dos resultados das avaliações 

realizadas na Unioeste.

Docentes

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Se os processos anteriores de  avaliação institucional permitiram gerar juízos críticos 

sobre a Unioeste, eles foram esquecidos, pois não houve um trabalho mais eficaz em somar 

esforços  no  alcance  dos  objetivos  e  metas  institucionais,  discutidos  e  definidos 
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conjuntamente. Por isso, entende-se que é imprescindível que os resultados das avaliações 

sejam retornados à comunidade acadêmica.

Outra crítica da comunidade à  avaliação institucional é ela não ter continuidade, haja 

vista que, a cada nova gestão da Unioeste ou a cada novo encaminhamento proposto pelo 

Ministério da Educação, muda-se o processo avaliativo.

A Unioeste está vivenciando o terceiro processo de avaliações institucional, mesmo 

assim  uma  parcela  da  comunidade  acadêmica  observa  que  as  ações  avaliativas  não  têm 

servido para direcionar as tomadas de decisões administrativas e pedagógicas, bem como não 

têm  sido  utilizadas  no  planejamento  das  políticas  institucionais.  Isso  demonstra  falta  de 

organização,  de  compromisso  e  até  mesmo  de  consciência  de  parte  da  comunidade  da 

Unioeste a respeito da importância dos processos avaliativos que ocorrem na  Instituição.

Por outro lado, existe uma expectativa positiva da comunidade acadêmica em relação 

ao  atual  processo  de   avaliação  institucional  vivido  pela  Unioeste.  Espera-se  que  os 

apontamentos efetuados por esse processo sejam respeitados pelas instâncias superiores, de 

modo  a  não  frustrar  novamente  cerca  de  50%  dos  servidores  docentes  e  técnicos  que, 

conforme  pode  ser  visualizado  nos  gráficos  abaixo,  revelou  não  ter  conhecimento  sobre 

modificações  implementadas  no  planejamento  das  atividades  institucionais,  a  partir  dos 

processos de avaliação.

Docentes

Técnico-Administrativos

515



Há duas importantes preocupações com o uso dos resultados da avaliação: “Como a 

Unioeste vai tratar o resultado final da avaliação, ou seja, será feito um trabalho interno para 

resolver as principais insatisfações ou vai ser protelado para a posteridade e esquecido como 

aconteceu com as avaliações anteriores? O que os governos federal e estadual farão com as 

informações resultantes da avaliação?”

De maneira geral, em relação ao planejamento e avaliação dos processos, resultados 

e  eficácia  das  auto-avaliações  anteriores,  também  de  acordo  com  os  gráficos  a  seguir, 

aproximadamente 40% dos servidores docentes e técnicos,  bem como 60% dos alunos da 

graduação e do mestrado,  revelaram desconhecimento. Isso indica que a Unioeste também 

não se preocupou em realizar meta-avaliações, ou seja, avaliar o próprio processo avaliativo 

com o propósito de aperfeiçoá-lo. As mudanças efetuadas em tais processos foram motivadas 

pelas mudanças oriundas principalmente do Ministério da Educação por intermédio do INEP.

Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado

A comunidade acadêmica percebeu que faltam recursos para o encaminhamento dos 

processos de  avaliação institucional na Unioeste. E, ainda, que, se não for uma atividade 

incorporada  à  estrutura  organizacional  da  Instituição,  com recursos  materiais  e  humanos 

adequados,  corre  um  grande  risco  de  sua  operacionalização  ser  ineficaz,  devido  ao  seu 

tamanho e complexidade. Além disso, a comunidade propõe a possibilidade de as avaliações 

serem feitas a partir dos colegiados de cursos.

A comunidade acadêmica reclamou da falta de informações sobre o atual sistema 

nacional de avaliação, o SINAES, embora a  Assessoria de Avaliação Institucional tivesse 

realizado vários seminários em todos os campi, Hospital Universitário e Reitoria da Unioeste, 

nos quais foram repassadas informações sobre o Sistema. Além disso, o próprio INEP tem 

dado ampla divulgação nacional ao SINAES.
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A avaliação dos setores administrativos da universidade – ainda a questão da  avaliação 

institucional...

Na Unioeste, alguns princípios têm sido apontados como fonte de sustentação dos 

trabalhos de avaliação da educação superior. São os princípios apresentados a seguir:

1) Educação é um direito social  e dever do Estado: dado seu caráter  social,  uma 

Instituição educativa deve prestar contas à sociedade, mediada pelo Estado, do cumprimento 

de suas responsabilidades, especialmente no que se refere à formação acadêmico-científica, 

profissional,  ética  e  política  dos  cidadãos,  à  produção  de  conhecimentos  e  promoção  do 

avanço da ciência e da cultura.

2)  Valores  sociais  historicamente  determinados:  a  IES,  devem  solidariamente 

produzir os meios para o desenvolvimento sustentado do país e a formação dos cidadãos, de 

acordo com as pautas valorativas hegemônicas nas relações de forças sociais e políticas de um 

determinado momento histórico.

3) Regulação e controle: cabe aos organismos de governo e às instituições educativas 

elaborar diagnósticos gerais sobre a qualidade, a relevância social e científica, a eqüidade, a 

democratização do acesso, o desenvolvimento da produção científica, artística e tecnológica, a 

formação  segundo critérios  do  trabalho  e  da  cidadania,  no  âmbito  da  educação  superior, 

construindo uma outra lógica acerca da avaliação, para que seja, esta, uma prática formativa e 

construtiva.

4)  Prática  social:  a  avaliação  educativa  distingue-se  do  mero  controle,  pois  seus 

processos  de  questionamento,  conhecimento  e  julgamento  se  propõem  principalmente  a 

melhorar  o  cumprimento  dos  compromissos  institucionais,  por  meio  da  elevação  da 

consciência  pedagógica  e  da  capacidade  profissional  dos  docentes,  da  produção  de 

conhecimentos e da análise crítica do conjunto de práticas e dinâmicas institucionais.

5) Respeito à identidade e à diversidade institucionais em um sistema: a identidade 

institucional não é um pré-dado, é uma construção que tem a ver com a história, as condições 

de  produção,  os  valores  e  objetivos  da  comunidade,  as  demandas  concretas,  as  relações 

interpessoais;  portanto,  a  avaliação  deve estabelecer  um elo de ligação  entre  o específico 

institucional  e  o  sistema de educação  superior,  pois  o  respeito  à  identidade  não significa 

isolamento institucional, e sim condição para a solidariedade interinstitucional.

6)  Globalidade:  a  avaliação  deve  ser  entendida  como  multidimensional  e 

polissêmica, não pode se prender a um só ou a poucos de seus aspectos, sem articulação.
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7) Legitimidade: a avaliação deve ter legitimidade ética e política, assegurada por 

propósitos  pró-ativos,  respeito  à  pluralidade,  participação  democrática  e  por  qualidades 

profissionais e cidadãs de seus atores.

8)  Continuidade:  nas  avaliações  permanentes  e  internalizadas  como  cultura  de 

melhoramento  e  emancipação,  a  comunidade  educativa  assume  de  modo  ativo  as  suas 

responsabilidades na construção da educação comprometida com os interesses e valores da 

sociedade.

Para a consolidação do atual processo de  avaliação institucional da Unioeste, partiu 

a  Assessoria de Avaliação Institucional de um entendimento sobre a avaliação que, como 

afirma Dias Sobrinho (2002), é “plurirreferencial”, já que apresenta significados e sentidos 

múltiplos,  de acordo com os valores  que defende,  de acordo com quem os defende,  com 

determinada  intencionalidade,  conforme a base que a  fundamenta,  bem como conforme a 

função que pretende obter e, por fim, de acordo com os destinatários que procura atingir. A 

avaliação  traduz  a  complexidade  e  a  conseqüente  riqueza  existente  no  interior  da 

universidade, contribuindo para que, no seu processo, a comunidade acadêmica aprofunde o 

seu olhar sobre as suas atividades-fim.

Nesse contexto, a Assessoria de Avaliação da Unioeste entende que a avaliação será 

institucionalizada na medida em que se tornar um processo contínuo e indissociavelmente 

vinculado ao planejamento da  Instituição, bem como à estrutura organizacional, superando a 

composição vigente de assessorais e comissões. A história tem mostrado as dificuldades para 

a realização dos trabalhos relativos à auto-avaliação da Unioeste por meio de assessorias e 

comissões.  Contudo,  apesar  das  dificuldades,  a   Instituição  tem  alcançado  avanços  na 

implementação da cultura da avaliação,  contando, atualmente, com um espaço institucional 

específico para a  Assessoria de Avaliação Institucional.

É importante ressaltar, todavia, que é preciso que a Unioeste avance no sentido da 

implementação de um núcleo de  avaliação institucional, de maneira a gerar possibilidades 

efetivas para o permanente processo avaliativo.  Isso possibilitará  consolidar o trabalho da 

avaliação  para  além  dos  projetos  governamentais,  consubstanciado-se  em  uma  cultura 

institucional de verificação de objetivos, metas,  análises macroestruturais,  que envolvem a 

Instituição  e  que,  permanentemente,  forcem  o  questionamento  sobre  as  perspectivas 

acadêmicas diante de um mundo em rápida transformação.

É fundamental que a comunidade acadêmica da Unioeste discuta profundamente o 

sentido  de  seus  processos  avaliativos,  pois,  somente  dessa  forma,  assumindo  a  avaliação 

enquanto instância institucional, a avaliação desenvolver-se-á enquanto processo profícuo e 
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capaz  de  contribuir  para  o  crescimento  qualitativo  dos  fazeres  científico-acadêmicos  da 

Instituição.  Mais do que atender  às políticas governamentais,  a comunidade acadêmica da 

Unioeste deve amadurecer suas análises acerca dos princípios que devem sedimentar a cultura 

auto-avaliativa, as quais devem ser coerentes com a missão institucional.
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DIMENSÃO VIII

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS 

PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTO- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

AS PROPOSTAS DE TRABALHO ELENCADAS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE 2000 PARA O ENSINO:

OBJETIVO 2: Avaliação didático-pedagógica do PPP dos cursos quanto ao 

desempenho dos docentes e discentes em suas respectivas áreas, a partir de 2001.

No período avaliado, esse objetivo não foi alcançado. No entanto, em 2005 uma equipe 

formada pelo Grupo de Planejamento e Controle (GPC) e pela Pró-reitoria  de Graduação 

(PRG)  realizou  uma  análise  técnica  nos  PPPs  e  nos  IACs  dos  cursos  de  graduação  da 

Unioeste. O objetivo foi analisar as informações sobre a carga horária de ensino dos cursos de 

graduação,  que  foram  extraídas  do  quadro  de  distribuição  anual  das  disciplinas,  dos 

desdobramentos previstos nos PPPs e dos IACs, referente ao ano letivo de 2005.

Essa  análise  técnica  deveu-se  à  identificação  da  necessidade  de  se  confrontarem as 

informações  registradas  no IACs com aquelas  que estão de fato aprovadas  nos  PPPs dos 

cursos e  que deveriam estar  em consonância  com as diretrizes  que os regulamentam.  Tal 

necessidade  de  confrontação  adveio  de  algumas  divergências  encontradas  entre  as 

informações dos IACs e as dos PPPs. É imprescindível sanar todas as dúvidas para melhor 

subsidiar a realização de concurso público para a contratação de docentes, para minimizar as 

contratações de docentes temporários e para consolidar o corpo docente efetivo, visando à 

qualidade dos cursos de graduação.

A partir dos resultados da análise técnica, estabeleceu-se a meta de revisar o cálculo dos 

IACs,  mediante  alterações  na  Resolução  nº.  034/2000-COU,  para  propor  ações 

administrativas tais como: alocar de forma satisfatória a carga horária docente sem prejuízo a 

nenhum  curso  ou  área;  corrigir  eventuais  equívocos  nos  desdobramentos  de  disciplinas; 

subsidiar os centros na elaboração dos seus  IACs de acordo com as diretrizes dos conselhos 

superiores  e  dos  cursos  de  graduação;  planejar  a  contratação  de  docentes  para  os  anos 

subseqüentes.
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Ação  1: Estabelecer  fóruns  permanentes  de  discussões  sobre   avaliação 

institucional.

Não foram implementadas atividades efetivas no sentido de cumprir com o estabelecido 

nessa  ação.   As  discussões  sobre  a   avaliação  institucional  ocorreram principalmente  em 

função do processo avaliativo de 2002 e foram efetivamente retomadas com o processo de 

auto-avaliação em andamento na Unioeste.

Ação 2: Criar uma política de  avaliação institucional, alinhada com o PPPI.

No período avaliado, observaram-se ações pontuais no sentido de criar uma política de 

avaliação institucional na Unioeste. Como já mencionado, nesse  planejamento estratégico de 

2000 veio à tona a importância da avaliação na consolidação da Unioeste. Assim sendo, entre 

2001 e 2003, atendendo ao PAIUB, a Unioeste passou por um processo de auto-avaliação, 

onde foram levantadas informações e indicadores quantitativos sobre o ensino, a pesquisa, a 

extensão,  a  organização,  os  objetivos  institucionais,  o  ambiente  de  trabalho,  as  relações 

pessoais,  os  mecanismos  de  comunicação  e  informação  institucionais.  Somente  em 2004, 

porém, sob as diretrizes do SINAES, a Unioeste, pela Resolução nº. 028/04- COU, institui a 

comissão  central  permanente  e  as  comissões  setoriais  de   avaliação  institucional,  com o 

propósito de institucionalizar a auto-avaliação. Nessa direção, foram definidos os principais 

objetivos  e  princípios  da   avaliação  institucional  na  Unioeste,  já  relatados  no  texto 

introdutório da presente dimensão.

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO

1 – Adequação e efetividade do planejamento geral da  Instituição e sua relação com o 

Projeto Pedagógico Institucional em com os projetos pedagógicos dos cursos.

2  –  Procedimentos  de  avaliação  e  acompanhamento  do  planejamento  institucional, 

especialmente da atividades educativas.

Os dados da avaliação permitem inferir que não houve uma preocupação da Unioeste em 

direção de manter uma relação estreita entre o que foi planejado e o que foi efetivamente 

executado no período avaliado, bem como não houve um acompanhamento do planejamento 

institucional.  Mesma assim,  muitas  ações  previstas  no  planejamento  estratégico  de  2000 

foram, parcial ou totalmente realizadas.
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DIMENSÃO IX:

A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E EGRESSOS:

Estudantes:

O processo anterior de  avaliação institucional da Unioeste, realizado em 2002, apontou 

que cerca de 79% dos acadêmicos da Unioeste tinham ascendência no Paraná. Com relação ao 

índice de abandono, evasão, dos cursos de graduação, a realidade era, no ano de 2000, de 

3,5% e, no ano de 2001, de 4,1%. O trancamento de matrículas oscilava, para os mesmos 

períodos registrados, entre 3,6 e 4,9%, respectivamente. Note-se que em 2006 chegamos perto 

de 8% no número de trancamento de matrículas na Unioeste. Em alguns cursos este número 

atinge os 20%.

A Unioeste, conta hoje (2006) com 10.355 acadêmicos matriculados nos 64 cursos de 

graduação da  Instituição, em cinco campi e duas extensões. Destes acadêmicos, 6.910 (mais 

de 60%) cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e 9.214 (90%) advêm das regiões 

Oeste e Sudoeste do Paraná.

O estabelecimento  de parâmetros  de referência,  que meçam a qualidade  de vida dos 

acadêmicos na universidade, constitui-se marco prévio necessário para o planejamento das 

ações  institucionais.  Esses  parâmetros  são  imprescindíveis  na  definição  de  políticas, 

programas e projetos que atendam a esta parcela significativa da comunidade acadêmica da 

Unioeste,  parcela  que  representa,  nada  mais  nada  menos,  que  o  objetivo-fim  das  ações 

institucionais. 

Egressos:

 A Unioeste,  desde seu início enquanto universidade pública,  já colocou no mercado 

cerca de 22.220 alunos, que concluíram seus cursos nos campi e extensões regionais. Trata-se 

de  um  número  significativo,  principalmente  quando  analisado  a  partir  de  um  contexto, 

histórico, de orçamentos sempre reduzidos para atenderem a um processo de expansão tão 

rápido. 

Especificamente em relação aos egressos, a  Instituição não mantinha nenhum sistema de 

acompanhamento, específico, voltado aos egressos. Esta situação começa, no entanto, a ser 
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mudada, já que recentemente foi desenvolvido um primeiro instrumento, questionário voltado 

a verificar a percepção destes egressos a respeito dos pontos fortes e fracos da  Instituição. 

Espera-se, com isto, perceber, de forma mais clara, as ações necessárias para a melhoria 

da qualidade dos cursos de graduação da  Instituição. Registra-se o fato de que a Unioeste tem 

claro para si que a formação dos quadros universitários não se deve voltar, apenas, para o 

aspecto  profissionalizante,  devendo  a  formação  acadêmica  abarcar  também  a  necessária 

formação cidadã, ética e artístico-cultural, tão necessária à formação do(a) acadêmico(a) que 

vive  a  sociedade  do  século  XXI,  visto  que  o  novo  século  é  fortemente  marcado  pelas 

transformações  e  pelas  crises institucionais,  éticas  e morais,  um século que exigirá  novas 

perspectivas de atuação científico-culturais para a sustentabilidade social. Por isso o olhar do 

egresso, ou seja, daquele que está vivenciando as transformações socais, é tão importante para 

a auto-avaliação da  Instituição.
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A auto-avaliação qualitativa da nona dimensão, efetuada pela comunidade acadêmica da 

Unioeste (docentes e discentes), nos colegiados dos cursos de graduação e de pós-

graduação; e pelos técnico-administrativos (nos campi e Reitoria):

Nas avaliações qualitativas, a comunidade acadêmica da Unioeste apontou a ausência 

de recursos e de apoio institucional mais significativos para os estudantes que freqüentam os 

cursos da  Instituição. A carência se estende aos materiais de apoio, tais como computadores, 

bem como aos recursos audiovisuais, aos livros e periódicos disponíveis nas bibliotecas. 

Além disso, foram apontadas questões como a inexistência, nos campi da Unioeste, 

de  restaurantes  universitários  e  de  moradias  estudantis  (casas  de  estudantes).  Essa  infra-

estrutura,  se  existisse,  ajudaria  os  acadêmicos  no  sentido  de  reduzir  o  custo  de  sua 

permanência na  Instituição. 

Esta afirmação veio acompanhada, no entanto, por uma reflexão que reconheceu as 

dificuldades  institucionais  para  o  investimento  nestas  questões,  uma  vez  que  exige 

investimentos consideráveis em infra-estrutura, numa realidade multicampi.  A  Instituição, 

para atender a estas demandas, necessitaria construir cinco restaurantes universitários e cinco 

casas de estudantes, de modo a contemplar seus cinco campi.

Houve o registro  sobre a necessidade  de adaptação  arquitetônica  para atender  os 

acadêmicos portadores de necessidades especiais. Também apareceram análises sobre a falta 

de assistência psicológica aos estudantes, questão tida pela comunidade como problemática, 

uma  vez  que  as  crescentes  dificuldades  de  relacionamento  interpessoal,  presentes  nas 

sociedades e instituições de hoje, apresentam-se de formas cada vez mais intensas. Também 

não existe, ainda, atendimento médico e odontológico. Aliás, estas formas de atendimento não 

são oferecidas sequer aos próprios docentes e técnico-administrativos.

 Outra questão levantada se dirigiu ao fato de a Unioeste não oferecer atividades 

culturais para seus acadêmicos,  não havendo, ainda, espaços de lazer que possibilitem aos 

acadêmicos a permanência na universidade em outros períodos, que não apenas os dirigidos 

às aulas e trabalhos acadêmicos.

A comunidade acadêmica da Unioeste, notadamente os docentes da  Instituição e os 

técnico-administrativos,  nas avaliações  qualitativas,  também apontou o fato de não existir 

carga horária disponível de modo que estes possam trabalhar com os acadêmicos de forma 

mais  abrangente,  ou seja,  para  além do que já é  feito  através  do ensino,  da pesquisa,  da 

extensão e da prestação de suporte técnico-administrativo. Não há recursos financeiros, nem 
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material humano disponível, para que se possa fazer mais do que o que já é feito, através das 

relações pedagógicas de rotina.

Outra questão apontada, principalmente pelos docentes, versou sobre o baixo nível 

de  informação  dos  acadêmicos  a  respeito  da  Unioeste,  tendo  em  vista  que  parte  destes 

acadêmicos desconhece a estrutura e os canais de inserção institucionais. O processo precisa 

ser melhorado, embora pareça que, para muitos acadêmicos, não há interesse em buscar estas 

informações  e  nem em inserir-se  de  forma  mais  ativa  no ambiente  acadêmico.  Já  alguns 

acadêmicos  registraram que alguns docentes  parecem estar menos dedicados às atividades 

acadêmicas,  seja  pelos  baixos  salários,  seja  pelo  desestímulo  profissional  existente  nas 

instituições públicas de ensino, ou por outros fatores que, atualmente, se fazem presentes na 

vida profissional docente. 

Docentes

Técnico-administrativos

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado

Outro assunto tratado se referiu à falta de conhecimento, por parte da comunidade 

acadêmica, acerca da regulamentação de direitos e deveres dos estudantes (a não ser pela lei 

estadual  do  funcionário  público,  que  é  da  década  de  1970  e  que  está  defasada).  Sabe  a 

comunidade sobre a ausência de um código disciplinar que regule as ações dos acadêmicos, o 

que é extremamente negativo, vide a “cultura” do trote, anualmente aplicado nos “calouros”. 

Por isso ocorreu ações que, em alguns casos, ultrapassam os limites e que, por não existirem 

formas  institucionais  de  punição  deste  tipo  de  conduta,  acabam  gerando  a  sensação  de 

impunidade  e  permitindo  que  a  irresponsabilidade  seja  uma  constante  nas  relações 

acadêmicas.

Com  relação  a  esta  questão,  portanto,  tanto  os  docentes  quanto  os  técnico-

administrativos demonstraram conhecer os direitos e deveres dos acadêmicos, embora tenham 

avaliado  esta  questão  como  parcialmente  satisfatória  e  insatisfatória,  provavelmente 

referenciados  na  falta  de  aplicação  de  penalidades  diante  das  ações  que  desrespeitam os 

limites  institucionais,  tanto  por  parte  de  alguns  acadêmicos  quanto  por  parte  de  alguns 

profissionais  da   Instituição.  Já  os  acadêmicos  de  graduação  e  de  pós-graduação  não 

conhecem qualquer documento que contenha a questão dos direitos e deveres.

Docentes
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Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

 

Também a questão da evasão dos cursos da Unioeste, por uma parcela de estudantes, 

foi  apontada  pela  comunidade  acadêmica  como  processo  que  precisa  ser  melhor 

compreendido e acompanhado pela  Instituição; de forma que se promovam estudos e a busca 

de alternativas que diminuam esta realidade. 

Registrou a comunidade que a universidade tende a se preocupar com a questão do 

ingresso dos acadêmicos, principalmente dos advindos de camadas sociais com baixo poder 

aquisitivo, mas é preciso também uma preocupação, bem como ações, que se voltem para a 

garantia da permanência destes acadêmicos na  Instituição, de forma a evitarem-se, ou pelo 

menos a minimizarem-se os casos de abandono dos cursos.

Uma boa parcela da comunidade, notadamente os docentes, apontou que a realidade 

dos egressos da Unioeste não têm sido acompanhada pela  Instituição. Por isso é preciso que 

se construa uma forma institucional de manter-se o contato com estes ex-alunos; até para que 

se tenha um parâmetro dos pontos fortes e fracos da  Instituição. Manter o contato geraria 

medidas para a melhoria dos cursos e da estrutura da Unioeste. Também foi registrado, ainda 

nesta direção, que a universidade não se envolve com a situação dos egressos; já que não 
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auxilia na busca de trabalho, tampouco dando subsídios para os ex-acadêmicos em início de 

carreira.  Esta  análise  veio  acompanhada,  por  outro  lado,  de  uma  reflexão  em  que  a 

comunidade apontou que não sabe se a   Instituição deveria  ou não se envolver  com esta 

questão; tampouco sabe se a universidade teria “fôlego” para tal atuação. 

Docentes

Com relação aos órgãos de representação  estudantil,  manifestou-se a comunidade 

acadêmica como parcialmente satisfeita  e, em proporção menor,  insatisfeita.  Registre-se o 

fato de os acadêmicos de mestrado terem apontado um desconhecimento sobre este ponto. 

Seguindo esta linha de análise, foram feitos apontamentos, nas avaliações qualitativas, que 

registraram que os  acadêmicos,  de forma  geral,  parecem não se  interessar  pelas  questões 

institucionais, já que não se envolvem, nem se mobilizam diante de questões em prol de seus 

direitos e deveres. 

Esta  realidade  foi  apontada  como  inerente  a  outras  instituições,  não  se  fazendo 

presente  apenas  na  Unioeste.  E  como  causa  desta  realidade  foi  citado  o  processo  de 

globalização,  onde  as  ações  reivindicatórias  e  de  cunho  mais  politizado  parecem  ter 

arrefecido.  Em  razão  disso  as  ações  individualizadas  estariam  ganhando  cada  vez  mais 

adeptos, e talvez porque as novas gerações estejam cansadas de discutir seus problemas, sem 

verificar  os encaminhamentos  para a solução destes.  Isto  estaria  gerando o descrédito  em 

relação “a coisa pública”, em países como o Brasil.

Docentes
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Técnico-administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

A comunidade acadêmica se mostrou insatisfeita, também, com relação às políticas 

de  fomento  à  participação  de  acadêmicos,  devido  à  falta  de  recursos,  em  atividades  de 

intercâmbio estudantil. Isto redunda no pouco interesse, por parte de significativa parcela dos 

acadêmicos, no que concerne ao conhecimento de seus direitos e deveres, questão já discutida 

anteriormente. 

Docentes
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Técnico-administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

Apontou, portanto, a comunidade da Unioeste, nas avaliações qualitativas realizadas 

nos  colegiados  de  cursos  e  nas  instâncias  administrativas,  que  falta  uma  política  de 

atendimento  aos  acadêmicos  da  Instituição.  Se existem políticas  para o  atendimento  dos 

acadêmicos, refletiu a comunidade, estas não são divulgadas. O apoio institucional concedido 

aos  acadêmicos  tem  ficado  restrito  ao  fornecimento  de  bolsas  de  iniciação  científica  e 

monitoria. São ações importantes, mas ainda restritas, em se tratando de apoio financeiro e 

institucional aos acadêmicos de baixa renda.

Como exemplo da ausência de política de atendimento aos estudantes foi citada a 

falta de policiamento nos campi.  A segurança terceirizada,  que vêm sendo utilizada como 

alternativa a esta situação de deficiências, a partir do sacrifício dos campi na consecução dos 

gastos,  foi  considerada  inoperante.  Esta  questão  que  traz  riscos  para  a  segurança  dos 

acadêmicos, principalmente os que estudam no período noturno. 

531



Também foi citada a ausência de creches nos campi da Unioeste, fazendo com que as 

acadêmicas  que  têm  filhos  acabem  tendo  que  deixá-los,  nos  horários  das  atividades 

acadêmicas, sob o cuidado de outras instituições. Algumas acabam desistindo dos cursos que 

freqüentam porque não possuem condições de pagar a estas instituições.

Observando-se então os gráficos abaixo, que se referem às políticas de atendimento 

aos  estudantes  e  egressos,  na  Unioeste,  percebe-se  a  preponderante  insatisfação, 

acompanhada, em menor número, da satisfação parcial, por parte da comunidade acadêmica 

da   Instituição.  Note-se  que  o  índice,  não  desprezível,  de  respostas  que  apontam  o 

desconhecimento  das  políticas  de  atendimento  aos  estudantes,  registradas  no  caso  dos 

acadêmicos de graduação e de mestrado, já é indício da carência destas ações no ambiente 

institucional.

Percentual de respostas por Dimensão

Docentes

Técnico-administrativos

Acadêmicos-Graduação
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Acadêmicos-Mestrado
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A avaliação dos setores administrativos da  Instituição – ainda a questão da política de 

atendimento aos estudantes e egressos...

O questionário de avaliação da Unioeste a ser respondido pelos egressos

O  questionário,  abaixo  apresentado,  foi  consolidado  pela  Comissão  Central 

Permanente de Avaliação Institucional da Unioeste, em 2005, para servir de parâmetro de 

contato com os egressos da  Instituição. Tal questionário encontra-se disponível no SITE da 

Instituição e está sendo divulgado pela imprensa escrita e falada.

O QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO – EGRESSOS - APRESENTAÇÃO

As questões apresentadas abaixo correspondem a uma das etapas do atual processo 

de  avaliação institucional da Unioeste, que tem por objetivo apreender a visão crítica dos 

seus ex-alunos, acerca da  Instituição. 

O parecer, mediante a leitura crítica, dos ex-alunos (egressos) da  Instituição, se faz 

necessário  para  que  se  estabeleça  uma   avaliação  institucional  mais  criteriosa,  sendo 

indispensável em uma  Instituição que queira estabelecer uma autocrítica pertinente.

Neste sentido, solicitamos sua contribuição para o processo de avaliação da Unioeste, 

e  ressaltamos  que  não  há  problemas  no  fato  de  cada  um marcar  a  resposta  efetivamente 

condizente  com  o  que  pensa  e  sente,  em relação  a  nossa   Instituição,  uma  vez  que  os 

resultados dos questionários não serão operacionalizados de forma a identificar as pessoas que 

o responderam.

QUESTÕES 

1 - Ano em que concluiu o curso

     Espaço para preencher o ano.

2- Atualmente a sua situação profissional é:

(  ) empregador

(  ) empregado

(  ) autônomo

(  ) desempregado há---------meses.
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3 – Caso não exerça a profissão, qual a razão?

      Espaço para respostas diversas.

4 – Do que mais você sentiu falta durante a sua vida acadêmica?

      Espaço para respostas diversas.

5 – Você fez estágio curricular?

(  ) sim

(  ) não.

6 – O Estágio curricular foi importante para:

(  ) seu exercício profissional

(  ) complementação dos seus estudos

(  ) indiferente

(  ) não houve.

7 – Em relação à bibliografia adotada durante o curso:

      Foi suficiente para uma boa formação?

(   suficiente).

(  ) insuficiente

(  ) parcialmente.

8 – Em relação à disponibilidade de recursos existentes:

      Foram suficientes para uma boa formação?

(  ) suficiente

(  ) insuficiente

(  ) parcialmente.

9 – Os professores, e um modo geral, tiveram uma postura séria em relação à disciplina 

lecionada?

(  ) todos

(  ) poucos

(  ) alguns.
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10 – O que os professores ensinaram teve relação com a prática profissional?

(  ) muito

(  ) pouco

(  ) nada.

11 – Havia duplicidade de conteúdo nas disciplinas oferecidas no curso?

(  ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente.

12 – Havia integração entre as disciplinas de forma que as básicas atendiam às necessidades 

das profissionalizantes?

(  ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente.

13 – Os conteúdos obedeciam a uma seqüência lógica, dentro de cada disciplina?

(  ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente.

14 – O curso oportunizava, de forma satisfatória, a participação dos alunos em atividades 

extra- classe?

(   ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente.

15 – O curso propiciava uma visão clara das atividades pertinentes à sua formação 

profissional?

(  ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente.
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16 – O curso dava mais ênfase ao esclarecimento de teorias do que à aplicação prática do 

conhecimento?

(  ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente.

17 – A avaliação da aprendizagem era compatível com o conteúdo ministrado em aula?

(  ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente.

18 – As opções no mercado de trabalho influenciaram sua escolha do curso?

(  )sim

(  )não

(  )parcialmente.

19 – A conclusão do curso contribuiu para a obtenção de emprego?

(  ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente.

20 – O curso deu-lhe condições para, como recém-formado, desempenhar sua profissão?

(  ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente. 

21 – O curso contribuiu para que você tivesse uma formação para além da estritamente 

profissional?

(  ) sim

(  ) não

(  ) parcialmente.

22 – Considerando tudo que você respondeu, qual o conceito que você daria para seu curso?

(  ) excelente

537



(  ) muito bom

(  ) bom

(  ) regular

(  ) sofrível.
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DIMENSÃO IX:

A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E EGRESSOS:

 

AS PROPOSTAS DE TRABALHO ELENCADAS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE 2000 PARA A INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO

Ação 3 : Restaurantes Universitários: instalar uma unidade para cada  campus, até 2006. 

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO

ESTUDANTES

1 – Políticas  de acesso, seleção e permanência  de estudantes (critérios utilizados, 

acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e sua relação com as 

políticas públicas e com o contexto social.

2  –  Políticas  de  participação  dos  estudantes  em  atividades  de  ensino  (estágios, 

tutoria),  iniciação  científica,  extensão,   avaliação  institucional,  atividades  de  intercâmbio 

estudantis.

3  –  Mecanismos/sistemáticas  de estudos  e  análises  dos  dados  sobre ingressantes, 

evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação professor/aluno e outros 

estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas.

4  -  Acompanhamento  de  egressos  e  de  criação  de  oportunidades  de  formação 

continuada.

EGRESSOS

1 – Inserção profissional dos egressos.

2- Participação dos egressos na vida da IES.

A Dimensão IX do Processo de  avaliação institucional da Unioeste requer um olhar 

especial,  já  que  as  análises  realizadas  pela  comunidade  acadêmica,  para  esta  dimensão, 
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demonstraram que  as  políticas  de  acesso,  seleção  e  permanência  de  estudantes  (critérios 

utilizados,  acompanhamento  pedagógico,  espaço  de  participação  e  de  convivência)  e  sua 

relação com as políticas públicas e com o contexto social, na Unioeste, têm se limitado às 

ações que se voltam para o ingresso de acadêmicos à  Instituição: isenção do pagamento da 

taxa do vestibular para alunos  de baixa renda (o que corresponde a um máximo da 10% do 

total  de  candidatos  inscritos  no  vestibular);  cursos  e  atendimento  diferenciado  para  os 

acadêmicos portadores de deficiência.

Dos itens que foram analisados no processo de avaliação, para esta dimensão, poucos 

têm  sido  realmente  incorporados  através  de  ações  institucionais,  conforme  apontam  as 

análises que compõem o corpo do documento referente a esta dimensão de avaliação. 

A comunidade acadêmica se ressente da ausência de orientação psicopedagógica e 

jurídica para os acadêmicos,  bem como da ausência de atenção à saúde, e da ausência de 

atividades culturais e artísticas voltadas para esta parcela da comunidade da Unioeste. Ainda, 

apontou  a  comunidade  não  existirem   ações  voltadas  para  a  implantação  de  casas  de 

estudantes, refeitórios universitários e de espaços físicos para eventos culturais.  

A comunidade ainda apontou a necessidade de a  Instituição amadurecer formas de 

agir  no  sentido  de  evitar  a  evasão  dos  cursos  da  Unioeste,  apesar  de  alguns  cursos  da 

universidade estarem formando seus acadêmicos, em número e no tempo médio considerado 

nacionalmente  bom.  Outros  cursos,  porém,  têm  perdido  um  número  maior  de  alunos, 

chegando a uma média de até 20% de abandono ou desistência de acadêmicos. Por isso os 

mecanismos/sistemáticas  de  estudos  e  análises  dos  dados  sobre  ingressantes, 

evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação professor/aluno e outros 

estudos; tendo em vista a melhoria das atividades educativas devem ser operacionalizados na 

Instituição.  A universidade  deve avançar  para um patamar  de excelência  ainda  maior,  no 

contexto da educação superior de qualidade.

Para fomentar as políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino 

(estágios,  tutoria),  iniciação  científica,  extensão,   avaliação  institucional,  atividades  de 

intercâmbio  estudantis,  são  necessários  recursos  financeiros,  também  apontados  nos 

questionários de avaliação e nas discussões qualitativas efetivadas nos colegiados de curso. 

Questionou-se  como  fazer  isto  com  o  atual  orçamento,  que  não  tem  contemplado  os 

investimentos nas IEES, repassado pela mantenedora. Onde buscar este fomento?

Já  a  questão  dos  egressos  foi  avaliada  como  insatisfatória  ou  desconhecida,  por 

significativa  parcela  da  comunidade  acadêmica.  Ficando  notório  que  os  egressos  não 

participam da vida da Unioeste. 
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A  questão  da  criação  de  oportunidades  de  formação  continuada  foi  brevemente 

analisada nas avaliações qualitativas. Ficou explícito que a comunidade acadêmica sabe da 

existência de discussões para a implementação de ações neste sentido, na Unioeste.

A insatisfação demonstrada por significativa parte  da comunidade  acadêmica,  em 

relação  ao  item atendimento  aos  estudantes  e  egressos,  deve  ser  analisada  diante  de  um 

contexto  de  uma  universidade  nova,  e  multicampi,  como  a  Unioeste,  que  exige  recursos 

multiplicados por cinco para a realização da infra-estrutura necessária ao atendimento mais 

qualificado de seus acadêmicos. 

Neste sentido,  questões como a eliminação de barreiras arquitetônicas nos campi, 

substituindo degraus por rampas, adaptando banheiros e portas, acesso à biblioteca e outros 

itens, exigem investimentos que não são repassados pela mantenedora. 

Enfim, é urgente a necessidade de estabelecer políticas e programas institucionais 

para o atendimento  aos estudantes  da Unioeste,   e  neste  sentido  sugeriu a  comunidade  a 

criação de um órgão responsável pela intermediação dos estágios institucionais, de modo a 

gerar recursos e aproximar a universidade da realidade dos estagiários. Também sugeriu que 

sejam feitos  investimentos  no  suporte  extra-sala  de  aula,  tomando-se  em consideração  o 

necessário investimento em questões como o relacionamento institucional, o apoio a eventos 

culturais,  o  apoio  para   o  fortalecimento  da  organização  estudantil.  Sugeriu  ainda  a 

comunidade  que  sejam  efetivadas  reuniões  e  assembléias  estudantis,  contando  com  a 

participação de docentes, diretores de centro e de  campus,  para discutir e buscar alternativas 

aos problemas de conduta institucional e outros.

Com  relação  aos  egressos,  ficou  claro  que  a  Unioeste  tem  amadurecido, 

recentemente,  e  encaminhado  instrumentos  para  o  estabelecimento  de  um  contato  mais 

aprofundado, com os ex-alunos da  Instituição. A universidade já tem o entendimento de que 

a opinião destes sujeitos sociais é importante no que concerne à busca por uma qualificação 

das  atividades  acadêmicas,  notadamente  para  a  melhoria  da  qualidade  dos  cursos  de 

graduação da  Instituição.
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DIMENSÃO X:

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO 

SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Começaremos a análise desta dimensão de auto-avaliação trazendo, para a discussão, 

alguns dos dados operacionalizados pelas IEES paranaenses, quando da elaboração dos dados 

para o Plano Estadual de Educação. Esses dados foram consolidados no ano de 2005.

Recursos financeiros para as IEES – Tesouro do Estado do Paraná - 2003/2004/2005

RECURSOS
2003 2004 2005

R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões %

TESOURO 403,8 100,0 423,7 100,0 439,5 100,0
Pessoal 373,8 92,57 388,1 91,61 396,0 90,10
Outras Despesas Correntes 28,1 6,96 32,4 7,65 42,6 9,70
Investimentos 1,9 0,47 3,1 0,74 0,9 0,20
FONTE: SETI - Nota: Exercícios 2003 e 2004, valores empenhados e 2005, valores da Lei Orçamentária 

nº 14.600, de 27/12/2004; 2005, em execução.
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Os dados da tabela  acima explicitam que o montante  de recursos do Tesouro do 

Estado destinado à pessoal equivale, em média, a 90% do total dos recursos repassados para 

as IEES-PR (92,56% em 2003; 91,6% em 2004 e 90,10% em 2005), enquanto que os recursos 

destinados aos gastos com custeio equivalem, em média, a menos de 10% do montante total 

(6,96% em 2003; 7,65% em 2004 e 9,70% em 2005). Por fim, os recursos destinados aos 

gastos com investimento representam menos de 0,5% (0,47% em 2003; 0,74% em 2004 e 

0,20% em 2005). 

Esta diferença comprova que, nos últimos anos, o Tesouro do Estado arca quase que 

unicamente com as despesas de pessoal. O valor inexpressivo das despesas com investimento 

está diretamente relacionado com as precárias condições em que se deu a expansão do ensino 

superior  público  no  Estado  do  Paraná:  houve  ampliação  no  número  de  cursos,  vagas  e 

matrículas  sem o  crescimento  correspondente  e  necessário  de  recursos  financeiros.  Desta 

forma,  as  IEES  desenvolvem  suas  atividades/fins  premidas  pela  escassez  de  recursos, 

deparando-se com a defasagem salarial, a evasão de professores (151 professores deixaram a 

universidade, entre 1999 e 2004, principalmente após terem sido aprovados em concursos de 

outras instituições de ensino superior, segundo dados repassados pelo GPC), a insuficiência 

de contratação de novos professores através de concurso público, e a depreciação de suas 

infra-estruturas.

Tal conjuntura vem obrigando as instituições a lançarem-se à captação de recursos de 

fontes diversas, conforme mostram as tabelas abaixo:

Recursos financeiros para as IEES – Outras fontes Estado do Paraná - 2003/2004/2005

RECURSOS

2003 2004 2005

R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões %

OUTRAS FONTES
75,7

100,0 84,9 100,0
252,3

100,0

Pessoal 1,5 1,98 1,4 1,65 2,5 1,00

Outras Despesas Correntes
64,0

84,54 66,4 78,21 112,7 44,66

Investimentos 10,2 13,48 17,1 20,14 137,1 54,34
FONTE: SETI - Nota: Exercícios 2003 e 2004, valores empenhados e 2005, valores da Lei Orçamentária 

nº 14.600, de 27/12/2004; 2005, em execução.
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Distribuição dos recursos do Fundo Paraná, segundo as IEES -  2003/2004

 Instituição
2003 2004
R$ % R$ %

UEPG 222.757,22 3,47 1.900.000,75 16,17
UNICENTRO 308.433,08 4,80 202.912,70 1,73
UNIOESTE 1.422.219,19 22,13 1.733.981,26 14,76
UEM 1.456.489,54 22,67 3.947.574,37 33,59
UEL 3.015.790,10 46,932 3.892.234,54 33,12
FAFIPAR - - 73.786,44 0,63
TOTAL 6.425.689,13 100,00 11.750.490,06 100,00

FONTE: SETI/UGF – Relatórios Fundo Paraná 2003 e 2004.
Embora  os  recursos  advindos  de  fontes  diversas  incluam  também  os  de 

financiamentos públicos de órgãos de fomento do próprio Estado, tais como o Fundo Paraná, 

e os de outros órgãos de financiamento do país e do exterior, a captação de recursos por meio 

da  prestação  de  serviços  a  financiadores  privados  compromete  o  caráter  público  das 

instituições, uma vez que atendem a interesses específicos e localizados, em detrimento das 

necessidades e interesses da comunidade em geral.

Uma análise dos valores correntes da receita proveniente da arrecadação do ICMS e 

da despesa do Estado com a educação e com o ensino superior na última década demonstra 

que não há correspondência entre o crescimento da arrecadação e o investimento na educação 

superior. Enquanto a receita do ICMS cresceu 3,6 vezes, a despesa com o ensino superior 

cresceu 2,7 vezes. Verifica-se uma flutuação do percentual de participação das despesas com 

o ensino superior em relação à arrecadação do ICMS (Coluna 4/1), que já alcançou 12,9% em 

1997, chegando a 6,6% em 2005, conforme demonstra a tabela abaixo:
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ANO

        RECEITA DESPESA            % DE   PARTICIPAÇÃO

ICMS 
1

TOTAL DO 
ESTADO 

2

EDUCAÇÃO 
3

ENSINO 
SUPERIOR 

4
3/1 3/2 4/1 4/2 4/3

1995 1.829.451.266,41 3.148.939.118,85 809.044.311,33 163.725.519,89 44,2 25,7 8,9 5,2 20,2
1996 2.082.779.118,61 4.055.412.550,05 988.379.134,88 179.547.738,15 47,5 24,4 8,6 4,4 18,2
1997 2.069.973.675,43 4.189.873.820,16 775.705.932,74 266.452.181,88 37,5 18,5 12,9 6,4 34,3
1998 2.118.420.915,54 6.752.345.115,48 1.361.931.549,93 269.336.015,11 64,3 20,2 12,7 4,0 19,8
1999 2.508.332.256,31 11.218.392.080,10 1.146.616.244,78 267.619.600,19 45,7 10,2 10,7 2,4 23,3
2000 2.363.232.750,00 10.359.601.000,00 1.328.124.000,00 284.134.509,00 56,2 12,8 12,0 2,7 21,4
2001 3.640.826.250,00 8.911.045.000,00 1.472.948.000,00 296.548.418,00 40,5 16,5 8,1 3,3 20,1
2002 4.185.519.750,00 9.938.168.000,00 1.547.404.000,00 373.441.000,00 37,0 15,6 8,9 3,8 24,1
2003 5.009.756.250,00 10.805.444.000,00 1.715.581.000,00 403.837.000,00 34,2 15,9 8,1 3,7 23,5
2004 5.822.928.000,00 11.977.694.000,00 2.028.821.000,00 423.717.974,00 29,7 18,7 6,0 3,8 20,1
2005* 6.621.498.000,00 13.802.350.267,00 2.098.566.848,00 439.569.270,00 23,8 15,2 6,6 3,2 20,9

Dados de 1995 a 1999 extraídos do Balanço Geral do Estado, COR 105 e SIAF 106
Moeda: Cruzeiro (Cr$ de 90 a 92), Cruzeiro Real (CR$ em 93) e Real (R$ de 94  a 2005).   
Educação e Ensino Superior: Valores empenhados, exceto Lei Orçamentária em 2004 
Exercício de 2000: Foram extraídos da Lei Orçamentária Anual, exceto Gasto Ensino Superior, extraído do Termo de Autonomia
Valores do Tesouro.
Valor estimativo do ICMS 2000/2003 = 75% do ICMS total (2000 = R$ 3.150,977,00; 2001 = R$ 4,854,435,00; 2002 =  R$ 5.580.693,00; 2003 = 
R$ 6.679.675,00; 2004 =  R$ 7.763.904,00 e 2005 R$ 8.828.664.000,00 o valor da Lei Orçamentária
                                           
(*)Valores projetados
FONTE: Grupo de Planejamento Setorial/SETI
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A auto-avaliação qualitativa da décima dimensão, efetuada pela comunidade acadêmica 

da Unioeste (docentes e discentes), nos colegiados dos cursos de graduação e de pós-

graduação; e pelos técnico-administrativos (nos campi e Reitoria)

 

Apontou a comunidade acadêmica que o orçamento da Unioeste é insuficiente para 

atender  às  suas  necessidades  de  funcionamento,  o  que  demonstra  isso,  no  dia-a-dia  dos 

trabalhos institucionais é que todos os anos os mesmos problemas, as mesmas deficiências, se 

repetem. A falta de investimentos compromete a estruturação de laboratórios e outros espaços 

físicos necessários para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Esta  falta  de investimentos  na Unioeste  pode ser percebida  na extensão:  falta  de 

veículos para transportar os docentes e discentes para as localidades atendidas pelos projetos; 

falta  de  equipamentos  para  a  efetivação  dos  trabalhos;  e  ainda  a  reduzida  carga  horária 

destinada aos projetos.

A escassez de recursos humanos, em instituições como a Unioeste ( Instituição que 

se encontra em pleno processo de consolidação), faz com que os docentes efetivos, muitas 

vezes, tenham que relegar a segundo plano seus projetos de pesquisa ou de extensão, já que 

assumem uma carga horária bem maior no ensino, do que os 50% previstos nos PIADs.

Outros  problemas  causados  pela  falta  de  investimentos  são:  acervo  bibliográfico 

desatualizado e insuficiente;  falta  de salas  de aula  e às vezes,  as existentes,  em precárias 

condições  de uso;  laboratórios,  de um modo geral,  limitados  em espaço e  em número  de 

equipamentos;  inexistência  de  equipamentos  e  estrutura  para  portadores  de  necessidades 

especiais.

Diante da falta de recursos, a política interna de distribuição de recursos financeiros 

acaba não atendendo os anseios da comunidade acadêmica, já que não é suficiente para todas 

as demandas, restringindo-se à manutenção corriqueira da universidade.  Essa situação tem 

provocado  um  descontentamento  por  parte  da  comunidade  acadêmica,  o  que  pode  ser 

comprovado,  observando-se  os  elevados  índices  de  insatisfação  e  desconhecimento  das 

políticas internas de distribuição de recursos financeiros, apontados nos gráficos a seguir:
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Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado

A falta  de  investimentos  compromete,  também,  as  perspectivas  de  planejamento 

futuro da Unioeste,  já  que traz  consigo a  instabilidade  e a  incerteza  quanto ao fato  de a 

universidade continuar crescendo, no sentido de ampliar o número de cursos de graduação, de 

pós-graduação, e outros, já que não se tem garantias quanto à sustentabilidade financeira.
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Também, pela absoluta emergência  estrutural,  grande parte dos recursos próprios, 

federais e de outros convênios, acaba sendo utilizado na expansão da infra-estrutura física da 

universidade, o que, muitas vezes, inibe o investimento nos equipamentos necessários ao dia-

a-dia dos trabalhos acadêmicos, o que pode ser observado na tabela abaixo. 

TABELA DE RECURSOS AUFERIDOS PELA UNIOESTE – DE 1999 A 2004

               FONTE 1999                         2000                                         2001       

                                                      2002                        2003                                          2004      

               RECURSOS PRÓP.   R$ 3.017.477,59 R$ 3.087.148,49 R$ 2.993.924,60

R$ 2.562.678,75 R$ 6.199.412,98 R$ 5.084.641,94

               CONV. COM ÓRGÃOS FEDERAIS          R$ 792.967,65       R$ 898.185,33            R$ 997.889,37

R$ 845.959,71 R$ 1.009.936,74 R$ 1.082.071,55

               CONV. COM ÓRGÃOS DO ESTADO        R$ 494.729,98       R$ 555.379,72 R$ 594.242,79

R$ 0,00                         R$ 0,00                            R$ 0,00

                OUTROS CONVÊNIOS                              R$ 155.171,61       R$ 120.308,52 R$ 1.191.189,57

R$ 1.103.026,93                     R$ 1.103.026,93                         R$ 504.121,89

 

                 FONTE – 100                         1999                    2000                         2001

                                                                  2002                            2003                                       2004

                                                                  R$ 4.460.346,83 R$ 4.661.022,06                    R$ 5.777.246,33

            R$ 4.511.665,39      R$ 4.511.665,39                    R$ 6.670.835,38

                RECURSOS DO TESOURO   R$ 22.727.583,11 R$ 28.009.931,00                   R$32.825.186,86

            R$ 47.395.132,47 R$ 52.806.190,87                   R$ 55.846.759,20

FONTE: Assessoria de Convênios e Captação de Recursos

Os mecanismos de distribuição dos recursos, para as IEES, por parte do governo do 

Estado, são discutíveis, uma vez que acabam contemplando universidades federais, como a 

UFPR,  por  exemplo  (através  de  recursos  da  Fundação  Araucária).  A  própria  política  de 
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investimentos  é  discutível,  exemplo  disso  é  a  qualificação  dos  docentes  e  técnico- 

administrativos.  Em  relação  à  qualificação  docente  (afastamentos  para  efetivação  em 

programas de mestrado e doutorado), os colegiados têm que absorver a carga horária dos 

docentes que saem para sua qualificação, ficando seus membros ainda mais sobrecarregados 

com o trabalho. No caso dos técnico-administrativos, a questão é ainda mais complicada, já 

que  o  número  de  técnicos  é  insuficiente  (o  que  pode  ser  confirmado  pela  contratação 

excessiva  de  estagiários),  e  não  são  autorizados  novos  concursos.  Esta  realidade  tem 

provocado a insatisfação de grande parte das categorias.

Docentes

Técnico-Administrativos

A análise da sustentabilidade financeira da Unioeste considerando, principalmente, o 

compromisso social demonstrado através da oferta do ensino superior gratuito, revela uma 

situação contraditória. Se observarmos os investimentos do Tesouro do Estado, entre 1999 e 

2004,  perceberemos  um crescimento  considerável  de  recursos  destinados  à  universidade. 

Foram R$22.727.583,11 em 1999 e 55.846.759,20 em 2004, o que representa um acréscimo 

nos repasses de, aproximadamente, 145% (ver tabela anterior).

Esses  números  devem,  no  entanto,  ser  analisados  considerando  a  expansão,  nem 

sempre planejada da universidade (proposta aprovada no COU para implantação de 71 cursos 

– graduação e pós-graduação – em 2003), que gerou um déficit de investimentos em relação à 

demanda. Assim, como podemos verificar nos gráficos abaixo, apesar do aumento no repasse 
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de recursos do Tesouro do Estado, a comunidade acadêmica demonstra insatisfação com a 

sustentabilidade financeira da universidade.

Docentes

Técnico-Administrativos

Acadêmicos-Graduação

Acadêmicos-Mestrado
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DIMENSÃO X:

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO 

SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR

NÚCLEO BÁSICO E COMUM PARA ESTA DIMENSÃO

1 – Sustentabilidade financeira da  Instituição e políticas de captação e alocação de 

recursos

Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e 

extensão

Com relação a esta dimensão de avaliação, percebeu-se que comunidade acadêmica 

se restringiu a uma análise  que tomou por ponto,  e de forma genérica,  a sustentabilidade 

financeira da  Instituição (relação ente a mantenedora e a universidade), não avançando para 

uma discussão mais aprofundada, que tratasse das políticas e ações específicas (por exemplo, 

as realizadas por intermédio das fundações existentes nos campi) de captação e aplicação de 

recursos.

Esta restrição das discussões pode estar indicando um desconhecimento por parte da 

comunidade  acadêmica,  quanto  às  políticas  direcionadas  à  aplicação  de  recursos  para 

programas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  conforme  demonstrou  a  parte  qualitativa  do 

processo de avaliação, ou ainda que a própria falta de recursos não possibilitou as condições 

estruturais e organizacionais para um trabalho institucional menos fragmentado, acerca desta 

questão.  De todo modo é importante  salientar  o  fato  de as  instâncias  administrativas  que 

atualmente  dirigem  a   Instituição  (administração  superior  e  direções  de   campus)  tem 

trabalhado, conjuntamente, de modo a encaminhar propostas para as instâncias competentes, 

de modo a canalizar os esforços para a obtenção de um volume maior de recursos para a 

Instituição. Esse trabalho tem sido direcionado para as bancadas políticas (a nível estadual e 

federal), abarcando o contato freqüente com deputados que representem as regiões oeste e 

sudoeste do Paraná,  bem como canalizando projetos que visem a arrecadação de recursos 

institucionais.
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Apesar  disto,  sugeriu  a  comunidade  acadêmica  que  o  próximo  planejamento 

estratégico (ou plano de desenvolvimento institucional) a ser consolidado pela  Instituição, 

deva ser amplamente discutido com os docentes, técnico-administrativos e acadêmicos,  de 

forma  a  que  se  preste  contas  do  que  está  sendo  feito,  institucionalmente,  em  termos 

financeiros, bem como para que se apontem questões específicas voltadas para o  estudo das 

possibilidades de aplicação de recursos para as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O próprio processo de elaboração do planejamento estratégico, conforme sugere a 

comunidade  acadêmica,  deve  servir  como  alternativa  para  ampliar  o  conhecimento  e  a 

discussão mais aprofundada acerca das políticas direcionadas à aplicação de recursos.

Registra-se  ainda,  que,  conforme  aparecem  nas  planilhas  utilizadas  para  esta 

dimensão, os recursos repassados pelo governo do estado, para as IEES, tem aumentado nos 

últimos anos, no entanto, estas mesmas planilhas apresentam de forma muito clara que estes 

recursos não tem sido destinados para o investimento e para o crescimento destas instituições, 

mas eminentemente para o pagamento de pessoal e para o custeio das instituições (mesmo os 

recursos destinados ao  custeio tem sido, não raras vezes, insuficientes, devido ao crescimento 

das IEES. Haja vista o caso da Unioeste). 

552



PARA ALÉM DAS DEZ DIMENSÕES DE AUTO-AVALIAÇÃO:

AS COORDENAÇÕES DE CURSO E A AVALIAÇÃO DO DIA-A-DIA 

INSTITUCIONAL

As questões que seguem abaixo foram encaminhadas aos coordenadores de todos os 

cursos da Unioeste, no ano de 2005, de modo que se pudesse verificar, também a partir do 

processo de auto- avaliação institucional vivido pela  Instituição, a realidade dos cursos de 

graduação e de pós-graduação. Foram apontadas várias questões que tinham como pano de 

fundo  perceber  os  avanços  e  os  principais  problemas,  comuns,  enfrentados  por  estas 

instâncias institucionais.

1)  Principais  apontamentos  acerca  da  situação  do  curso,  ao  assumir  a 

coordenação: 

-  Coordenação  de  curso  estruturada,  inclusive  contando  com funcionária  efetiva, 

demonstrando domínio sobre o trabalho a ser feito. 

 - Inexistência de recursos para a realização de eventos, por parte da coordenação. 

- Falta de conhecimento sobre as atividades a serem exercidas na coordenação do 

curso, pelo fato de ter sido a primeira vez que assumiu esta tarefa institucional, mas contando 

com o  apoio  do  ex-coordenador  para  se  familiarizar,  conhecer  melhor,  o  ambiente  e  as 

atividades a serem realizadas.

- Problemas com os equipamentos de informática, deficientes e ultrapassados. 

- Problemas com o espaço físico, para o desenvolvimento das atividades. 

- Situação favorável, no que se referia ao projeto político pedagógico (PPP) do curso, 

pois estava em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

-  Dificuldades  de  acesso  a  materiais  de  uso  diário  da  coordenação:  xérox, 

suprimentos para impressora, software livre e outros.

- Falta de critérios para a distribuição de recursos, no  campus, destinados aos setores 

administrativos, o que gerou descontentamento e problemas com a falta de verbas.

- Situação de mudança gerada pelo processo de implementação do novo currículo. 

- Necessidade de número maior de docentes e do encaminhamento de reestruturação 

curricular, trazida com o reconhecimento da habilitação bacharelado. 

-  Situação favorável  no curso,  devido ao período de fortalecimento da sua infra-

estrutura. 
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- Momento positivo, no que toca a maior interação entre o curso e a comunidade 

externa. 

- Projeto político pedagógico reformulado e necessitando de reajustes no IAC dos 

docentes, de modo a atender às novas demandas pedagógicas e disciplinares. 

Encontrarem-se alguns problemas para com um número reduzido de docentes, que 

não estavam cumprindo, na íntegra, os planos de ensino propostos nas disciplinas.

Verificou-se  a  existência  de  projetos  de  extensão  voltados  aos  anseios  da 

comunidade (através de inúmeros convênios firmados com as Secretarias da Prefeitura do 

município sede do  campus da Unioeste onde o curso funcionava). 

Encontrou-se uma política  no sentido  de auferir  esforços de forma a encaminhar 

inúmeros  projetos  para  órgãos  de  fomento,  com vistas  a  auferir  recursos  para  manter  a 

sustentabilidade do curso. 

2)  Relação  entre  as  metas  estabelecidas,  quando  assumiu  a  gestão  frente  à 

coordenação, e as ações efetivamente realizadas até o presente momento:

-  Revisão,  e  às  vezes  também  a  efetiva  consolidação  do  novo  projeto  político 

pedagógico  (PPP)  do  curso,  em  certos  casos  contando  com  ampla  participação  dos 

acadêmicos.

- Propostas e ações para minimizar deficiências dos discentes ingressantes no curso 

(tais  como  a  consolidação  de  aulas  de  reforço  e  projetos  de  extensão  voltados  aos 

acadêmicos).

-  Fortalecimento  no  que  tange  à  organização  de  eventos  de  extensão  e  a  outras 

atividades complementares ao curso, tais como semanas acadêmicas,  seminários e eventos 

externos  (em  parceria  com  instituições  tais  como):  FUNDETEC,  COOPERATIVAS 

REGIONAIS, ITAIPU BINACIONAL, CREA. 

- Ampliação da oferta de cursos de especialização. 

- Incentivo para a participação de acadêmicos em cursos de iniciação científica, e de 

docentes em pesquisas. 

-  Melhoria  do  planejamento  das  atividades  da  coordenação,  através  de  reuniões 

periódicas com demais instâncias acadêmicas, de modo a estabelecer metas comuns.

-  Finalização  das  ações  que  estavam  alinhavadas  pela  gestão  anterior,  como 

programas de extensão e de pesquisa. 

- Estabelecimento e formalização de parâmetros institucionais para os programas de 

pós-graduação stricto sensu; 
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-  Melhoria  da  comunicação,  bem  como  na  integração  entre  os  acadêmicos  e  a 

coordenação de curso. 

- Participação profissional dos acadêmicos junto ao conselho de classe e aumento da 

oferta de atividades de extensão.

- Consolidação de vários convênios, dentre eles o do IBGE, tornando a biblioteca 

uma depositária de livros, por parte do órgão citado. 

 - Elaboração do projeto de mestrado; 

- Ampliação dos laboratórios do curso; 

 - Continuidade e aperfeiçoamento do programa de qualificação docente. 

- Trabalho no sentido de consolidar novas formas de parceria com o  campus e o 

centro ao qual está ligado o curso.

- Maior apoio para a formação de grupos de pesquisa, com a participação de docentes 

e discentes. 

- Trabalho integrado com os docentes, buscando metas para a melhoria na qualidade 

de ensino do curso. 

- Estruturação do novo PPP do curso, melhorando o processo pedagógico.

- Ampliação do acervo bibliográfico, bem como a aquisição de softwares específicos 

a serem utilizados nas aulas práticas.

- Trabalho conjunto com as coordenações de área do centro acadêmico, de modo a 

fomentar os projetos de pesquisa e extensão dos professores do curso. 

- Trabalho voltado à promoção da integração acadêmica entre doentes e discentes do 

curso, bem como voltado à integração para com docentes e discentes de outras instituições de 

ensino superior.

- Comprometimento e apoio para o processo de qualificação docente. 

- Trabalho no sentido de fortalecer a pós-graduação lato sensu, ligada ao curso.

- Realização de trabalho conjunto com o diretor de  campus e diretor de centro, no 

sentido  do  estabelecimento  de  contatos  com  políticos  da  região,  de  modo  a  solicitar-se 

equipamentos que venham trazer uma melhoria do curso. 

- Trabalho visando promover uma melhor integração do curso com os demais cursos 

afetos a mesma área. 

- Elaboração do planejamento do curso (abarcando o estabelecimento, junto com os 

docentes, das linhas de pesquisa, dos projetos e programas de extensão a serem realizados). 
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- Limites para o desenvolvimento das atividades previstas para a coordenação do 

curso, devido à conjuntura desfavorável vivida pela universidade (que vive constantemente 

com a questão de escassez de recursos).

 - Consolidação de política de qualificação docente para os próximos dez anos.

3)  Avanços  (melhorias)  alcançadas  com  os  trabalhos  desenvolvidos  na 

coordenação do curso: 

- Maior agilidade nas informações. 

- Ambiente de trabalho com maior nível de satisfação (por causa do estabelecimento 

de  uma  atuação  mais  profissional,  por  parte  da  coordenação,  bem como  na  sua  relação 

indissociável para com a direção de centro). 

- Aquisição de computadores, para os docentes e grupos de pesquisa, além de outros 

recursos para o curso, advindos dos projetos aprovados e bancados pela Fundação Araucária.

- Ampliação dos recursos financeiros advindos de prestações de serviços e outras 

atividades acadêmicas. 

- Flexibilização e atualização do PPP do curso. 

-  Secretaria  da coordenação ocupada por funcionária  concursada,  e  não mais  por 

estagiários. 

- Melhorias estruturais e ao nível do ensino ofertado (devido à presença do programa 

de pós-graduação stricto sensu). 

- Obtenção de recursos advindos do  campus (apesar das dificuldades orçamentárias), 

de modo a apoiar a realização de eventos do colegiado. 

- Consolidação do papel do docente visitante, com bolsa do CNPq. 

- Melhoria na qualidade e quantidade das informações acerca do curso, ocasionando 

aumento  significativo  de  acadêmicos  cursando  disciplinas  como  aluno  especial  e  aluno 

regular.

- Realização de projetos de extensão com o apoio do conselho regional, gerando uma 

maior aproximação entre a realidade profissional e o ambiente acadêmico. 

- Estruturação efetiva do PPP do curso.

- Aumento parcial do acervo bibliográfico e aquisição de um software. 

- Consolidação dos regulamentos básicos para o funcionamento do curso. 

- Ampliação de parcerias, atingindo empresas tais como ITAIPU e ACESI (de forma 

a adquirir recursos para a montagem de laboratórios do curso).
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- Conclusão de parcerias para pesquisa e extensão, com a APAE, SEMA, SEAB, 

CAPS-WAP, SAF. 

- Ampliação do acervo de periódicos, antiga reivindicação de docentes e acadêmicos 

do curso.  

- Maior participação de docentes e discentes nos projetos de pesquisa e extensão do 

curso.

- Liberação de maior número de docentes para qualificação no doutorado (atendendo 

a uma significativa demanda interna). 

-  Aumento  da  participação  de  docentes  e  discentes  em  eventos  científicos  de 

pesquisa e extensão.

- Estabelecimento de várias parcerias com outras instituições, de modo a desenvolver 

programas voltados ao atendimento de comunidades carentes (programas tais como o Bolsa 

Família). 

-  Consolidação  de  um  trabalho  voltado  a  fomentar  a  ampliação  dos  grupos  de 

pesquisa formados por docentes afetos ao colegiado do curso.

- Redução de custo dos materiais utilizados no curso, em virtude da realização do 

pregão, efetuada por parte da Pró-Reitoria de Administração. 

- Trabalho conjunto com o setor de Recursos Humanos – RH - do  campus, de forma 

a possibilitar a formação mais qualificada de servidores que possam atuar nos laboratórios do 

curso (exemplo disto é a realização de um treinamento, ofertado a um servidor, na área de 

radiologia, de modo a suprir a lacuna existente nesta área).

4)  Estrangulamentos  (dificuldades)  existentes,  para  alcançar  as  metas  e  os 

objetivos propostos: 

-  Falta  de  recursos  financeiros,  humanos  e  bibliográficos,  para  manutenção  e 

desenvolvimento estrutural, técnico e pedagógico do curso. 

-  Inadequação da estrutura para dar vazão aos planos de ação e desenvolvimento 

almejados. 

-  Infra-estrutura  precária  dos  laboratórios,  precariedade  estrutural  (espaço  físico, 

computadores  e  outros  materiais),  e  de  pessoal,  para  atender  a  contento  às  demandas  da 

coordenação. 

-  Em  relação  às  questões  didático-pedagógicas,  percebe-se  a  falta  de  apoio 

pedagógico-institucional para os calouros (discentes recém-chegados à  Instituição). 

- Falta de apoio para programas de monitoria (bolsas). 
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- Necessidade de que sejam atualizadas, em números e obras, as bibliografias básicas 

dos cursos; bem como que seja atualizado, de forma geral, o acervo bibliográfico dos cursos.

-  Ausência  de  apoio  financeiro,  de  modo  a  que  se  liberem  os  docentes  para 

qualificação.

- Ausência de concurso público para contratação de mais docentes efetivos (o que 

emperra  a  implementação  de  alguns  PPPs,  por  falta  de  profissionais  especializados  para 

lecionarem em algumas áreas). 

- Dificuldades de acesso e uso de materiais essenciais ao dia-a-dia dos trabalhos da 

coordenação: cota de cópias – xérox - mensal, ausência de manutenção dos equipamentos dos 

laboratórios,  rotatividade  de  técnico-administrativos  que  trabalham  na  secretaria  da 

coordenação (o que causa transtorno nos trabalhos, uma vez que cada novo funcionário que 

assume esta função acaba levando um certo tempo para se adaptar e gerar bom desempenho), 

além do uso freqüente de estagiários, ao invés de funcionários concursados, para atender na 

secretaria das coordenações.

-  Funcionários que trabalham na manutenção dos laboratórios,  sem conhecimento 

especializado  e  ou  falta  absoluta  de funcionários  para  atenderem,  especificamente,  a  esta 

função. 

- Ausência de assinatura de periódicos atinentes a cada área de atuação dos cursos (o 

que  causa  defasagem  de  conhecimento  e  impossibilita  que  os  alunos  possam  realizar 

pesquisas atualizadas). 

- Laboratórios em número reduzido (muitas vezes um mesmo laboratório é utilizado 

por vários cursos, o que causa problemas organizacionais para sua utilização). 

- Falta de assistência à saúde dos discentes, docentes e técnico-administrativos. 

-  Falta  de  estrutura  (espaço  físico  e  profissionais  específicos)  para  atender  os 

acadêmicos que apresentam dificuldades acadêmicas e ou comportamentais. 

-  Falta  de  mecanismos  para  acompanhamento  disciplinar  (docentes,  discentes  e 

técnico-administrativos). 

- Falta de comprometimento de alguns docentes com as atividades da Unioeste, o que 

acaba sobrecarregando os coordenadores de cursos e demais colegas. 

- Não há sistemas de informação e acompanhamento dos discentes que freqüentam 

os cursos da  Instituição. 

- Não há repasse de informações por parte dos docentes, para a coordenação, no que 

toca aos materiais a serem utilizados nos laboratórios e materiais necessários aos trabalhos do 

dia-a-dia (dificultando o trabalho de planejamento). 
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-  Falta  de  investimentos  institucionais  para  docentes  participarem  de  eventos 

(emperrando processo de qualificação e a produtividade dos mesmos). 

- Excesso de atribuições para os coordenadores de curso (devido à inexistência do 

chefe de departamento). 

- Falta de política que atualize os docentes diante dos conhecimentos de informática, 

bem como falta de investimentos em periódicos e livros novos. 

-  Falta  de  programa  eficiente  para  realização  de  matrículas  (via  eletrônica)  e 

preenchimento de diários de classe. 

-  Falta  de  uma  participação,  mais  responsável,  de  alguns  poucos  professores  e 

discentes nas reuniões de colegiado. 

- Falta de participação dos docentes e discentes em comissões (que em sua maioria já 

se encontram sobrecarregados de trabalho). 

- Acúmulo de trabalho de alguns professores (principalmente os que assumem cargos 

administrativos, tais como direção de  campus, direção de centro e coordenação de curso). 

- Falta de docentes efetivos para dar conta da ampliação dos projetos de pesquisa e 

extensão. 

-  Ausência  freqüente  de  técnico-administrativos  para  assumirem  as  funções  da 

secretaria administrativa dos cursos. 

-  Excessiva  sobrecarga  de  tarefas  administrativas  e  burocráticas  para  os 

coordenadores, o que prejudica sua atuação em outras esferas acadêmicas. 

- Excessiva burocracia para o encaminhamento das tramitações institucionais (que 

passam por várias instâncias decisórias até que se tenha uma definição de ações). 

- Despreparo técnico de alguns servidores.

- instalações físicas da Unioeste dificultam o acesso de acadêmicos portadores de 

deficiências, bem como o acesso de pacientes advindos da comunidade externa que buscam 

atendimento de serviços prestados pelos cursos da  Instituição. 

Adequação  das  condições  estruturais  e  de  pessoal  para  o  cumprimento  das 

atribuições da coordenação:

- Atribuições rotineiras tendo de ser realizadas com sobrecarga de trabalho, falta de 

pessoal,  necessidades  permanentes  de  ajustes  e  muita  criatividade.  Situação  que  nos  faz 

perguntar :Até que ponto existe prioridade para a educação superior, pública, em países como 

o Brasil? 
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- Boas relações entre a coordenação e a direção de centro; necessárias, internamente, 

para o bom andamento das atividades administrativas. 

- As constantes regulamentações das atividades administrativas, na Unioeste, têm, 

por um lado, possibilitado um melhor desempenho das atividades-fim das coordenações. 

- Reconhecimento do esforço, e do trabalho despendido, por parte da Pró-Reitoria de 

Graduação, no sentido de orientar e atender as demandas das coordenações de curso.

-  Dificuldades  para  que  os  coordenadores  atendam  às  demandas  geradas  pelos 

conselhos superiores da  Instituição, bem como pelas  pró-reitorias, embora existam esforços 

consideráveis neste sentido.

- Trabalho no sentido de atender a problemas de ordem pessoal entre acadêmicos e 

docentes, além das demandas externas que chegam à  universidade, mesmo sem a estrutura 

adequada para assumir tais atividades.

- Trabalho no sentido de conscientizar os docentes do curso para que mantenham 

uma  coerência  didático-pedagógica  para  além  de  suas  atuações  individualizadas  nas 

disciplinas com as quais trabalham, de modo a estancar o problema pedagógico que existe em 

alguns  cursos,  qual  seja,  o  que  distancia  as  posturas  docentes  adotadas  em sala  de  aula, 

prejudicando a apreensão dos conteúdos, por parte dos acadêmicos. 

6)  Relação entre  a  coordenação  de  curso  e  o  centro  ao  qual  seu  curso  está 

ligado: 

- Altamente satisfatórias, dentro das condições de trabalho existentes na Unioeste. 

- Ótima participação dos diretores de centro nas reuniões dos colegiados, discutindo 

ações conjuntas. 

- Alguns problemas, nesta relação coordenação-centro, são encontrados  nos cursos 

que compõem os grandes centros da Unioeste (notadamente a falta de estrutura e de pessoal, 

existente  nestes  centros,  acabam  gerando  dificuldades  de  acesso  e  aproximação  entre  as 

coordenações e estas instâncias). 

- Acesso permanente e desburocratizado, por parte dos coordenadores de curso, aos 

centros, bem como o bom relacionamento com as coordenações de área (pesquisa e extensão) 

afetas aos centros.

- Acesso mútuo fácil e cordial, com relações efetivas, profissionais e abertas.

7) Planejamento das atividades: 
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Proposta e desenvolvimento de reuniões periódicas, realizadas entre a coordenação 

de  curso  e  a  direção  de  centro,  contando  com  a  presença  dos  coordenadores  de  área 

(coordenadores da área de pesquisa e de extensão,  existentes nos centros acadêmicos),  de 

forma a se agilizarem as informações e ações institucionais. 

-  Trabalha-se por áreas de atuação (ensino, estágios supervisionados, trabalhos de 

conclusão de curso, equipamentos e materiais, eventos, prestações de serviço), discutindo-se e 

planejando-se as atividades a serem implementadas. 

- Algumas vezes não há um planejamento mais qualificado antecedendo as atividades 

a serem realizadas nas coordenações de curso; por falta de experiência anterior, de alguns 

docentes que assumem estas funções, ou por falta de uma mínima capacitação gerencial e 

administrativa (necessárias para quem assume este tipo de atividade). 

- Planejamento participativo, buscando-se elencar as melhores idéias e propostas. 

- São mantidas comissões que dão assessoria aos vários projetos e ações realizadas 

pelo colegiado.

8)  Quantidade  e  identificação  dos  eventos,  propostos,  e  os  efetivamente 

realizados:

-  Participação  em  eventos  nacionais  e  internacionais,  com  recursos  da  Capes, 

recursos próprios (muitas vezes advindos da pós-graduação, lato e stricto sensu), do CNPq e 

da Fundação Araucária. 

- Semana acadêmica (evento às vezes substituído, por uma questão de escassez de 

recursos,  por  outro  evento  de  caráter  regional  e,  ou,  nacional,  de  maior  abrangência  e 

repercussão). 

Registra-se  que,  embora  se  tenha  recebido  informações  mais  completas,  de  cada 

coordenação,  sobre  estas  atividades,  resolveu-se  não  discriminá-las  detalhadamente  aqui, 

tendo em vista, em primeiro lugar, que o processo de auto-avaliação visa trabalhar com as 

questões mais gerais da universidade; e, em segundo lugar, porque as informações recebidas 

não contemplaram a totalidade dos cursos da Unioeste, estando portanto incompletas e aquém 

do efetivamente realizado. 

Breve diagnóstico da auto-avaliação das coordenações de curso:

Observou-se  que  na  avaliação  desenvolvida  pelas  coordenações  de  curso,  no 

momento  em que  avaliaram a  situação  com a  qual  se  depararam ao  assumir  as  funções 
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administrativas, foram apontadas dificuldades fortemente atreladas, de modo geral, à falta de 

infra-estrutura. Questão também levantada pelos diretores de centro, diretores de  campus e 

pela comunidade acadêmica da Unioeste, nas avaliações qualitativas efetuadas nos colegiados 

de curso nas instâncias administrativas da  Instituição e (avaliações reforçadas pela aplicação 

dos questionários de auto-avaliação que também respondidos pela comunidade acadêmica no 

ano de 2005). 

Mesmo enfrentando dificuldades deste porte (infra-estruturais e relativas à falta de 

docentes e de técnico-administrativos) as coordenações de curso apontaram terem encontrado 

uma situação favorável, no que se referia aos trabalhos acadêmicos efetivados pelo colegiado, 

na busca por uma aproximação mais estreita entre a universidade e a comunidade externa, 

bem como no que se referiu aos encaminhamentos de projetos com vistas à auferir recursos 

para o curso. 

Quando analisaram a relação entre as metas estabelecidas e as ações realizadas, as 

coordenações apontaram um trabalho voltado, entre outras coisas, para a efetivação dos PPPs 

dos  cursos,  bem  como  buscaram  desenvolver  mecanismos  de  apoio  pedagógico  aos 

acadêmicos que enfrentavam dificuldades em alguma disciplina do curso; além de buscarem 

consolidar a melhoria na qualidade do seu curso, através da implantação do programa de pós-

graduação.

Observa-se uma semelhança significativa destas análises, para com as observações 

efetuadas pelas direções de centro, que também buscavam propiciar avanços na qualidade dos 

cursos da Unioeste aos quais estavam ligadas.

Já  ao  avaliarem  o  quesito  avanços  alcançados  na  coordenação,  as  coordenações 

apontaram questões como a melhoria na comunicação, a flexibilização do PPP, a obtenção de 

recursos por intermédio da profissionalização dos encaminhamentos de projetos com vistas à 

financiamento, consolidação do regulamento do curso, aumento da participação de doentes e 

acadêmicos nos eventos promovidos pelo urso, entre outras.

Mais  uma vez a  semelhança  para  com as  anotações  efetivadas  pelas  direções  de 

centro foi significativa, já que estes também demonstraram ter avançado, mesmo diante de 

limitações  estruturais,  diante  das  questões  mais  voltadas  ao  aspecto  pedagógico  e  de 

organização para o aumento da produção científica e da prestação de serviços à comunidade 

(através da pesquisa e das ações de extensão).

A  análise  das  dificuldades  enfrentadas  para  a  efetivação  dos  trabalhos,  na 

coordenação,  novamente  direcionou-se  para  a  falta  de  recursos  financeiros,  humanos,  e 

também bibliográficos, para inexistência de infra-estrutura mais adequada, para a ausência de 
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concurso público para contratação de docente efetivo,  para a situação precária de número 

significativo  de  laboratórios.  Novamente  questões  que  são  reforçadas  pelas  avaliações 

efetuadas  pelas  direções  de centro e de  campus,  bem como pelas avaliações  qualitativas 

realizadas pelos colegiados de curso e pelos técnico-administrativos da Unioeste. 

Percebeu-se  um esforço  muito  grande,  por  parte  das  coordenações  de  curso,  no 

sentido de darem prosseguimento aos trabalhos diante das precárias condições estruturais e de 

pessoal. Esta situação, de diversas formas, acaba sendo contornada através do estabelecimento 

de parcerias  e colaborações  mais  estreitas  entre  as coordenações  de curso,  as direções  de 

centro e as direções de  campus,  na busca por soluções conjuntas diante das dificuldades 

enfrentadas.   Sendo  reduzidos  os  registros,  por  parte  das  instâncias  administrativas  da 

Instituição, que reclamaram da falta de apoio institucional para a solução dos problemas do 

dia-a-dia.  Embora  existam  afirmações  que  levantam  problemas  de  relacionamento 

interpessoal nas diversas esferas institucionais. 

Quando  discutem  o  planejamento  adotado  para  a  consecução  das  atividades,  as 

coordenações  de  curso,  quase  que  de  forma  unânime,  apontam  para  o  planejamento 

participativo, através do qual se colhe as contribuições e críticas da comunidade acadêmica, 

de modo a se elencar as melhores propostas. Além disso, algumas coordenações apontaram 

que estabeleceram assessorias que dão suporte aos docentes diante do encaminhamento de 

projetos e diante de outras questões acadêmicas. Se observarmos o que foi apontado pelas 

direções de centro, veremos que não se distanciam deste processo, já que nesta instância é 

comum  a  utilização  da  estrutura  formada  pelas  coordenações  de  área  (da  pesquisa  e  da 

extensão) de forma auxiliar as atividades dos docentes voltadas para estas práticas. 

De forma conclusiva (se isto é possível) podemos afirmar que as coordenações de 

curso da Unioeste têm avançado, de forma qualitativa, na consecução das suas atividades-fim, 

fortalecendo  suas estruturas,  qualificando seus quadros e buscando, de forma incansável, 

melhorar a qualidade do ensino desenvolvido nos vários ursos da  Instituição. Estas instâncias 

enfrentam  não  poucas  dificuldades,  como  de  forma  geral  a  Unioeste  as  enfrenta,  sendo 

necessário que as instâncias administrativas da  Instituição,  cada vez mais,  conheçam esta 

realidade e alinhem suas propostas no sentido de superar as situações, internas, passíveis de 

superação. 
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PARA ALÉM DAS DEZ DIMENSÕES DE AUTO-AVALIAÇÃO 

AS DIREÇÕES DE CENTRO E A AVALIAÇÃO DO DIA-A-DIA INSTITUCIONAL:

As questões que seguem abaixo foram encaminhadas aos diretores de centro de todos 

os campi da Unioeste, no ano de 2005, de modo que se pudesse verificar, também a partir do 

processo de auto- avaliação institucional vivido pela  Instituição, a realidade vivenciada por 

estes setores. Foram apontadas várias questões que tinham como pano de fundo perceber os 

avanços e os principais problemas, comuns, enfrentados por estas instâncias institucionais.

1) Situação do centro acadêmico ao assumir os trabalhos: 

- Dificuldade de relacionamento para com alguns cursos.

- Encontrou-se grande volume de documentos sem catalogação (referente aos últimos 

cinco anos).

- Houve necessidade de um técnico para separar arquivos e atualizar atendimentos. 

-  Assumiu-se  os  centros  diante  de  um  processo  de  construção  permanente  e 

desafiador, muitas vezes caracterizado por divergências, por isso houve muito cuidado com a 

formação da equipe de trabalho do entro. 

-  Dificuldades  para  obter  informações  das  ações  realizadas  pela  gestão  que  nos 

antecedeu, na direção do centro.

-  Muitas  demandas  e  pressões,  por parte  dos coordenadores dos cursos afetos  ao 

centro, devido às carências de material e de estrutura física dos laboratórios. 

- Falta de recursos financeiros, materiais e humanos, para a realização das tarefas.

-  Não-preenchimento  nos  PIADs  dos  docentes  que  trabalham  no  centro,  das 

atividades efetivamente realizadas (não há espaço suficiente, nas 40 horas elencadas nestes 

PIADs, para o registro da carga horária realmente utilizada e que corresponda a realidade da 

produção docente). 

- Decisões institucionais demoradas, pela burocracia atinente aos encaminhamentos.

2) Relação entre metas estabelecidas e atingidas ao assumirem os centros: 

- A maioria foi atingida. 

- Encaminhou-se negociação de modo a estruturar uma política de capacitação dos 

técnico-administrativos,  para compor quadro de funcionários que atendam às necessidades 

especificamente administrativas. 

- Buscou-se tornar permanente os cursos de especialização afetos ao centro. 
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-  Ações  prioritariamente  voltadas  para  o  fortalecimento  do  ensino,  pesquisa  e 

extensão; daí o fortalecimento da estrutura funcional do centro, através de um trabalho mais 

qualificado,  executado pelas  coordenações  de área (da pesquisa e da extensão),  buscando 

agilizar também a tramitação dos processos acadêmicos. 

-  Discussão  e  encaminhamento  visando efetivar  os  programas  e  parcerias  para  a 

implementação da pós-graduação stricto sensu, com base nas áreas de formação dos docentes 

dos  cursos  afetos  ao  centro  (visando contemplar  a  qualificação  de  um maior  número  de 

docentes, que solicitam afastamento parcial); ação que acarreta menos prejuízos às atividades 

de ensino. 

-  Discutiu-se,  junto  aos  cursos  de  graduação  afetos  ao  centro,  de  forma  a  se 

consolidar os projetos, destes cursos, no sentido de buscar-se a formação de profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento regional.  

- Melhoria nas relações institucionais ( campus, centro e cursos afetos ao centro).

- Consolidou-se os cursos existentes.

- Incentivo aos projetos culturais.

- Incentivou-se a participação de acadêmicos em projetos de pesquisa.

-  Criou-se processo de avaliação  das  atuações  didático-pedagógicas  realizadas  no 

curso.

- Incentivou-se a publicação e divulgação dos projetos de pesquisa e extensão. 

- Estabeleceram-se convênios de cooperação com programas de pós-graduação, de 

outras instituições, já reconhecidos, a fim de melhorar a produção científica dos docentes dos 

cursos afetos ao centro.

- Consolidação do quadro docente.

- Melhoria nas atividades de ensino, dadas nos cursos de graduação afetos ao centro. 

- Consolidação dos grupos de pesquisa já cadastrados. 

3) Avanços e melhorias alcançados: 

- Reformulação, implantação, dos PPPs dos cursos afetos ao centro .

-  Aprovação  de  número  significativo  de  projetos,  diante  do  Fundo  Paraná  (para 

edificação de laboratórios).

-  Aprovação  e  implementação  da  política  interna  (do  centro)  de  qualificação  do 

corpo docente.  

-  Aquisição  de  recursos  áudio  visuais  e  de  informática  para  os  cursos  afetos  ao 

centro.
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- Organização dos arquivos do centro.

- Criação da revista eletrônica do centro.

- Regulamentação da farmácia-escola. 

-  Contribui-se  no  encaminhamento  do  processo  de  reconhecimento  do  Hospital 

Universitário - HUOP. 

- Implantou-se os programas de residência médica.

- Maior participação dos cursos afetos ao centro em chamadas governamentais, com 

resultados positivos.

- Implantou-se, junto aos cursos afetos ao centro, um número maior de cursos de 

especialização.  

- Implementou-se políticas de qualificação docente. 

- Melhorou-se a infra-estrutura de laboratórios. 

- Promoveu-se atividades extra curriculares.

- Implementou-se políticas voltadas aos estágios curriculares.

-  Melhorou-se  o  quesito  informação,  à  partir  do  estímulo  a  visitação  de  sites  e 

murais.

- Incentivou-se e previu-se de recursos financeiros para extensão; 

Consolidou-se as empresas júnior, nos cursos pertencentes ao centro. 

Respeitabilidade da política institucional (critérios de afastamento para qualificação), 

segundo as resoluções estabelecidas. 

4)  Estrangulamentos  existentes  na   Instituição  para  a  concretização  dos 

propósitos de trabalho: 

- Problemas com a não respeitabilidade, por parte de alguns colegas, em relação aos 

níveis hierárquicos existentes na  Instituição. 

- Ausência de código disciplinar. 

-  Desentendimentos  pessoais,  em  virtude  de  questões  políticas,  ocasionando 

prejuízos aos interesses institucionais (perda de foco no crescimento e no fortalecimento da 

Instituição).

-  centro  sem uma tradição  em pesquisa,  contudo,  realizando esforços  de modo a 

fortalecer a produção científica por meio da formação dos grupos de pesquisa, bem como 

através da criação das linhas de pesquisa. 

-  Não realização  de  concurso público  para  professor  efetivo  (sobrecarregando os 

docentes que trabalham nos cursos afetos ao centro). 
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- Falta de dotação orçamentária para  compra de livros e para a implementação de 

atividades de pesquisa. 

-  Necessidade  de  aquisição  de  equipamentos  (computadores,  mesas,  cadeiras, 

armários, outros).

-  Necessidade  de  ampliação  da  estrutura  física  (predial),  tais  como  espaços 

adequados para permanência de professores na  Instituição e disponibilidade, readequação, 

dos laboratórios.

- Laboratórios carentes de equipamentos. 

- Falta de recursos institucionais destinados à realização de eventos, cursos. 

-  Não  realização  de  cursos  voltados  ao  desenvolvimento  de  pessoal  técnico-

administrativo e docente. 

-  Falta  de oportunidades  efetivas,  por parte  dos docentes,  para a qualificação  em 

programas de pós-graduação stricto sensu (premissa básica para a melhoria da qualidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão). 

- Atrasos, por parte do Governo do Estado, quanto ao encaminhamento dos processos 

de contratação de professore. 

- Inexistência de recursos institucionais destinados aos docentes que participam de 

eventos, representando a  Instituição. 

- Único recurso destinado à infra-estrutura é o proveniente do rateio do vestibular da 

Unioeste. 

- Dificuldades para manter os docentes mais qualificados na  Instituição, por falta de 

estímulos diante da progressão na carreira. 

- Não reposição do quadro docente, diante das aposentadorias e exonerações. 

- Não atendimento das reivindicações do centro, por parte da direção de  campus (por 

falta de recursos) dando suporte para a realização de eventos. 

-  Muitos  docentes  envolvidos  com  questões  administrativas;  conseqüentemente 

reduzindo a atuação em sala de aula. 

- Carência de recursos que impede, não raras vezes, a periodicidade das publicações 

acadêmicas. 

- Deficiências de equipamentos áudio visuais, bibliográficos, e outros.

 5)  Adequação  das  condições  para  o  cumprimento  das  atribuições 

administrativas:
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-  Apesar  das  deficiências  quanto  à  estrutura  física,  quanto  ao  sistema  de 

gerenciamento de informações e quanto ao número de funcionários, as atribuições têm sido 

desenvolvidas sempre com base no regimento da Unioeste. 

-  Consolidou-se critérios  mais  rigorosos para a  implementação de cursos de pós-

graduação  (perseguindo  indicadores  de  produção  mais  consistentes),  e  que  justifiquem  a 

recomendação para programas de pós-graduação. 

- Buscou-se parcerias para a execução de projetos. 

6) Relação existente entre os centros e as coordenações de curso e a direção de 

campus (acesso, comunicação, interação): 

- De modo geral há bom nível de relacionamento. 

- As informações pertinentes aos cursos são repassadas, normalmente, via e-mail; já 

as informações relativas aos conselheiros do centro são repassadas via memorando. 

- A maioria apontou que há bom relacionamento para com a direção de  campus. 

-  Poucos  apontaram  problemas  de  relacionamento  entre  as  direções  e  as 

coordenações, bem como entre as direções de entro e as direções de  campus. 

7) Forma de planejamento das Atividades do centro: 

- Reuniões periódicas a para discussão de temas relativos às atividades acadêmicas. 

-  Fortalecimento  da comissão  de  pesquisa e  dos  grupos de  pesquisa (de modo a 

direcionar as temáticas afins com maior profissionalismo).

-  Fortalecimento  da comissão  de extensão e  dos  grupos de extensão  (de modo a 

direcionar as temáticas afins com maior profissionalismo). 

- Reuniões periódicas com os representantes dos cursos de pós-graduação afetos ao 

centro, de modo a consolidar parâmetros precisos para atuação nesta área. 

-  Reuniões  periódicas  com a  administração  do   campus  e  com a  administração 

superior (sempre que possível) de modo a se encaminhar procedimentos institucionais mais 

harmônicos. 

- Integração entre as coordenações de área e as coordenações de cursos (de modo a 

viabilizar-se ações conjuntas. 

-  Fortalecimento  dos projetos e dos programas de extensão,  dos cursos afetos ao 

centro, de forma de estreitar a relação entre a universidade e a comunidade local.

- Revitalização das revistas científicas, afetas ao centro. 
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-  Constituição  de  uma  comissão  responsável  pelo  encaminhamento  de  projetos, 

visando adquirir recursos para a  universidade. 

- Proposição de contratação de docentes com título de mestre e ou doutor. 

8) Quantidade e identificação dos eventos propostos e efetivamente realizados: 

Realização periódica de palestra para público específico (ligadas à área de atuação 

dos cursos afetos ao centro); cursos de capacitação; mesas redondas; assessorias prestadas à 

comunidade; comunicações de trabalhos, por parte dos docentes dos cursos afetos ao centro; 

publicação de periódicos; concretização de revista científica de cunho interdisciplinar.

Registra-se  que,  embora  se  tenha  recebido  informações  mais  completas,  de  cada 

direção de  campus,  sobre estas atividades,  resolveu-se não discriminá-las detalhadamente 

aqui, tendo em vista, em primeiro lugar, que o processo de auto-avaliação visa trabalhar com 

as  questões  mais  gerais  da  universidade;  e,  em  segundo  lugar,  porque  as  informações 

recebidas não contemplaram a totalidade dos eventos realizados na Unioeste, podendo estar 

incompletas e aquém do efetivamente consolidado.

AS DIREÇÕES DE CENTRO E AS QUESTÕES RELATIVAS AO ENSINO:

Três questões devem ser elencadas para a discussão das ações desenvolvidas pelos 

cursos da Unioeste, em relação à atividade maior da  Instituição: o ensino. 

A primeira se refere à excelência do ensino prestado pela  Instituição, ao nível da 

graduação, devendo-se mencionar o fato de que, enquanto os cursos foram avaliados pelos 

provões do MEC, na maioria dos casos, os mesmos obtiveram conceito “A” e, agora, com a 

nova modalidade  de avaliação (ENADE), o curso com menor nota em 2004, o de Educação 

Física, obteve conceito “3” (de uma nota máxima 5), o que o colocou, mesmo assim, num 

bom patamar avaliativo. Deve-se mencionar, ainda, o fato de que alguns cursos da Unioeste, 

entre eles o de Letras e de Geografia, na época dos provões, estiveram, respectivamente, entre 

os dez melhores cursos do país. O que não é pouco para uma  Instituição relativamente nova 

como a Unioeste. Acrescente-se a esta análise o fato da Unioeste ter fiado em primeiro lugar, 

entre as IEES do Paraná, na avaliação do ENADE, realizada em 2005.

A segunda se refere à aposta institucional feita, e posta em execução, como se pode 

observar  pelos  dados  disponíveis,  na  verticalização  do  ensino,  ou  seja,  na  criação  de 

programas de pós-graduação lato e  stricto sensu. As especializações encontram-se em plena 

expansão  e  os  programas  de  mestrado  deverão  ser  paulatinamente  criados,  conforme  as 
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condições forem sendo alcançadas. Cabe mencionar o fato de que o trabalho feito em nível de 

especialização  ocorre  quase que maciçamente,  a  partir  da boa vontade  dos  docentes,  que 

atuam sem receberem pagamento por isso e, às vezes, nem sequer contemplar as horas de 

trabalho, nesta modalidade de ensino, nos seus PIADs. Novamente podemos acrescentar a 

estas análises o fato da Unioeste, até o ano de 2006, ter consolidado nove cursos de mestrado 

e um curso de doutorado.

Por fim, cabe ressaltar que a regulamentação interna estipula que cada docente deva 

dedicar apenas 50% do seu regime de trabalho ao Ensino, devendo-se frisar o fato de que este 

percentual  ultrapassa  a  casa  dos  60%, em média,  na  Unioeste,  havendo cursos  onde esta 

porcentagem ultrapassa 70%. No que diz respeito à carga horária destinada para a orientação 

de trabalhos de iniciação científica, TCCs, monografias, estágio e dissertações de mestrado, o 

percentual  ultrapassa 15%, o que revela  um compromisso efetivo do quadro docente com 

relação à formação dos acadêmicos pertencentes aos cursos.

AS DIREÇÕES DE CENTRO E AS QUESTÕES RELATIVAS À PESQUISA:

Para discutir as questões relativas à pesquisa, os centros da Unioeste dispõem de uma 

comissão de pesquisa formada por vários professores, todos encaminhados pelos respectivos 

colegiados, além da existência da coordenação de área de pesquisa dos centros (existente em 

todos os campi da  Instituição). Grande parte destes professores tem título de doutor. 

Além de analisar e dar pareceres sobre projetos, relatórios e propostas de criação de 

grupos e linhas de pesquisa e sobre pedidos de prorrogação de prazo de projetos, as comissões 

têm  a  atribuição  de  acompanhar  as  atividades  de  pesquisa  desenvolvidas  pelo  centro, 

conforme determinado pela Resolução nº. 230/2004 – CEPE. 

Como forma de otimizar  os  trabalhos  de avaliação  desenvolvidos  pela  comissão, 

alguns centros da Unioeste, à partir de 2004, instituíram comitês de pareceristas formados por 

professores dos cursos integrantes dos centros, com a função de elaborar pareceres técnico-

científicos nas áreas específicas de conhecimento dos projetos, relatórios, grupos e linhas de 

pesquisa sob apreciação.

Dotados  de  portarias  emitidas  pelos  centros,  os  membros  dos  comitês  têm  a 

possibilidade de registrar em seu PIAD – Plano Individual de Atividades Docentes – a carga 

horária  dedicada  semanalmente  a  tal  função.  Além  disto,  no  início  de  2004,  algumas 

coordenações da área de pesquisa, em conjunto com os membros da comissão de pesquisa, 

elaboraram princípios  orientadores  para a  avaliação  de projetos,  relatórios  e  propostas  de 
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criação de grupos e linhas, com o objetivo de estabelecer aspectos a serem observados pelos 

pareceristas do comitê e da própria comissão, padronizando os critérios de avaliação. 

Sendo  assim,  as  comissões  de  pesquisa,  com  base  no  parecer  técnico-científico 

emitido por especialistas do comitê e no parecer emitido por um dos membros da comissão, 

emitem os pareceres finais, encaminhando-os aos conselhos de centro para análise. 

Outra  mudança  colocada  em prática  em 2004 foi  a  possibilidade  de  avaliação  e 

aprovação de projetos de pesquisa pelas comissões de pesquisa e pelos conselhos de centro, 

antes  de  serem  enviados  à  divisão  de  pesquisa  da  PRPPG,  para  o  cadastramento. 

Anteriormente, os projetos só podiam ser analisados pela comissão, após serem encaminhados 

pela divisão de pesquisa, o que retardava todo o processo.  

Através desta nova metodologia de trabalho, têm-se percebido uma maior agilidade e 

a melhoria  da qualidade da avaliação das matérias  relativas  à pesquisa nos centros  que a 

implementaram. Elevando o respaldo das comissões de pesquisa entre os docentes. 

Esta nova dinâmica, somada à nova regulamentação das atividades de pesquisa da 

Unioeste, aprovada em 2004 (Resoluções nº. 106, 107, 108/2004-CEPE e 230/2004-CEPE), 

tem  inclusive  refletido  positivamente  fora  da  universidade.  Em  recente  avaliação,  por 

exemplo,  do  projeto  de  mestrado  em  história,  curso  pertencente  ao  centro  de  ciências 

humanas, educação e letras, do  campus de Marechal Cândido Rondon encaminhado à Capes, 

pareceristas externos, encarregados de avaliar o projeto, acentuaram as práticas de avaliação 

interna das atividades de pesquisa, assim como a regulamentação institucional da pesquisa na 

Unioeste,  como  elementos  de  extrema  importância  para  a  pesquisa  e  à  verticalização  do 

ensino. 

O que se tem percebido, ainda, é que, em decorrência das atividades das comissões 

de pesquisa, não somente seus membros, como também um maior número de professores dos 

centros da Unioeste, têm tomado um maior conhecimento das resoluções atinentes à pesquisa, 

muito embora esta prática não possa ser generalizada.  Como conseqüência,  há uma maior 

discussão sobre as políticas de pesquisa da  Instituição entre o corpo docente, cujas sugestões 

e deliberações têm sido encaminhadas à PRPPG. Contudo deveria haver uma maior abertura 

para  tais  discussões,  de  modo  que  as  decisões  relativas  a  políticas  de  pesquisa  não  se 

centralizassem tanto na citada Pró-Reitoria. 

A política de incentivo da Unioeste à criação de grupos e linhas de pesquisa, através 

das  novas  resoluções,  associada  à  sua  divulgação  entre  o  corpo  docente  dos  centros  da 

Instituição, a partir de 2004, resultou na ampliação do número de grupos de pesquisa e na 

institucionalização  de  diversas  linhas  de  pesquisa.  Existem  alguns  aspectos  ainda  não 

571



esclarecidos em relação à avaliação das linhas e uma resistência por parte de alguns docentes, 

em relação a esta nova modalidade de pesquisa, o que têm impedido uma maior adesão dos 

doentes a grupos e linhas de pesquisa, assim como a criação de novos grupos e linhas.

A comissão  de  pesquisa  também tem encontrado  muitas  dificuldades  em avaliar 

propostas de criação de grupos e linhas  de pesquisa,  bem como atividades  individuais  de 

pesquisa através de linhas, devido ao formato dos atuais formulários. A forma simplificada 

como os mesmos foram elaborados pela PRPPG, além da falta de instruções mais claras sobre 

o seu preenchimento, têm dificultado não somente o seu preenchimento pelos proponentes, 

como os trabalhos de avaliação pela comissão de pesquisa. 

Por este e outros motivos, a maioria dos docentes continua desenvolvendo atividades 

de  pesquisa  através  de  projetos  individuais.  A previsão  inicial  de  que  o  número  desta 

modalidade  de  projetos,  desenvolvidos  e  apresentados  à  avaliação,  diminuiria 

significativamente, por conta da regulamentação da modalidade de pesquisa através de grupos 

e linhas, portanto, não se efetivou até o momento. 

No que se refere às condições de desenvolvimento de pesquisa, as dificuldades de 

publicar em forma de artigo e/ou livro os resultados das pesquisas realizadas, em tempo hábil 

de  comprovação  aos  centros,  por  conta  dos  prazos  estabelecidos  pela  PRPPG  para 

comprovação, quando se trata de relatórios, continua sendo uma das principais críticas dos 

docentes  que  desenvolvem  pesquisas.  Por  conta  disto,  a  maioria  dos  docentes  têm 

comprovado  a  divulgação  de  suas  pesquisas  através  de  comunicações  e  apresentações  de 

trabalhos em eventos. 

Deficiências na infra-estrutura dos campi, também têm sido acentuadas nos relatórios 

de pesquisa,  como as dificuldades  financeiras  e  administrativas  para aquisição de acervos 

bibliográficos e para a aquisição de equipamentos de informática, além do pequeno número 

de salas para orientação de pesquisas e a falta de laboratórios de pesquisa, entre outras. 

Uma das reivindicações dos professores dos centros da Unioeste também tem sido o 

aumento  de  bolsas  de  iniciação  científica  para  discentes,  assim como  a  equiparação  dos 

valores das bolsas PIBIC/Unioeste às bolsas dadas pelo programa PIBIC/CNPq/Araucária. 

Por conta  do valor  reduzido da bolsa oferecida  pela  Unioeste,  somente  os discentes  com 

melhores condições de vida têm oportunidade de desenvolver-se por intermédio da iniciação 

científica, uma contradição aos princípios defendidos pela universidade pública. 

Como forma de alargar as possibilidades de publicação das pesquisas e atividades 

desenvolvidas  pelos  docentes  de alguns  centros  da Unioeste,  desde fins  de  2003,  vêm-se 

promovendo todo ano a  “Mostra  de Ensino,  Pesquisa e  Extensão”  (  tal  qual  acontece  no 
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CCHEL do  campus de Marechal Cândido Rondon). Este tipo de evento tem como objetivos 

estimular a troca de conhecimentos e experiências dos pesquisadores, integrar os professores, 

alunos e demais envolvidos e possibilitar a produção de novos trabalhos de cunho científico. 

Os resultados das duas mostras realizadas em 2003 e 2004, com a inscrição de quase 

cem trabalhos, mostraram a importância do evento, por um lado, e a necessidade de algumas 

mudanças, por outro. O fato de terem sido promovidas no final do ano letivo, quando a carga 

de trabalho dos docentes e discentes se acumula,  impediu um maior  número de trabalhos 

inscritos e envolvimento dos participantes. Há, ainda, a necessidade de rediscutir a forma de 

apresentação dos trabalhos, feita em painéis, de forma a dinamizar o evento e a possibilitar 

maior  diálogo  e  trocas  entre  os  participantes  dos  diferentes  cursos.  Além  disto,  deve-se 

realizar  uma  maior  divulgação  do  evento,  não  somente  no  interior  da  universidade,  mas 

também junto à comunidade externa.

AS DIREÇÕES DE CENTRO E AS QUESTÕES RELATIVAS À EXTENSÃO:

As  atividades  extensionistas  na  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  são 

concebidas como um processo educativo, cultural e científico, articulado com o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável, o que deve viabilizar uma relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade (Art. 1º da Res. 080/2003 – CEPE). A partir deste referencial é que 

foram avaliadas as áreas ligadas à extensão, nos centros da Unioeste.

Pensar a extensão como um elemento indissociável da universidade remete à 

reflexão sobre as condições existentes para o seu desenvolvimento interno e externo.  Neste 

sentido,  pode-se  dizer  que,  embora  as  condições  ideais  de  realização  das  atividades  de 

extensão  não  estejam concretizadas  na  íntegra,  as  ações  desenvolvidas  nos  últimos  anos 

(2003, 2004 e 2005) têm demonstrado um esforço por parte da administração em efetivá-las. 

Entre essas ações, pode-se citar a aprovação das Resoluções 080 e 081/2003 – CEPE e a 

implantação, em 2004, das bolsas de extensão para acadêmicos colaboradores em  projetos de 

extensão. Essas ações contribuíram para a institucionalização, valorização e viabilização das 

ações  extensionistas.  Vale  salientar  que  as  Resoluções  estão  sendo  reavaliadas  neste  ano 

(2005). 

Várias  direções  de  centro  da  Unioeste  implantaram,  a  partir  de  2004,  as 

comissões de extensão, comitês de pareceristas e a destinação de uma Função Gratificada - 

FG - para um coordenador da área de extensão; atividade esta anteriormente desenvolvida por 

coordenadores da área de pesquisa, ou outras pessoas. O resultado dessa iniciativa foi uma 

maior organização, orientação e valorização dessas atividades, estimulando mais professores a 
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realizarem projetos de extensão. Contudo, percebe-se ainda um descontentamento por parte de 

alguns professores e algumas deficiências relacionadas ao processo de tramitação e execução 

das propostas. 

A característica multicampi da universidade, que centraliza os processos na PROEX, 

impede  uma  maior  agilidade  na  tramitação.  Quanto  à  execução  das  propostas,  têm-se 

verificado, no relato dos professores, dificuldades estruturais como: falta de espaço físico e de 

recursos  materiais,  falta  de  possibilidade  de  deslocamento  das  atividades  para  espaços 

externos à universidade, escassez de recursos financeiros, carga horária reduzida em função 

do  acúmulo  de  atividades,  desistência  de  alguns  acadêmicos  colaboradores  por  falta  de 

incentivo, dificuldade em conseguir apoio externo e, em alguns casos, até autorização para 

desenvolver atividades junto a segmentos da sociedade.

Além das atribuições rotineiras da comissão de extensão e dos pareceristas, que 

é de avaliar os projetos e relatórios e orientar os proponentes das propostas, os membros da 

comissão  perceberam  que  haveria  necessidade  de  um acompanhamento  mais  efetivo  das 

atividades, com o objetivo de conhecer e auxiliar os professores extensionistas, bem como de 

estar divulgado os projetos na mídia local e regional.

Quanto  a  acompanhar  os  projetos,  existe  dificuldade  em  relação  à 

disponibilidade de tempo. O acompanhamento tem sido feito apenas através dos relatórios 

anuais e finais, verificando, desta forma, somente o produto e não o processo das propostas. 

Isso se estende também para a relação entre a PROEX e as atividades extensionistas.

Outra deficiência que pode ser considerada relevante nas propostas de extensão 

da universidade de uma forma geral, é a falta de um trabalho coletivo, através de programas, 

sejam  eles  pertencentes  a  um  curso  ou  inter-cursos,  com  características  inter  e 

multidisciplinar. 

Das atividades registradas nos centros, a maioria é realizada por um professor que 

coordena o projeto,  sendo algumas realizadas  com a participação  de docentes  e  discentes 

colaboradores; ações que são desenvolvidas de forma isolada, refletindo assim a tendência 

daquele professor. Somente os eventos dos  colegiados é que têm uma participação coletiva. 

Têm-se como avaliação, então, a necessidade de um trabalho integrado entre os cursos que 

compõem o centro e a articulação entre os docentes. Esses “programas” devem ser pensados à 

partir dos anseios da sociedade e do potencial do centro. 

No  caso  de  cursos  que  congregam  cursos  de  licenciatura,  poderiam  ser 

desenvolvidos,  por  exemplo,  programas  de  atendimento  às  escolas.  Existe  uma cobrança, 

embora informalmente,  das escolas dos municípios-sede dos campi da Unioeste, para uma 
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integração maior entre universidade e escolas do ensino fundamental e médio, que deveriam ir 

além dos estágios curriculares (atividade de ensino). Na realidade, existem alguns projetos de 

extensão  realizados  por  acadêmicos  e  professores  dos  cursos  vinculados  aos  centros,  que 

desenvolvem atividades com escolares, contribuindo com a formação dos alunos. O que pode 

melhorar é a interação entre o conhecimento construído no contexto universitário e a prática 

pedagógica das escolas.

A relação entre a extensão, a pesquisa e o ensino parece natural e automática, 

porém  requer  um  planejamento  sistemático  que  nem  sempre  acontece.  Percebe-se,  na 

estrutura  das  propostas  de  extensão  de  cursos  pertencentes  aos  centros  da  Unioeste, 

especialmente  nos  itens  relacionados  aos  objetivos  e  procedimentos  metodológicos, 

preocupação e ações que remetem ao ensino (no caso de haver a participação de acadêmicos 

colaboradores  que têm oportunidade de vivenciar  conhecimentos  veiculados  às disciplinas 

curriculares e práticas pedagógicas no contato com o público envolvido) e à pesquisa (quando 

algumas atividades têm seu desdobramento com ações de diagnóstico, coleta de materiais e 

grupos  de  estudos)  revertendo,  assim,  em  novos  conhecimentos.  Também,  em  algumas 

propostas  de  ensino,  especialmente  de  estágios  curriculares,  são  realizadas  atividades 

extensionistas, exercendo a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

Tendo  em vista  o  quadro  apresentado  e  com o  objetivo  de  melhorar  a  extensão 

universitária nos centros da Unioeste, acredita-se que, se por um lado deve haver um esforço 

coletivo  para  a  realização  das  ações  planejadas,  talvez  em  forma  de  Programas,  com  a 

cooperação e participação inter e multidisciplinar dos professores, alunos e funcionários dos 

cursos que compõem o centro e respeitando a demanda da região de abrangência do centro, 

em substituição  às  ações  isoladas  e  dependentes  das convicções  e interesses  pessoais  dos 

proponentes; por outro lado deve haver um esforço por parte da administração superior da 

Unioeste  e  do governo do Estado em melhorar  as  condições  financeiras  que dificultam e 

muitas vezes impedem o desenvolvimento de ações junto à sociedade.

Breve diagnóstico da auto-avaliação das direções de centro:

Observou-se que na avaliação desenvolvida pelas direções de centro, nos momentos 

em que avaliaram questões como a situação em que encontraram seus centros, ao assumirem 

as funções administrativas (em 2004), e o que conseguiram realizar, observa-se dificuldades 

comuns  enfrentadas,  tais  como  as  que  se  dirigiram  ao  relacionamento  interpessoal, 
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divergências quanto à forma de agir, dificuldade para obter informações, falta de documentos 

e de arquivamento adequado dos mesmos, entre outros pontos.

Além  disso,  encontraram  os  centros  com  falta  de  recursos  financeiros,  falta  de 

materiais,  equipamentos  e  até  PIADs  de  docentes  não  preenchidos,  pelo  fato  de  haver 

professores com carga horária  muito maior  do que as 40 horas contratadas.  Situação não 

incomum na Unioeste.

O fato de não haver concurso publico para suprir a demanda por docentes que se 

ausentam  da   Instituição  (seja  devido  às  aposentadorias,  a  aprovação  de  docentes  em 

concursos  de  outras  instituições  de  ensino  superior,  e  outros),  bem  como  a  demora  na 

contratação  dos  concursados,  têm sido reclamações  da maioria  das  direções  de centro  da 

Unioeste.

Apesar do orçamento não ser suficiente, os diretores de centro, juntamente com as 

direções de  campus e a reitoria, em 2005, já  haviam  atingido  boa parte de suas metas. Por 

esforço pessoal e devido à criatividade e competência profissionais.

A maioria dos centros, conforme podemos constatar através dos relatos, conseguiu 

implementar todos os setores de seus cursos. Obtendo êxitos nas ações voltadas ao ensino, a 

extensão, a pesquisa e a pós-graduação.

Quanto  aos  estrangulamentos  existentes  na  Unioeste  para  o  desenvolvimento  das 

atividades dos centros, foram elencados, principalmente, os seguintes pontos:

- A falta de um código disciplinar. 

-  A falta  de tradição  em pesquisa,  por parte de alguns colegiados  pertencentes  a 

cursos novos na  Instituição, e as dificuldades enfrentadas por estes cursos para a obtenção de 

financiamento voltado às atividades acadêmicas. 

- A falta de recursos financeiros para aquisição de bibliografias e equipamentos de 

toda ordem. 

- A necessidade de aumentar a estrutura física de, praticamente, todos os campi da 

Unioeste. 

- A falta de oportunidade de cursos de capacitação para técnico-administrativos.

-  A  escassez  de  recursos  para  que  os  docentes,  os  técnico-administrativos  e  os 

acadêmicos possam participar de eventos científicos.

- A dificuldade em manter, na  Instituição, os docentes melhor qualificados.

- A dificuldade para substituir docentes aposentados e exonerados.

576



Com  relação  à  questão  das  relações  existentes  entre  as  várias  instâncias  da 

Instituição,  foram  apontadas,  de  maneira  geral,  que  há  um  bom  entrosamento  entre 

coordenadores e as direções de centro, assim como são boas as relações entre as direções de 

centro e direção do  campus.

A questão que se reportou à implantação das comissões de pesquisa e extensão, bem 

como dos grupos de pesquisa, foi avaliada de forma positiva, pelas direções de centro. Já a 

questão  que  tratou  do  desenvolvimento  destas  atividades  (de  pesquisa  e  extensão),  ainda 

operacionalizadas de forma individualizada, foi vista como negativa.

Em todos os itens constantes na avaliação dos centros notou-se uma forte conotação 

de preocupação com melhoria da qualidade no ensino (também da pesquisa e da extensão). 

Questão analisada como satisfatório,  pelas direções de centro, haja vista as anotações que 

lembraram as avaliações do MEC (provão e o ENADE) onde a universidade tem, sempre, 

obtido ótimos resultados.

 Se observarmos a avaliação qualitativa,  bem como a quantitativa (realizada pela 

comunidade acadêmica da Unioeste,  para as dez dimensões de avaliação que nortearam o 

trabalho  de  avaliação  na  Instituição,  notadamente  os  pontos  que se  referiram ao ensino, 

pesquisa,  extensão  e  pós-graduação)  verificaremos  que  os  mesmos  itens  apontados  pela 

comunidade acadêmica,  e mesmo pelos setores administrativos da  Instituição;  hora como 

insatisfatórios, hora como satisfatórios ou parcialmente satisfatórios, tiveram a sua avaliação 

reforçada pelos apontamentos efetuados pelas direções de centro. Apontamentos que vão ao 

encontro do que registrou a comunidade acadêmica da Unioeste.
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PARA ALÉM DAS DEZ DIMENSÕES DE AUTO-AVALIAÇÃO: 

AS DIREÇÕES DE CAMPUS E A AVALIAÇÃO DO DIA-A-DIA INSTITUCIONAL:

Com o propósito de fazer um diagnóstico da universidade, a Comissão de  avaliação 

institucional entendeu a importância de buscar elementos qualitativos e quantitativos, junto às 

direções dos campi. Assim, foram encaminhados questionamentos com o intuito de que as 

direções  expressassem  o  entendimento  que  têm  da  universidade,  através  de  um  olhar 

particular,  ou administrativo.  De posse desse  material,  percebeu-se uma complexidade  de 

informações, tanto quantitativa quanto qualitativa, que evidencia a especificidade da Unioeste, 

por ser uma universidade multicampi.

Nesse sentido, é importante esclarecer  que, nos limites do relatório  de  avaliação 

institucional,  não foi  possível   expressar  as  particularidades  de cada  campus.  Com essa 

dificuldade, a opção foi contemplar aqueles aspectos que são comuns a todos os campi, e que 

apareceram em todos os diagnósticos.

A Unioeste tem se destacado entre as instituições de ensino superior do Paraná como 

promotora de um ensino de qualidade e espaço de produção, reflexão, recepção e transmissão 

de conhecimento  à  sociedade.  Isto  se  evidencia  pelo seu quadro de servidores,  docente  e 

técnico-administrativo, qualificado; pelos profissionais formados a cada ano; pelos projetos 

de  pesquisa  e  extensão  desenvolvidos;  e  pela  qualidade  de  seus  cursos  de  graduação. 

Elementos estes que a Unioeste entende como instrumentos eficientes e indispensáveis no 

processo de formação e inserção social.

A  problemática  da  sustentabilidade  financeira,  já  relatada  na  avaliação  da 

comunidade acadêmica, fica evidenciada também nos diagnósticos das direções de  campus. 

As dificuldades financeiras que a Unioeste vem passando ao longo dos anos, desde o seu 

reconhecimento,  indicam  que  praticamente  não  houve  investimento  na  universidade.  Os 

recursos próprios, por muitas ocasiões são utilizados no custeio e manutenção do  campus, 

quando poderiam ser utilizados para equipar os laboratórios, fomentando assim o ensino, a 

pesquisa, extensão, e a prestação de serviços. No entanto, as opiniões sobre a Resolução de 

Diretrizes Orçamentárias da Unioeste – RDO, apontam para que a distribuição interna de 

recursos está coerente, indicando que a incoerência na distribuição de recursos está na esfera 

estadual, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO é que deve ser rediscutida, com a 

participação das universidades.
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No que  se  refere  condições  de  infra-estrutura,  às  atividades  relacionas  à  gestão 

administrativa  e  financeira  têm  sido  planejadas  com  o  propósito  de  incentivar  o 

desenvolvimento  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  dentro  das  possibilidades 

permitidas.  No entanto,  há uma preocupação constante  em melhorar  e ampliar  a estrutura 

física dos campi. Essa preocupação com a infra-estrutura está relacionada com a permanente 

busca  da  melhoria  na qualidade do ensino,  e com o desenvolvimento de atividades que 

venham ao encontro dos anseios da sociedade.

Outra problemática manifestada pelas direções diz respeito à falta de servidores técnico-

administrativos,  o  que  tem  trazido  sérias  dificuldades  para  a  administração  dos  campi, 

principalmente porque essa falta se reflete na excessiva contratação de estagiários, comprometendo 

o custeio dos campi. É unânime a manifestação dos dirigentes sobre a necessidade de concursos 

públicos para suprir essa carência.

Mesmo assim, nos últimos anos foi priorizada na Unioeste a qualificação do serviço 

público, através da formação continuada do funcionalismo, através da realização de cursos 

nas  áreas  específicas  de  atuação  dos  setores  administrativos,  e  através  das  políticas  de 

qualificação docente estabelecidas pelos centros.  É importante  salientar que a qualificação 

docente ocorre, principalmente pelo esforço dos colegiados em absorver a carga horária dos 

docentes afastados. Tratando-se das condições de trabalho do funcionalismo, é oportuno frisar que 

a consolidação deste crescimento somente será possível com uma política educacional que garanta o 

financiamento e a realização de concurso público, para ambas as categorias.

Ainda tratando da qualificação dos servidores, a Unioeste demonstra potencialidade para a 

verticalização  do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão,  uma  vez  que  o  corpo  docente  vem, 

crescentemente, atendendo os requisitos de titulação e produção acadêmica. Todavia, a evasão de 

docentes  titulados  vem  preocupando  as  direções  dos  campi  e  a  administração  superior  da 

universidade.

Com  relação  a  autonomia  administrativa  e  de  gestão,  vivenciada  pelas  direções  de 

campus, apenas uma direção apontou negativamente sobre esta questão, afirmando que é necessário 

que os diretores de  campus tenham maior autonomia e controle sobre o que acontece dentro do 

campus, já que em última instância são os diretores os responsáveis pelas questões administrativas 

e, inclusive, acadêmicas, que acontecem nestas instâncias da  universidade. 

Em se tratando da administração da universidade, contar com o apoio institucional da 

administração central é imprescindível para o desenvolvimento dos Campi. O relacionamento 

com a  administração  central  foi  apontado como amigável  e  cooperativo  pela  maioria  das 

direções de  campus, sendo que apenas uma afirmou que esta relação nem sempre tem sido 
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tranqüila  e  cooperativa,  com  alguns  desencontros  e  conflitos  de  interesse;  o  que  é 

compreensível em uma universidade com característica multicampi. Um desafio posto para a 

gestão da Unioeste é a da implementação de políticas que desenvolvam todos os campi, de 

forma isonômica,  respeitando as peculiaridades  de sua caminhada histórica e sua vocação 

regional (que é diferenciada e complexa). Daí a importância de uma administração central 

capaz  de  articular  as  particularidades  e  que,  de  forma  conjunta,  crie  as  condições  que 

possibilitem o desenvolvimento da Unioeste como universidade multicampi.

Por fim, um aspecto evidenciado e que é unanimidade entre as direções dos campi, 

diz respeito à importância do espaço democrático decisório, através das instâncias colegiadas 

da universidade. A consolidação desse espaço democrático passa, necessariamente, por uma 

maior  participação  da comunidade  acadêmica  na vida  universitária.  Entende-se que  como 

resultado de uma qualificada atuação das instâncias colegiadas, as questões encaminhadas e 

debatidas serão mais facilmente solucionadas, ou amenizadas.
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A AUTO-AVALIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Pela primeira vez na história das avaliações institucionais da Unioeste, o Hospital 

Universitário foi incluído no processo. Esta é uma instância importante da Unioeste, primeiro 

porque  é  fomentadora  das  atividades  desenvolvidas,  principalmente,  pelos  cursos 

universitários ligados a área da saúde, e, depois, porque presta, através de seus profissionais, 

um atendimento insubstituível à saúde de significativa parcela da população oeste do Paraná.

Pelo fato de o Hospital Universitário ter sido incorporado à Unioeste recentemente, 

ou seja, no ano de 2000, tal instância vêm passando por uma série de mudanças estruturais, 

bem como atravessa intenso processo de mudança no quesito atendimento, já que acumulou 

funções de hospital regional e de hospital universitário, portanto sem abandonar a questão da 

assistência.

Sabendo disto, a  Assessoria de Avaliação Institucional da Unioeste, no ano de 2005, 

visitou  as  dependências  do  HUOP,  acompanhada  pela  presença  da   comissão  setorial  de 

avaliação  institucional  do  HUOP,  e  realizou  uma  série  de  seminários  (os  seminários  de 

avaliação  no  HUOP foram realizados  nos  dias  7/7/05,  8/7/05  em três  turnos,  e  nos  dias 

15/8/05, 16/8/05, 17/8/05 em cinco turnos; totalizando 21 Seminários), onde explicitou, para 

os servidores do hospital, de forma pormenoriza, o processo de avaliação pelo qual estaria 

passando  a  universidade,  inclusive  o  Hospital  Universitário.  Com  esses  seminários  foi 

possível chamar a atenção para a insubstituível participação dos servidores naquele processo.

Nos  seminários  percebemos  que  o  clima  organizacional  do  hospital  passava  por 

momentos de instabilidade, justamente devido a uma série de mudanças estruturais e da área 

da prestação de serviços que estavam ocorrendo. Tinha,  ainda,  o hospital,  que enfrentar a 

situação funcional de seus servidores, vivenciada de maneira diferenciada, já que no HUOP 

existiam  servidores  concursados  e  trabalhando  pela  universidade,  bem  como  servidores 

concursados e trabalhando por outros órgãos, como, por exemplo, pela Secretaria de Saúde do 

Estado do Paraná. 

A partir das percepções elencadas nos seminários de  avaliação institucional foram 

realizadas  discussões  entre  a   Assessoria  de  Avaliação  Institucional  da  Unioeste  e  os 

representantes  da   comissão  setorial  de  avaliação  institucional  do  HUOP,  de  forma  a  se 

estabelecerem critérios e metodologias para a consolidação de instrumentos que pudessem 

tornar  viável  a  avaliação  do  Hospital  Universitário.  Acabaram  sendo  consolidados  dois 

instrumentos para o processo de avaliação da referida instância: um questionário contendo 50 

questões e voltado a perceber justamente o nível do clima organizacional presente no HUOP, 

581



através  da  opinião  de  seus  servidores,  independente  de  sua  situação  funcional;  e  um 

questionário  contendo  120 questões  e  voltado  a  perceber  de  que  forma  os  servidores  do 

HUOP compreendiam e ou se  inseriam nas  atividades  acadêmico-institucionais,  de forma 

geral, desenvolvidas na Unioeste (este questionário foi o mesmo utilizado para os técnico-

administrativos que trabalhavam nos campi e na Reitoria da universidade).

Cogitou-se a necessidade de desenvolver um trabalho onde os vários segmentos do 

hospital passassem a discutir, de forma mais qualitativa, as suas percepções sobre as questões 

pertinentes  ao  dia-a-dia  institucional;  bem  como  se  manifestassem  acerca  das  atividades 

acadêmico-institucionais  executadas  pela  Unioeste,  tal  qual  ocorreu  com  a  comunidade 

acadêmica dos vários campi e da Reitoria da universidade.

Este trabalho começou a ser feito, mas não foi completado no período temporal de 

realização do atual processo de  avaliação institucional da Unioeste. É, no entanto, necessária 

e  urgente  a  concretização  deste  investimento,  de  forma  a  dar  vazão  às  inúmeras 

manifestações,  por  parte  dos  servidores,  carentes  por  consolidar  canais  de  discussão  de 

questões relativas ao dia-a-dia  de trabalho.  

A  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS QUESTÕES ACADÊMICAS, EFETUADA 

PELOS SERVIDORES DO HUOP: 

 Como afirmamos anteriormente, foram aplicados dois questionários aos servidores 

do  HUOP,  sendo  um deles  o  mesmo aplicado  para  os  demais  técnico-administrativos  da 

Unioeste.  Tal ação teve o intuito de verificar,  ou comprovar,  o grau de envolvimento (de 

conhecimento)  por  parte  destes  servidores,  no  que  tange  às  atividades  acadêmicas 

desenvolvidas  pela  universidade.  Neste  sentido,  foram  utilizadas,  como  base  para  a 

construção das questões (que para os servidores do HUOP foram consolidadas num número 

de 120), as dez dimensões de avaliação consolidadas pela CONAES – Comissão Nacional de 

Avaliação das Instituições de Ensino Superior – , um órgão colegiado, atrelado ao Ministério 

da  Educação  (MEC),  com autonomia  para  desenvolver  e  fiscalizar,  em  todo  o  Brasil,  o 

processo de  avaliação institucional implementado em 2004 (e que veio substituir o antigo 

PAIUB – Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras).

Com  relação  a  este  questionário,  que  foi  respondido  por  aproximadamente  500 

servidores  do  HUOP (independente  do  vínculo  empregatício),  podemos  verificar  que  foi 
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encaminhado sob forma de cartão resposta e efetuada sua leitura pela equipe da Diretoria de 

Informática da Reitoria da Unioeste. 

Observou-se,  com  relação  às  respostas  apontadas  neste  questionário,  que  os 

servidores  do  HUOP  não  possuem  conhecimento  sobre  as  atividades  acadêmicas 

desenvolvidas na universidade, já que a maioria das questões foi respondida com a opção “NC 

– não conhece” (sendo que quatro opções de respostas existiam, para cada questão: satisfeito 

– parcialmente satisfeito – insatisfeito – não conhece).  Este fato aponta ser de fundamental 

importância planejar ações para que a Unioeste se faça conhecida pelo conjunto de pessoas 

que trabalham no Hospital Universitário, de modo a aumentar a integração entre ambos.

Podemos elencar, como possíveis causas desta realidade, de distanciamento entre o 

hospital e a universidade, o fato de esta  Instituição ter sido criada como hospital regional no 

ano de 1989, sendo que já em 2000, através de decreto estadual, foi transformado em hospital 

universitário, a partir desse momento passando a ser administrado pela Unioeste. O fato de 

essa transformação ser recente traz em si uma nova dinâmica institucional, que tende a levar 

um tempo para ser assimilada por parte dos servidores do hospital. No entanto, devem existir 

políticas e ações que contribuam para superar este distanciamento.

Um  dos  pontos  que  pode  ser  lembrado  é  que  poucos  eventos  que  ocorrem  na 

universidade são divulgados no HUOP.  Este é um dos motivos que fazem com que a falta de 

integração continue existindo entre o hospital e a universidade. Além disso, a distância não é 

somente física, também é psicológica, já que alguns servidores tardam a perceber que fazem 

parte da Unioeste.  

Outra questão que pode ser levantada,  e que reforça a situação de distanciamento 

entre o hospital e a universidade, é com relação à falta de divulgação, no hospital, dos projetos 

de pesquisa ou de extensão, que são desenvolvidos pelos acadêmicos dos cursos da área da 

saúde da  Instituição.

A questão da integração entre os servidores do HUOP e a Unioeste é precária. Por 

outro  lado,  têm crescido  as  ações  integradas  entre  a  Reitoria  da  universidade  e  a  gestão 

administrativo/gerencial do hospital. Uma aproximação maior tem ocorrido entre os setores 

do  HUOP  e  os  cursos  da  universidade  como  o  curso  de  Medicina,  que  tem  sua  sede 

(coordenação  de  curso)  funcionando  nas  dependências  do  hospital.  O curso  de  Farmácia 

também  mantém  campo  de  atividades  no  HUOP,  além  de  possuir  sala  de  aula  nas 

dependências do hospital
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A AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL EFETUADA PELOS SERVIDORES 

DE HUOP

O segundo instrumento de avaliação utilizado para os servidores do HUOP foi o 

questionário  voltado  ao  clima  organizacional,  com  o  objetivo  de  mapear  ou  retratar  os 

aspectos  críticos  que  configuravam o  momento  motivacional  dos  funcionários  do  HUOP, 

fazendo com que estes expusessem, através das questões respondidas, suas percepções acerca 

das deficiências, bem como dos pontos positivos da  Instituição e, justamente, da motivação 

existente para a realização dos trabalhos. Vale frisar que, por causa da dinâmica de qualquer 

entidade, as opiniões podem mudar para melhor ou pior no decorrer do tempo, em função das 

medidas administrativas adotadas e ou também da conjuntura política do Estado, quando traça 

ações que atingem direta ou indiretamente os servidores públicos.

Através  destes  questionários  percebemos  algumas  questões  que  serão  expostas 

abaixo:

Deficiências:

O  HUOP  possui  aproximadamente  601  servidores  efetivos.  A  comunicação 

institucional  é  deficiente.  Registra-se  que  existem  quatro  turnos  de  trabalho,  diários,  no 

HUOP. Esta realidade dificulta ainda mais a questão da comunicação. A questão 13 (Você é  

informado pelo seu superior imediato sobre o que ele acha do seu trabalho?) da pesquisa de 

clima organizacional (PCO) apontou que 59,15% dos entrevistados marcaram “raramente ou 

nunca”. Isso demonstra que ocorrem sérios problemas de feedback no relacionamento com as 

chefias.  Cremos  que  o  retorno  da  mensagem recebida  pelo  funcionário,  para  a  chefia,  o 

feedback, pode ser estimulado por canais de comunicação como reuniões (dinâmica de grupo) 

entre  diretores,    chefias  de  setores,  e  funcionários  (aliás,  uma  reivindicação  efetuada  à 

Assessoria de Avaliação Institucional, quando da realização dos seminários de avaliação, em 

2005). Também é desejável a realização do jornal institucional e ou a efetiva utilização da 

ouvidoria. Entende-se também que o próprio resultado da  avaliação institucional serve como 

fonte de comunicação e motivação para que sejam discutidas, de forma mais aberta, e com 

base em dados mais precisos, as questões institucionais.

Se compararmos a realidade comunicacional do HUOP com a dos demais hospitais 

universitários das IEES do Paraná, constataremos que o Hospital Universitário de Londrina, 

por  exemplo,  tem  uma  assessoria  de  comunicação  com  três  profissionais  que  atuam  no 
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“atendimento  do público  interno e  externo,  no que se  refere  à  divulgação e prestação  de 

informações  aos  meios  de  comunicação.“  Esta  equipe  também  “recebe  e  acompanha  a 

imprensa  nos  espaços  do  hospital,  bem como intermedia  a  circulação  de  informações  de 

interesse institucional. Produz boletins informativos voltados à comunidade interna, mantém 

um mural informativo no saguão de entrada principal e um clipping com as principais notícias 

da semana ligadas à saúde, à vida universitária e às políticas públicas dessas duas áreas”. 

Estas informações encontram-se no  site do Hospital Universitário de Londrina.  Percebe-se 

logo que esta realidade não é a do HUOP, de Cascavel, que não possui nenhum servidor que 

atue, especificamente, na área de comunicação. 

Outro  ponto  que  apresentou  deficiências  foi  o  relativo  ao  quadro  funcional  dos 

servidores que trabalham no HUOP, já que existe uma pluralidade de vínculos empregatícios, 

que são os seguintes:

- ISEP – servidores da Secretaria de Saúde do Estado-151.

- Unioeste – concursados – 373.

- Unioeste – teste seletivo – contratados por tempo definido- 75. Devemos somar a 

isto a questão dos estagiários, que somam 85 (sendo 65 de com nível escolar superior e 15 

com nível escolar médio).

É importante  ressaltar  a diferença entre  estes vínculos,  pois  isso também ajuda a 

entender  a  dinâmica  de  pessoal  e  aponta  algumas  fontes  de  insatisfação,  registradas  nos 

questionários. Uma situação foi que, em função da transformação do vínculo empregatício de 

emprego público para cargo público, ocorrida em 22/12/2003, os servidores admitidos através 

do  6°  concurso,  realizado  em 2001,  não  foram contemplados  no  enquadramento  salarial, 

podendo fazê-lo somente após concluído o estágio probatório. 

Também o quadro defasado de servidores tem servido como aspecto negativo, já que 

tem gerado sobrecarga de trabalho. O quadro de servidores do HUOP comparado ao de outros 

hospitais universitários do Paraná está pequeno, e, de acordo com os dados fornecidos pela 

tabela abaixo, podemos comprovar estas afirmações. Fica perceptível, na tabela a seguir, que 

há uma sobrecarga de trabalho em relação aos trabalhadores do HUOP.

Some-se  a  isto  o  número  elevado  de  estagiários  que  hoje  atuam  no  HUOP; 

ratificando o fato de que existem poucos funcionários para atenderem as demandas que ao 

hospital chegam a todo momento. 

Tabela comparativa dos Hospitais Universitários do Paraná  2006
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Atendimentos (media mensal) HUOP HU-UEL2 HU-UEM3

Internações 1.105 900 660 
Atendimentos ambulatoriais 1.009 10.500 1642 
Atendimentos no Pronto-Socorro 3.456 4.200 4.034 
Cirurgias 330 500 245 
Partos 300 70 67 
Comunidade Interna do HU    
Servidores efetivos 601 1.804 635
Médicos  135  250 162
Médicos residentes 15 131 27
Sobre o HU    
Quantidade de leitos 173 289 123
Salas de Consulta no Ambulatório 20 120 15 

A tabela  nos mostra  que o Hospital  Universitário  de Cascavel  tem um terço dos 

servidores efetivos do Hospital  Universitário  de Londrina.  Também possui 115 médicos  a 

menos do que o hospital de Londrina, de modo a atender a população. Ainda, o HUOP de 

Cascavel  tem 15 médicos  residentes,  o  da  UEL tem 131.  O HUOP tem 173 leitos,  já  o 

hospital da UEL possui 289, e o da UEM 123.

Se olharmos, no entanto, o atendimento à população, de modo geral verificaremos 

que o HUOP realiza 1.105 internações, contra 900 do HU da UEL e contra 660 do hospital da 

UEM; realiza 300 partos, contra 70 do hospital da UEL e contra 67 do hospital da UEM. As 

cirurgias estão assim distribuídas: hospital da Unioeste 330, hospital da UEL 500 e hospital 

da UEM 245. 

Estes  números  comprovam  a  sobrecarga  de  trabalho  a  que  são  acometidos  os 

servidores  do  HUOP,  e  da  universidade  de  modo  geral.  Também mostra  que  a  estrutura 

organizacional do hospital está defasada.  Ela é pequena demais e não reflete a contento a 

complexidade de tarefas executadas nos setores, não dando conta de atender, a contento, as 

demandas  do hospital.   É  importante  a  ampliação  da  estrutura  organizacional,  através  da 

criação de setores e subsetores, de modo a melhor distribuir o fluxo de trabalho.

Em  relação  à  pergunta  do  questionário  Você  se  sente  satisfeito  trabalhando  no 

hospital levando em consideração o que ele lhe oferece?, verificamos que os servidores de 

todos os vínculos  apontaram sentir-se mais  ou menos  satisfeitos,  respostas que,  somadas, 

apontaram um índice de 65,33% de satisfação parcial. 

2 Informações enviadas pela Assessoria de Comunicação do Hospital Universitário da UEL em 14/9/2006
3 Informações enviadas pela Direção Administrativa do Hospital Universitário da UEM em 15/9/2006
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Já a pergunta Você se considera respeitado pelo seu superior imediato? foi apontada 

por  46,78%  de  servidores  que  responderam  sempre;  por  28,70%  de  servidores  que 

responderam quase sempre; por 14,78% de servidores que responderam raramente; por 7,65% 

que responderam nunca e por 2,09% que responderam não ter opinião. 

A pergunta  Os servidores do HUOP são tratados com respeito, independente dos  

seus  cargos?  foi  apontada  por  11,30%  que  responderam  sempre;  por  42,96%  que 

responderam  quase  sempre;  por  34,26%  que  responderam  raramente;  por  9,57%  que 

responderam nunca  e  por  1,91% que  responderam não  ter  opinião.  As  respostas  a  estas 

perguntas  demonstram,  mais  uma  vez,  que  os  problemas  de  comunicação  e  maior 

aproximação entre   chefias e funcionários é um fator que precisa ser superado dentro do 

hospital. 

A pergunta “Existe um relacionamento de cooperação entre os diversos setores do 

Hospital”  foi  apontada  por  50,70%  que  afirmaram  que  não  existe  cooperação,  33,39% 

afirmaram que existia, e 15,91% afirmaram não ter opinião sobre este assunto. Estes números 

evidenciam  que  há  problemas  no  relacionamento  entre  os  setores  na  opinião  dos 

entrevistados.  Algumas  possíveis  causas:  falta  de  integração;  falta  de  conhecimento  do 

trabalho  do  setor  do  colega,  causando  uma  visão  limitada  do  trabalho  institucional; 

dificuldade  de relacionamento interpessoal,  que pode tornar  negativa a percepção de uma 

pessoa em relação à outra e, conseqüentemente, do setor do “outro”.

Podemos verificar, ainda, com relação ao bloco de três perguntas sobre os fatores que 

mais  geravam insatisfação  nos servidores  do HUOP, que as três questões mais  apontadas 

foram:

Falta de reconhecimento – 48,9%

Falta de valorização dos servidores – 45,23%

Sobrecarga de trabalho – 41,49%.

Quando a  maioria  dos  servidores  aponta  como fatores  de  insatisfação  a  falta  de 

reconhecimento e de valorização é preciso refletir  e encarar como prioridade o desafio de 

criar ações práticas para reverter este quadro, ou, na pior das hipóteses, minimizar o impacto 

negativo de tal problema. Esta questão é problemática se for pensada para uma  Instituição 

que lida com os problemas de saúde da população e que, por isso, precisa preservar a saúde 

dos próprios funcionários. É, pois, questão difícil,  tendo em vista a sobrecarga de trabalho 

existente,  mas  que  precisa  ser  encarada  pela  gestão  do  hospital,  até  porque  pessoas 

insatisfeitas produzem pouco, atendem mal. E quando se trata de lidar com vidas, a situação 

torna-se muito delicada.
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Um outro fator que ficou evidenciado na PCO foi que o mobiliário  existente  em 

vários setores do hospital é inadequado na opinião de 69,32% dos servidores. Certamente isso 

também é fator que gera insatisfação. Levando em conta que o Hospital tem 17 anos e que 

uma boa parte do seu mobiliário na época da inauguração ainda está nos setores, fica fácil 

descobrir que há muito móvel em estado inadequado, no tocante a conforto e ergonomia. 

Pontos positivos:

Independente das dificuldades apontadas, 529 pessoas, ou seja, 92,32% afirmaram, 

na questão dois da PCO, que o hospital é um lugar bom para trabalhar. Apenas 31 pessoas 

afirmaram o contrário e 13 disseram que não tinham opinião. Podemos verificar que o HUOP 

foi valorizado como ambiente de trabalho pela maioria esmagadora de seus servidores, que 

sabiam, e sabem, da importância do atendimento prestado à população do oeste, do sudoeste e 

do noroeste  do Paraná,  pois  o  HUOP atende  a  uma população  de aproximadamente  dois 

milhões de habitantes, sendo o maior prestador de serviços para o SUS, na região, com 100% 

de seus atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde (é o maior hospital público das 

regiões citadas). 

Além disso, é notório o desenvolvimento da estrutura física do hospital, propiciada 

pela atual gestão, através da construção do módulo de aulas do curso de Medicina (o prédio de 

ensino consolidado possui  536 m²);  do novo ambulatório  com espaço amplo,  adequado e 

confortável para atender à população; da reforma que propiciou novas instalações ao setor de 

almoxarifado e da central de abastecimento farmacêutico (com  a consolidação da construção 

de 1.249,32 m² de área construída). E é extremamente positivo o fato de o hospital estar em 

reformas em alguns setores, a exemplo do pronto-socorro.

Também é nítido o investimento em informatização no HUOP, desde a melhoria dos 

sistemas/programas que são usados  nos setores com versões mais atualizadas, possibilitando 

melhorar o controle de estoques de medicamentos e aparelhos de uso médico/hospitalar. É 

notória a ampliação da quantidade de computadores espalhados pela maioria dos setores. O 

acesso à internet foi melhorado e possibilita a qualificação no fluxo de comunicação interna e 

externa bem como possibilita o acesso à informação.

A criação do site do hospital universitário <www.unioeste.br/huop> também foi um 

fator de avanço significativo na área da informática, pois através dele a comunicação com o 

público  externo,   com  fornecedores  e  com  usuários,  foi  melhorada.  Divulgam-se 
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continuamente  as estatísticas  de atendimento  do HU, processos  licitatórios,  bem como os 

editais, tudo de forma ágil.

Também está em fase de planejamento/implantação a informatização das alas, o que 

vai permitir que as prescrições sejam feitas de forma mais rápida e seja dinamizado o acesso 

aos dados em relação ao tratamento dos pacientes.

Também a implantação do sistema de compras (via pregões), gerou uma economia 

de aproximadamente 15% nos custos com a manutenção do hospital. As licitações e compras 

realizadas pelo HUOP possibilitaram uma economia e redução dos gastos com aquisição de 

remédios e material hospitalar. 

A implantação da DDR (discagem direta ao ramal) possibilitou uma agilidade maior 

no quesito comunicação com a comunidade externa, que atualmente pode ligar diretamente 

para  os  ramais  dos  setores,  sem  passar  necessariamente  pela  telefonista  como  era  feito 

antigamente. Tal medida dinamiza o fluxo de comunicação externa e desafoga, em parte, as 

telefonistas.

O hospital também avançou no quesito transporte. A Secretaria de Saúde do Estado 

viabilizou a aquisição de uma nova ambulância para o HU e também um veículo “Gol” que 

auxilia  nas  atividades  administrativas.  Segundo  informações  da  seção  administrativa,  a 

Unioeste adquiriu uma “Fiat Strada” para o HU.

O saneamento financeiro da unidade hospitalar, com regularização dos pagamentos 

através  de  empenho  orçamentário,  foi  outro  avanço.  Também  ocorreu  o  recebimento  de 

diversos  equipamentos  para  todas  as  áreas  da  medicina,  num  valor  aproximado  de  RS 

2.000.000,00 (ambulância tipo semi-UTI, arco em c, ecodoopler, equipamentos para cirurgia 

por vídeo, incubadoras e outros). Neste sentido, percebeu-se um trabalho fortemente marcado 

pela busca de recursos, e desta forma a execução de seis projetos de reforma da estrutura 

física e de equipamentos, do HUOP, foi conseguida através de emendas federais que somaram 

recursos na ordem de R$ 425.000,00. 

A  abertura  de  processos  para  novos  credenciamentos  em  serviços  de  alta 

complexidade consolidou o HUOP como referência  macrorregional,  e a certificação como 

hospital de ensino em nível federal, através da Portaria Interministerial nº. 50, propiciará ao 

HUOP um aporte de aproximadamente RS 120.000,00/mês, provenientes de convênio com os 

Ministérios da Saúde e Educação.  O hospital também recebeu as certificações como “hospital 

amigo da criança” e “hospital sentinela” (referência para notificações epidemiológicas).
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Houve, ainda, a abertura de concurso público, visando atender às atuais necessidades 

do  HUOP na  área  de  recursos  humanos  (com 125  vagas).  A implantação  da  política  de 

educação continuada aos servidores é outro avanço (extremamente necessário).

Não  obstante  estes  avanços,  é  preciso  registrar  que  ainda  são  necessários 

investimentos  para a  melhoria  da infra-estrutura  do HUOP, que necessita  de laboratórios, 

salas de aula, de um auditório para a realização de eventos e de encontros entre os servidores, 

e outros.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE REALIZADA PELA 

COMUNIDADE EXTERNA

Pela primeira vez na história dos processos de avaliação institucionais a Unioeste 

passou  por  uma  avaliação  realizada  pela  comunidade  externa,  constituída  por  vários 

segmentos,  compondo  as  cidades-sede  dos  cinco  campi  que  compõem  a   Instituição: 

Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo.

Para  o  atual  processo  de  auto-avaliação,  referente  à  avaliação  externa,  foram 

confeccionados  quinhentos  (500)  questionários,  contendo  trinta  e  uma  (31)  questões,  e 

distribuídos na mesma proporção entre todos os campi da Unioeste. Cada  campus, portanto, 

ficou com cem (100) questionários, podendo redistribuir este material aos segmentos sociais 

que as comissões setoriais de avaliação, existentes em cada  campus, entendessem ser as mais 

importantes para participar do processo de avaliação da  instituição. Neste sentido, segmentos 

do comércio, indústria, educação, órgãos públicos (notadamente as prefeituras municipais), 

bem como setores do campo participaram da avaliação.

O resultado alcançado por esta forma pioneira de  avaliação institucional,  junto à 

comunidade  externa,  foi  positivo,  tendo  em  vista  que  houve  um  alcance,  um  retorno 

considerável por parte das instituições e segmentos procurados para participar do processo 

avaliativo da Unioeste. Houve uma devolução do material (dos questionários, entregues com 

os cartões-resposta, a cada segmento social), na proporção de 73% do total de questionários 

entregues por cada  campus.

Observou-se,  conforme  apontam  os  gráficos  abaixo,  que  a  comunidade  externa 

enxerga a relação entre os cursos de graduação da  instituição e as demandas da sociedade. 

A  comunidade  ainda  apontou  satisfação  para  com  a  qualidade  dos  cursos  da 

Unioeste.

Outro item positivamente  analisado foi o referente  a inserção dos acadêmicos  da 

instituição na comunidade, conforme demonstram os gráficos.

Neste sentido,  podemos afirmar que os cursos da  instituição têm aprovada a sua 

qualidade, tanto pela comunidade interna como pela comunidade externa. Podemos inferir que 

este  resultado  positivo  se  deve  a  uma  preocupação  significativa,  por  parte  de  docentes, 

técnico-administrativos  e  acadêmicos,  com o  elemento  qualidade,  bem como  se  deve  ao 

trabalho efetivado para que a instituição atinja patamares de excelência educacional.
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Já em relação ao conhecimento acerca dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos 

profissionais  da instituição,  a comunidade externa, por maioria,  apontou que não conhece. 

Este fato foi  avaliado pela comunidade interna da Unioeste, que apontou a necessidade de 

aproximar a instituição, cada vez mais, da comunidade, no que se refere ao item pesquisa. 

Também a relação entre as pesquisa desenvolvidas e as demandas da sociedade não 

são conhecidas pela comunidade externa. Conforme gráfico.

592



O  gráfico  acima  demonstra  uma  aproximação  entre  o  número  de  pessoas 

parcialmente  satisfeitas  e  insatisfeitas,  em relação  ao número  de cursos de pós-graduação 

oferecidos pela Unioeste. Sabe-se da antiga reivindicação da comunidade do oeste e sudoeste 

do Paraná acerca da ampliação de vagas e cursos da  instituição, a única universidade pública 

a atuar nas duas regiões. Esta reivindicação foi confirmada pela avaliação realizada.

A relação ente os cursos de pós-graduação e as demandas da sociedade foi apontada 

no gráfico abaixo, pela comunidade externa, entre a satisfação e a insatisfação, numa alusão 

ao fato de que a demanda por esta modalidade de cursos tem sido crescente nos últimos anos, 

e  que embora  a  instituição  tenha  auferido esforços,  e obtido,  êxito  na consolidação  deste 

processo, ainda fica aquém da demanda educacional existente.
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O gráfico acima demonstrou que a análise da relação das atividades de extensão e as 

demandas da comunidade regional foram apontadas por 56,15% dos membros da comunidade 

externa  como  satisfatórias  ou  parcialmente  satisfatórias  (o  que  comprova  as  análises 

institucionais  acerca da abrangência  dos cursos de extensão da  instituição).  Observou-se, 

ainda,  conforme  gráfico  abaixo,  que  a  comunidade  externa  tem maior  conhecimento  dos 

projetos de extensão da Unioeste do que dos projetos de pesquisa, confirmando que a ação 

extensionista tem tido um alcance social mais significativo e direto.

Também as ações de inclusão social promovidas pela Unioeste foram analisadas pela 

comunidade externa,  que apontou um índice de aproximadamente 52% de satisfação e ou 

satisfação parcial.  

Aspecto  importante  e  que  foi  analisado na  pesquisa  se  referiu  à  contribuição  da 

Unioeste  para  o  desenvolvimento  socioeconômico  regional.  A  questão  foi  avaliada 

positivamente (entre os satisfeitos e parcialmente satisfeitos) em 72,16%.

As ações promovidas pela Unioeste no sentido da promoção da cidadania, cultura, 

produção artística e meio ambiente, foram analisadas pela comunidade externa, por 78,98% 

de  satisfeitos  e  parcialmente  satisfeitos.  Avaliação  mais  positiva  do  que  a  realizada  pela 

comunidade acadêmica, que se demonstrou bastante crítica em relação a esta questão.
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Surpreendentemente os canais de informação da/sobre a Unioeste foram avaliados, 

pela  comunidade  externa,  entre a satisfação e a satisfação parcial,  em um índice de 52% 

(avaliações  consideradas  positivas).  Outro  item  avaliado  negativamente  pela  comunidade 

acadêmica. 

A questão que se referiu ao conhecimento sobre os processos utilizados para seleção 

e contratação de servidores da Unioeste (docentes e técnicos), foi avaliado por 39,01% da 

comunidade externa como desconhecidos. Esta questão foi formulada, a princípio, para que se 

pudesse apreender a percepção da sociedade sobre as formas de contratação institucionais 

(avaliando-se a percepção da comunidade sobre a seriedade dos processos seletivos).

Já  no que tange à  prioridade  dada pelo governo do Estado do Paraná quanto ao 

ensino  superior  público  e  gratuito,  percebeu-se  uma  avaliação  negativa,  por  parte  da 

comunidade externa, com um índice de 47,54%  de insatisfação. Somou-se a esta questão a 

que  buscou  verificar  a  percepção  da  comunidade  externa  sobre  o  atendimento  das 

necessidades da Unioeste, por parte do atual governo do Paraná. Verificou-se um índice de 
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49,05% de insatisfação em relação a este ponto. Índices significativos e que corroboram as 

avaliações efetuadas pela comunidade acadêmica, sobre estas questões.

As  condições  da  estrutura  física  da  Unioeste  para  o  funcionamento  dos  cursos 

ofertados foi apontada por 44,17% da comunidade acadêmica como parcialmente satisfatória. 

Já   26,94%  consideraram  insatisfatória  a  estrutura  para  o  funcionamento  dos  cursos  da 

instituição.

A  comunidade  externa  avaliou  da  forma  satisfatória,  em  42,58%,  as  formas  de 

ingresso nos cursos da Unioeste. Se somarmos os índices de resposta que apontaram para 

parcialmente satisfatório, teremos um índice total de 74,17% de avaliação positiva sobre esta 

questão.
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O  número  de  vagas  oferecidas  pela  Unioeste  foi  avaliado,  respectivamente,  por 

23,61% e por 40,83% da comunidade externa, como satisfatório e parcialmente satisfatório.

Já o gráfico acima tratou da questão da qualidade do atendimento prestado pelos 

servidores  da  Unioeste  à  comunidade  externa,  sendo  que  para  29,95%  o  atendimento  é 

satisfatório, e para 32,89% este atendimento é parcialmente satisfatório.

Os turnos (horários de funcionamento) dos cursos da Unioeste foram avaliados por 

46,24%  da  comunidade  externa  como  satisfatórios;  e  por  32,87%  como  parcialmente 

satisfatórios.

A utilização do espaço da Unioeste pela comunidade foi avaliada como satisfatória 

por 21,43%, e como  parcialmente satisfatória por 32,87% da comunidade externa. Notou-se 

que, se somarmos os índices de desconhecimento (27,47%) com os índices de insatisfação 

(22,25%), termos aproximadamente 50% da população alvo da pesquisa que se manifestou de 
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forma  satisfatória  e  outros  50%  da  população  pesquisada  que  se  manifestou  de  forma 

insatisfatória e ou desconhecia esta questão.

 O apoio dado a Unioeste por parte da comunidade foi considerado por 36,78% da 

comunidade  externa  com  parcialmente  satisfatório;  20,16%  consideraram  este  apoio 

insatisfatório e 28,88% não conheciam esta questão.

O impacto do ensino superior no desenvolvimento comunitário regional foi apontado 

por  36,91%  da  comunidade  externa  como  satisfatório,  por  40,5%  como  parcialmente 

satisfatório, perfazendo um índice avaliativo positivo em torno de 76,96%, conforme aponta o 

gráfico abaixo.
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Mostrou a comunidade externa não conhecer (índice de 49,73%) o estabelecimento 

de  parcerias  com ONGs,  instituições  públicas  e  privadas,  outros,  por  parte  da  Unioeste. 

Outros 38,62% consideraram estas parcerias satisfatórias ou parcialmente satisfatórias. 

Também  a  receptividade  da  comunidade  externa  às  propostas  de  inserção  da 

universidade na vida comunitária foi questionada. Percebemos uma avaliação positiva quanto 

a esta inserção, na ordem de 58,14%. Isto denota que a comunidade externa tem expectativas 

quanto  ao  papel  da  Universidade  enquanto  promotora  de  ações  que  contribuam  para  o 

deenvolvimento  social.  Por  outro  lado,  a  receptividade  da  universidade  às  propostas  de 

inserção da comunidade externa na vida acadêmica foi avaliada por 36,54% de respostas que 

apontaram o índice parcialmente satisfatório, 16,21% de respostas que apontaram o índice 

satisfatório. Para ambas as respostas percebe-se um equilíbrio, onde praticamente a metade da 

comunidade observa a aproximação universidade/sociedade sob um olhar positivo, sendo que 

a outra metade considera esta aproximação insatisfatória ou não conhece a questão.  

Observou-se que a maioria das respostas, efetivadas pela comunidade externa acerca 

da questão da participação da comunidade nos conselhos deliberativos da universidade, se 

situaram no não conhece (48,35%). 

Observa-se que em todas estas questões (estabelecimento de parcerias com ONGs, 

instituições públicas e privadas, outros, por parte da Unioeste; receptividade da comunidade 

externa  às  propostas  de  inserção  da  universidade  na  vida  comunitária;  receptividade  da 

universidade às propostas de inserção da comunidade externa na vida acadêmica; participação 

da  comunidade  nos  conselhos  deliberativos  da  universidade)  apareceram  índices 

consideráveis  de  respostas  não  conhece,  respectivamente  49,73%,  30,16%,  34,07%,  e 

48,35%. É isto que mostram os gráficos abaixo.

Estas  questões  devem ser  analisadas  pela  comunidade  da  universidade,  servindo 

como pano de fundo para a busca institucional de maior aproximação para com a comunidade 

e ou para que se tome iniciativas no sentido de melhor se divulgar as ações da instituição 

junto à comunidade. 
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A  participação  da  universidade  nos  conselhos/comissões  da  comunidade  externa 

(estadual, regional, municipal) é desconhecida para 43,44% da comunidade externa. Já 41%, 

aproximadamente, consideraram satisfatória ou parcialmente satisfatória esta questão.  

Os serviços prestados pela Unioeste (DETRAN, Pró-Egresso, SUS e outros) foram 

avaliados pela comunidade externa da seguinte forma: 50,36% de pessoas que consideraram 

satisfatórios  os  serviços  prestados;  33,7% de  pessoas  que  assinalaram  estar  parcialmente 

satisfeitas  com  estes  serviços  prestados  pela  universidade;  apenas  6,79%  de  pessoas 

insatisfeitas  com  os  serviços  e  42,12%  que  não  conheciam  os  serviços  prestados  pela 

Unioeste.

600



Por fim,  a  qualidade  do atendimento  prestado pela  universidade  (através  de seus 

programas, projetos, de extensão e outros), à comunidade externa foi avaliada por quase 60% 

de  respostas  situadas  entre  o  satisfatório  e  o  parcialmente  satisfatório,  por  parte  da 

comunidade  externa.  No  entanto,  31,  18%  apontaram  como  insatisfatórios  os  serviços 

prestados pela universidade, o que deve ser analisado com cuidado pela instituição, de modo a 

se buscar cada vez mais melhorar e ou consolidar (para além de projetos de curta duração) a 

atuação extensionista. 

A avaliação da Unioeste realizada pela comunidade externa, além de ter confirmado 

uma série de afirmações há muito tempo utilizadas pelos profissionais da própria instituição 

(sobre a qualidade dos cursos da Unioeste, o alcance dos projetos de extensão da  instituição, 

a importância da  universidade para o desenvolvimento regional, e outras), consolidou um 

ciclo avaliativo (que começou com a auto-avaliação, realizada pela comunidade acadêmica da 

universidade), que dotou o processo avaliativo de características como a imparcialidade e a 

seriedade das ações desencadeadas. Diante do realizado é possível se afirmar que a Unioeste é 

uma instituição de qualidade e que, apesar dos obstáculos e dos avanços ainda necessários, já 

atingiu patamares de excelência comprovados não só pela comunidade interna, mas também 

pela comunidade externa e por processos avaliativos organizados pelo Governo Federal (tais 

como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes-ENADE).
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Considerações Finais:

Para  finalizar  gostaríamos  de  deixar  registrado  que  os  documentos  citados  no 

relatório  de auto-avaliação  institucional  da Unioeste  (portarias,  documentos  encaminhados 

pela comunidade acadêmica da Unioeste para as comissões setoriais de avaliação, e outros) 

estão  disponíveis  para  análise,  encontrando-se  arquivados  na  Assessoria  de  Avaliação 

Institucional da Unioeste.
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Anexo:

Planejamento estratégico 
de 2000
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	Os cursos de licenciatura da Unioeste, além das diretrizes curriculares nacionais específicas para a área do conhecimento, obedeceram também às Resoluções CNE/CP nº 01 e 02 de 2002, que tratam das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em cursos de graduação.
	Cascavel
	Parecer técnico dos projetos político-pedagógicos e do índice de atividade dos centros dos cursos de graduação da Unioeste:

	Os Vestibulares específicos para as Sociedades Indígenas do Estado do Paraná – uma ação inclusiva que requer estrutura para ser mantida:
	MONITORIAS:
	ESTÁGIOS:
	OS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), NA UNIOESTE:
	OS PROJETOS DE ENSINO:
	PET (Programa de Educação Tutorial):
	Os acervos bibliográficos, na Unioeste, foram tratados à partir da operacionalização de processos licitatórios, podendo ser utilizada, como exemplo, a abertura, operacionalização e término do processo de licitação com recurso estadual/SETI, no valor de R$ 72.232,00. O saldo foi prorrogado para setembro de 2005 em uma nova licitação.Também as bibliotecas da Unioeste receberam  doações do Senado Federal, à partir de contato da PRG com este órgão.
	Em termos de infra-estrutura, observou-se que no ano de 2004 houve a construção da biblioteca da área de Saúde no Hospital Universitário, bem como a construção das novas instalações da biblioteca do  campus de Francisco Beltrão. Também a PRG participou do Edital 010/2004 CNPq – voltado às bibliotecas – não tendo sido contemplada a Unioeste.
	TOTAL DE DIPLOMAS REGISTRADOS POR ANO (Unioeste + particular)
	Registre-se que a Divisão de Registro de Diplomas da Unioeste, como outras instâncias da   Instituição, conta com uma estrutura e, com um quadro de servidores, extremamente reduzidos (neste setor, especificamente, há duas técnicas administrativa e uma estagiária para desenvolver os trabalhos). 

	Uma das grandes preocupações da comunidade acadêmica da Unioeste, bem como da população circunvizinha à   Instituição, se dirige a qualidade dos cursos da universidade. Observe-se que o atual processo de  avaliação institucional, em virtude disto, operacionalizou instrumentos que possibilitaram que a comunidade externa avaliasse a Unioeste (vários setores e instituições sociais avaliaram a   Instituição, por intermédio de questionários distribuídos nas cinco cidades/sede dos campi da Unioeste). O que se pode afirmar é que esta avaliação foi positiva, quando dirigida a questões como a qualidade dos cursos da   Instituição e a relação entre a universidade e a sociedade (por intermédio das ações de extensão e prestações de serviço).
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	A SITUAÇÃO DA PESQUISA NAS IEES DO PARANÁ – UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 
	(dados retirados do documento: Plano Estadual de Educação – remetido pelas IEES para a SEED em 2005):
	Projetos de pesquisa por  Instituição estadual de ensino superior do Paraná em 2003
	Data-base: 30/12/2003
	PROJETOS

	IEES
	Áreas de Atuação Científica e Tecnológica (apontadas pelo Plano Diretor):
	NAS ÁREAS DA SAÚDE E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
	NAS ÁREAS DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS:
	NA ÁREA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS:
	Diretrizes da Política Institucional em Ciência e Tecnologia
	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO INSTITUCIONAL PARA PESQUISADORES:
	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC:





	A auto-avaliação das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação:
	A DIVISÃO DE PESQUISA:
	O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC
	TOTAL
	TOTAL
	TOTAL
	TOTAL
	TOTAL
	TOTAL
	TOTAL
	TABELA 1 - Evolução da concessão de bolsas CNPq
	ANO

	TABELA 2 - Evolução da concessão de bolsas Unioeste/PRPPG
	ANO


	Programa de Iniciação Científica Voluntário  – PICV
	TOTAL
	TOTAL

	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior
	TOTAL

	Resoluções confeccionadas em 2005.
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	PROJETOS
	UEM
	Resumo das principais ações realizadas entre 2004/2005:


	ANO

	EQUIPE ENVOLVIDA
	Convênios realizados entre 2004/2005:
	Participações da Unioeste no Projeto Rondon (Ministério da Defesa/Educação):
	Cadastro da Unioeste junto ao MDS – Ministério do Desenvolvimento Social para o Programa de Promoção de Inclusão Produtiva de Jovens:
	Atividades culturais desenvolvidas:
	Atividades esportivas desencadeadas:
	A AUTO-AVALIAÇÃO DOS SETORES DA PROEX:
	Cadastro na Unioeste junto ao MDS - Ministério do Desenvolvimento Social para o Programa de Promoção de Inclusão Produtiva de Jovens (aceito conforme publicação no Diário oficial do dia 01/12/2005).
	ANO
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	TOTAL
	TOTAL
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	Organizar e acompanhar as discussões de verticalização dos núcleos e grupos de pesquisa. 
	Introduzir as práticas de parcerias em novas áreas e melhorar as que já existem, na pós-graduação. 
	Acompanhar a elaboração pelos centros dos seus planos de qualificação, contemplando o planejamento de ensino de graduação e pós-graduação, os grupos e núcleos de pesquisa e de extensão dos centros, levando em consideração as áreas prioritárias para o desenvolvimento da pesquisa institucional e a relação do programa de pós-graduação com a área de atuação do servidor, bem como a excelência do programa pretendido (avaliação da CAPES). 
	A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES
	As diferentes funções
	Para esclarecer as diferentes áreas de atuação, colocamos aqui um resumo de cada uma das áreas pertinentes à Assessoria de Comunicação Social. Cada uma das três áreas de uma ACS possui tarefas, responsabilidades, funções e atividades bem distintas. Estas diferenças devem ficar claras, para que não haja desrespeito à legislação ou ao código de ética dos profissionais de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda. 
	Assessoria de Imprensa – Informação Jornalística
	Compreende tanto “o serviço de administração das informações jornalísticas e do seu fluxo das fontes para os veículos de comunicação e vice-versa” quanto a edição de boletins, jornais ou revistas. Resumidamente, as atividades de uma assessoria de imprensa podem ser descritas como: relacionamento com os veículos de comunicação social, abastecendo-os com informações relativas ao assessorado (através de releases, press-kits, sugestões de pautas e outros produtos), intermediando as relações de ambos e atendendo às solicitações dos jornalistas de quaisquer órgãos de imprensa.
	Essa assessoria envolve controle e arquivo de informações sobre o assessorado divulgadas nos meios de comunicação, bem como avaliação de dados provenientes do exterior da organização e que possam interessar aos seus dirigentes; organização e constante atualização de um mailling-list (relação de veículos de comunicação, com nomes de diretores e editores, endereço, telefone, fax e e-mail); edição dos periódicos destinados aos públicos externo e interno (boletins, revistas ou jornais); elaboração de outros produtos jornalísticos, como fotografias, vídeos, programas de rádio ou de televisão, e participação na definição de estratégias de comunicação.
	Relações Públicas (RP) – Imagem Pessoal ou Institucional
	Publicidade & Propaganda – Comercialização de Serviços ou Produtos
	Proposições e Melhorias
	Uma ACS também pode desenvolver outros trabalhos interligados à área, como Marketing, Endomarketing, Webmarketing, Marketing de Permissão, Comunicação Interna, Comunicação Empresarial, Jornalismo Empresarial, Pesquisa de Mercado, Auditoria de Imagem, Marketing cultural, educacional.
	Consideramos que, por ser multicampi, a universidade deveria ter um sistema de comunicação eficaz para atender ao propósito de descentralização. Para isto, seria necessária maior agilidade dentro do próprio setor, o trabalho do assessor de Comunicação Social sintonizado com este fim, além de uma política que possibilitasse maior trânsito de informações entre os campi, extensões, HUOP e Reitoria. 
		Por ser uma universidade multicampi, com distâncias consideráveis entre os municípios que possuem  campus ou extensão e por não podermos contar com a disponibilidade de um carro exclusivo para os trabalhos da ACS para maior agilidade e freqüência dos deslocamentos, entendemos que, para suprir esta deficiência, seria necessária a futura admissão de jornalistas nos campi, com a centralização das informações na ACS, na Reitoria, em Cascavel.   
		A ACS deveria ter um plano de comunicação social, na forma de um documento escrito com o objetivo e a função de estruturar concretamente as principais idéias e opções para todas as atividades do setor.  A universidade, pela sua estrutura e importância, mereceria mais que apenas um periódico. A produção de revistas (até agora foi editada somente uma, específica sobre o curso de Medicina, quando a primeira turma colou grau), folders, vídeos, página na internet exclusiva com notícias produzidas pela ACS e clipping dos jornais, entre outros materiais sobre a universidade também poderiam ser editados pela Assessoria de Comunicação.   
		Em síntese, este plano deveria ser utilizado para avaliar as atividades de comunicação na teia midiática nos seus aspectos técnico e organizacional, financeiro (no caso da publicidade institucional) e avaliar a evolução das atividades realizadas pelo setor. 
		A elaboração do planejamento de comunicação social seria de responsabilidade da Assessoria de Comunicação, que teria que conter análise da   Instituição, incluindo o contexto no qual a mesma se insere e avaliação do trabalho realizado, suas limitações, deficiências, possibilidades e potencialidades desenvolvidas, tópico no qual entramos agora com esta avaliação setorial. 
	Data-base: 30/04/2004
	Data-base: 30/04/2004


	Percentual de respostas por Dimensão:
	Começaremos a análise desta dimensão de auto-avaliação trazendo, para a discussão, alguns dos dados operacionalizados pelas IEES paranaenses, quando da elaboração dos dados  para o Plano Estadual de Educação. Esses dados foram consolidados no ano de 2005.
	Recursos financeiros para as IEES – Tesouro do Estado do Paraná - 2003/2004/2005
	RECURSOS

	Recursos financeiros para as IEES – Outras fontes Estado do Paraná - 2003/2004/2005
	RECURSOS

	Distribuição dos recursos do Fundo Paraná, segundo as IEES -  2003/2004
	 Instituição



	A  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS QUESTÕES ACADÊMICAS, EFETUADA 
	PELOS SERVIDORES DO HUOP: 
	 Como afirmamos anteriormente, foram aplicados dois questionários aos servidores do HUOP, sendo um deles o mesmo aplicado para os demais técnico-administrativos da Unioeste. Tal ação teve o intuito de verificar, ou comprovar, o grau de envolvimento (de conhecimento) por parte destes servidores, no que tange às atividades acadêmicas desenvolvidas pela universidade. Neste sentido, foram utilizadas, como base para a construção das questões (que para os servidores do HUOP foram consolidadas num número de 120), as dez dimensões de avaliação consolidadas pela CONAES – Comissão Nacional de Avaliação das Instituições de Ensino Superior – , um órgão colegiado, atrelado ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia para desenvolver e fiscalizar, em todo o Brasil, o processo de  avaliação institucional implementado em 2004 (e que veio substituir o antigo PAIUB – Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras).
	A AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL EFETUADA PELOS SERVIDORES DE HUOP
	Outro ponto que apresentou deficiências foi o relativo ao quadro funcional dos servidores que trabalham no HUOP, já que existe uma pluralidade de vínculos empregatícios, que são os seguintes:
	HUOP


