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APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório visa a apresentar o desenvolvimento do processo e os resultados da Autoavaliação Institucional da 

UNIOESTE, conforme previsto no Projeto de Avaliação Institucional da UNIOESTE (2009-2011), Resolução nº 124/2009 – 

COU. Este relatório atende ao Inciso VIII, Artigo 4º da Resolução nº 080/2010 – COU, do Regimento da Comissão Central 

Permanente de Avaliação Institucional da UNIOESTE – CCPA. 

Além dos aspectos formais estabelecidos pela legislação institucional, que justificam a apresentação deste relatório, 

objetiva-se tornar público o que foi desenvolvido pelas Comissões (central e setoriais) de Avaliação Institucional desde agosto 

de 2009, quando os trabalhos foram iniciados, até o presente momento e, ainda, compor um conjunto de dados institucionais 

que possam proporcionar reflexões e ações para a melhoria da UNIOESTE.  

Sem dúvida, é importante agrupar dados e produzir questionários, aplicá-los, analisá-los e fazer relatórios ilustrados 

sobre os diferentes aspectos da vida universitária. Porém, mais importante do que esse trabalho é ter claro o que se pretende 

fazer com os resultados; é saber de que modo a avaliação institucional pode ser um efetivo instrumento de mudança e melhoria 

da universidade no contexto socioeconômico e político contemporâneo, que, em última instância, condiciona os rumos da 

universidade; é saber, enfim, que projeto acadêmico, pedagógico e institucional pretende-se construir e/ou consolidar.  

Percebe-se que a implementação de políticas de avaliação na educação superior vem provocando mudanças 

consideráveis na definição dos rumos da universidade brasileira. Trata-se de políticas educacionais que, como expressão de 

políticas sociais, em questão as públicas, utilizam-se da avaliação para aferir resultados no campo educacional. No entanto, nem 

sempre os resultados da avaliação são decisivos para estabelecer novas políticas públicas, tendo em vista que são as políticas 

públicas/governamentais que, na maioria das vezes, organizam as avaliações, e não o inverso. 

Apesar da gama ideológica que a avaliação institucional recebeu no contexto de medidas rigorosamente neoliberais, 

procura-se afirmá-la como necessária, pois ela ainda pode ser um caminho possível para a manifestação da oposição ao controle 

e para a busca desafiante da emancipação da universidade e da sociedade brasileira. 
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É nesse horizonte de possibilidades que se realizou a avaliação institucional da UNIOESTE, objeto deste relatório. Dada 

a relevância da participação da comunidade acadêmica no processo, e que esta participação deu-se mais especificamente por 

meio dos questionários, contextualiza-se a seguir o percurso de constituição destes. 

O processo de autoavaliação da UNIOESTE teve como foco as dez (10) dimensões apontadas pelo SINAES, com o objetivo 

de constituir um sistema de informações quantitativas e qualitativas sobre o desempenho institucional relacionado a cada uma 

dessas dimensões, no que se refere ao período 2009 – 2011. Na elaboração dos questionários para as comunidades acadêmica e 

externa, a Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional da UNIOESTE – CCPA criou a décima primeira (11ª) dimensão, 

“Desenvolvimento das dimensões humanas e qualidade de vida no trabalho”, além das previstas. Os questionários, contendo as 

dimensões, foram disponibilizados para toda a comunidade acadêmica e externa no site da universidade, pela primeira vez, pois 

nos processos avaliativos anteriores a participação dessas comunidades realizava-se por meio de formulários impressos. 

A CCPA, com vistas a proporcionar às comunidades acadêmica e externa a oportunidade de manifestação sobre a 

instituição, elaborou um instrumento que pudesse oferecer um diagnóstico expressivo e abrangente da UNIOESTE. Para isso, o 

processo de elaboração dos questionários passou por várias etapas: encaminhamento dos questionários por e-mail aos membros 

da CCPA para conhecimento e envio de sugestões; definição das opções de resposta às questões: Sim, Não, Concordo 

Parcialmente e Desconheço; criação de uma questão aberta para críticas e sugestões e de outra para indicação de cursos de 

graduação; aprovação das sugestões para os questionários de autoavaliação institucional (interna e externa), definindo-se o 

questionário em questões de ordem geral, a serem respondidas por todos os vínculos, e questões de ordem específica, a serem 

respondidas por cada vínculo (docentes, discentes, agentes universitários, HUOP e comunidade externa); realização da testagem 

dos questionários com cinco (05) respondentes de cada instância a ser avaliada (docentes, discentes, agentes universitários e 

comunidade externa), nos campi, sendo que o HOUP e a Reitoria fizeram a testagem apenas com os agentes universitários; 

revisão ortográfica dos questionários; aprovação dos questionários pela CCPA; envio dos questionários à Diretoria de Informática – 

DRI para disponibilização das questões para a comunidade acadêmica e externa no site da UNIOESTE.  
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Na sequência foram definidos encaminhamentos para sensibilização da comunidade acadêmica dos campi, HUOP e 

Reitoria para participar da Avaliação Institucional, especialmente no quesito dos questionários no site da UNIOESTE: organização 

de um  cronograma de trabalho para divulgação junto aos colegiados de curso; solicitação de auxílio aos Centros Acadêmicos – 

CAs na divulgação do processo; envio de convite por e-mail a docentes, discentes e agentes universitários, para responderem aos 

questionários no site; distribuição de folders; reunião com alunos para comunicação e detalhamento do processo, bem como 

orientação da possibilidade de utilização dos laboratórios de informática para responderem aos questionários; acompanhamento 

da participação dos envolvidos; comunicação na entrada do HUOP e recado no cartão ponto; convite nas reuniões da Reitoria e na 

abertura de eventos.  

No mês de novembro de dois mil e dez (prazo definido para encerrar o processo), analisaram-se os relatórios parciais da 

Diretoria de Informática – DRI sobre a participação da comunidade acadêmica e externa no processo de autoavaliação. Diante das 

estatísticas de respondentes aos questionários no site da UNIOESTE, que revelaram ter apenas a participação de 11,74% de 

respondentes, dos 25% de respondentes previstos no projeto de Avaliação Institucional, deliberou-se por repetir as ações de 

sensibilização anteriormente realizadas e prorrogar o prazo. 

A trajetória apresentada revela o intenso trabalho realizado pela CCPA e Comissões Setoriais para a elaboração dos 

questionários, bem como a dificuldade encontrada com relação à participação da comunidade acadêmica e externa no processo 

avaliativo. Os questionários foram disponibilizados no site da universidade de outubro a dezembro de 2010, necessitando ser 

prorrogado o prazo, até fevereiro de 2011, por não ter alcançado os índices previstos (25% de respondentes) de participação, o 

que revelou entre outros aspectos, a fragilidade na compreensão da  importância da Avaliação Institucional. 

Na reunião do março de 2011, a CCPA analisou os relatórios finais da Diretoria de Informática – DRI sobre a participação da 

comunidade acadêmica e externa no site da UNIOESTE durante o processo de autoavaliação. Os índices finais fornecidos pelo 

DRI demonstraram que o campus de Francisco Beltrão e de Cascavel, bem como o HUOP e a Reitoria, atingiram todos os índices, 

chegando aos 25% previstos. Nos campi de Foz, Toledo e Rondon, exceto o índice de acadêmicos respondentes, todos os demais 
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também atingiram 25%. Assim, no cômputo geral do número de respondentes da UNIOESTE, chegou-se a aproximadamente 26% 

de respondentes, e a CCPA deliberou por validar a pesquisa. 

Após se retomar a trajetória de constituição dos questionários, apresenta-se a disposição dos elementos constantes no 

presente relatório.  

No primeiro capítulo UNIOESTE: PANORAMA GERAL constam uma breve contextualização histórica da universidade, 

apresentando sua constituição multicampi nas regiões Oeste e Sudoeste no Estado do Paraná, a missão, a visão, os objetivos, a 

estrutura, a organização e o funcionamento das diferentes instâncias/unidades administrativas da instituição; os dados gerais das 

Pró-Reitorias de 2006 e 2010, com o propósito de possibilitar uma visão da universidade nestes dois períodos, e os diagnósticos 

avaliativos das Pró-Reitorias, os quais versam sobre dificuldades, avanços e metas quanto aos aspectos administrativos e 

pedagógicos de cada setor e dos Centros, no que se refere aos anos de 2008, 2009 e 2010, período definido por coincidir com o 

início de uma gestão administrativa; e a apresentação dos índices gerais dos questionários que expressam a participação, a 

compreensão e a perspectiva da comunidade acadêmica sobre a UNIOESTE.  

No segundo capítulo UNIOESTE MULTICAMPI objetivou-se abordar as especificidades de cada campus: Cascavel, Foz do 

Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo e Marechal Cândido Rondon; do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP e da 

Reitoria. Nesta seção, o texto contempla os dados gerais referentes aos períodos já mencionados, os diagnósticos avaliativos, com 

os mesmos propósitos expostos anteriormente, os questionários e as considerações finais de cada campus, Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná – HUOP e da Reitoria. Por fim, apresentam-se os questionários da comunidade externa, que demonstram a 

participação de respondentes da área de abrangência da  UNIOESTE nas regiões Oeste e Sudoeste. 

 Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS apresenta-se a retomada do percurso de constituição deste ciclo avaliativo (2009-2011),  

ao condensar algumas dificuldades e avanços do processo de Avaliação Institucional da UNIOESTE. 
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CAPÍTULO I 

UNIOESTE: PANORAMA GERAL 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

A Fundação Universidade Estadual do Oeste do Paraná, FUNIOESTE, surgiu em 1987, sendo transformada em 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em dezembro de 1994.  

A UNIOESTE foi o resultado da fusão e transformação em instituição estadual, com ensino público e gratuito, de quatro 

faculdades municipais: a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Cascavel – FECIVEL em Cascavel (criada em 1972), a 

Faculdade de Ciências Sociais – FACISA em Foz do Iguaçu (criada em 1979), a Faculdade de Ciências Humanas de Marechal 

Cândido Rondon – FACIMAR em Marechal Cândido Rondon (criada em 1980) e a Faculdade de Ciências Humanas Arnaldo 

Busato – FACITOL em Toledo (criada em 1980). 

Em 1998, a Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão – FACIBEL foi incorporada a UNIOESTE, através da Lei 

n° 12.235 de 24 de julho de 1998, tornando-se o quinto campus universitário da instituição, e em dezembro de 2000 houve a 

transformação do Hospital Regional de Cascavel em Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, que foi transferido para a 

UNIOESTE. 

O Quadro 1 apresenta as principais datas e ocorrências que marcaram a trajetória da UNIOESTE até ao dias atuais. 

Quadro 1 – Trajetória da UNIOESTE 

Ano Ocorrência 

1987  
 

Pela Lei nº 8.464 de 15 de janeiro e Decreto nº 399, de 27 de abril do mesmo ano, o Estado instituiu a Fundação Federação Estadual de 
Instituições de Ensino Superior do Oeste do Paraná – FUNIOESTE.  

1988 Em seguida pela Lei nº 8.680 de 30 de dezembro de 1987 e Decreto nº 2.352 de 27 de janeiro de 1988, instituiu a Fundação Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – FUNIOESTE. 

1991 Em 1991, pela Lei nº 9.663, a FUNIOESTE foi transformada em autarquia, com personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria 
de Estado da Indústria e do Comércio, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. 

1994  Em 23 de dezembro de 1994, através da portaria nº 1784-A/94 do Ministério da Educação, houve o reconhecimento da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – UNIOESTE, e a partir deste momento as quatro faculdades municipais passaram a atuar dentro de um mesmo sistema 
administrativo. 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    20 
 

1999 A Faculdade Municipal de Francisco Beltrão – FACIBEL foi incorporada à UNIOESTE. 

2000 Em dezembro de 2000 houve a transformação do Hospital Regional de Cascavel em Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, que foi 
transferido para a UNIOESTE, através da Lei n° 13.029/2000, de 27 de dezembro de 2000. 

Fonte:  CCPA UNIOESTE 

O Conselho Universitário – COU é o órgão máximo normativo e deliberativo da UNIOESTE, sendo constituído pelo Reitor, 

como Presidente; pelo Vice-Reitor; pelos diretores-gerais dos campi; por um representante dos agentes universitários por campus 

e um da Reitoria; por um representante discente de cada campus; por um representante da Secretaria de Estado a que estiver 

afeta a área de educação superior; por um representante da comunidade regional; por um representante da organização regional 

dos setores econômicos; por um representante das organizações da classe trabalhadora; por representantes docentes de cada 

campus. 

A MISSÃO da UNIOESTE como instituição pública, multicampi, é produzir, sistematizar e socializar o conhecimento, 

contribuindo com o desenvolvimento humano, científico, tecnológico e regional, comprometendo-se com a justiça, a democracia, a 

cidadania e a responsabilidade social. Sua VISÃO é ser reconhecida como uma universidade pública, de referência na produção e 

socialização do conhecimento, comprometida com a formação de profissionais para atuar com base em princípios éticos para o 

exercício da cidadania. Nesse sentido, tem por finalidade: 

I - promover, permanentemente, a inovação dos seus cursos e programas; 

II - produzir e socializar o conhecimento, atenta às características regionais; 

III - 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; 

IV - promover a produção e a difusão do conhecimento no campo da ciência, da tecnologia, das artes, das letras e da 

filosofia; 

V - manter corpo docente qualificado e infraestrutura necessários ao desenvolvimento indissociável do ensino, da pesquisa 

e da extensão universitária; 
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VI - promover o cultivo e a extensão das conquistas e benefícios resultantes dos conhecimentos historicamente produzidos 

pela humanidade; 

VII - promover o intercâmbio e o desenvolvimento dos povos, respeitando suas especificidades culturais; 

VIII - cooperar e manter intercâmbio com instituições científicas, culturais, educacionais e outras; 

IX - por ao alcance da sociedade a técnica, a cultura e os resultados de suas pesquisas. (ART. 4º Resolução nº 017/99-

COU). 

A UNIOESTE é uma instituição de grande porte que reúne uma comunidade de agentes universitários, administradores, 

pesquisadores e acadêmicos, onde há massivas trocas de informações de diversas naturezas, como científicas, administrativas e 

culturais.  

 

Contexto Atual   

      Conforme descrito anteriormente, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE originou-se pela integração de 

quatro faculdades municipais isoladas de ensino não gratuito, localizadas em Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon 

e Toledo. Depois de seguidos atos regionais pleiteando a transformação das faculdades isoladas em universidade multicampi, a 

UNIOESTE foi reconhecida em 23 de dezembro de 1994, pela Portaria nº 1784-A/94 do Ministério da Educação e em 1999, a 

Faculdade Municipal de Francisco Beltrão – FACIBEL foi incorporada a UNIOESTE, ampliando a área de abrangência da 

universidade, integrando as regiões do Oeste e Sudoeste do Paraná.  

Os cinco campi da UNIOESTE são divididos em centros, sendo que o campus de Cascavel tem seus cursos distribuídos em 

cinco centros: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Centro de Educação, 

Comunicação e Artes, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas e Centro de Ciências Sociais Aplicadas. O campus de Foz de 

Iguaçu conta com três centros: Centro de Educação e Letras, Centro de Engenharias e Ciências Exatas e Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas. Francisco Beltrão tem dois centros: Centro de Ciências Humanas e Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 

Marechal Cândido Rondon possui três centros, sendo eles: Centro de Ciências Agrárias, Centro de Ciências Humanas, Educação 
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e Letras e Centro de Ciências Sociais Aplicadas. No campus de Toledo, os cursos também estão organizados em três centros, 

Centro de Ciências Humanas e Sociais, Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Centro de Engenharias e Ciências Exatas. 

O ensino, a pesquisa e a extensão na UNIOESTE são desenvolvidos pelos centros e acompanhados pela administração 

superior, seguindo-se termos regimentais e atos normativos dos conselhos superiores. O ensino abrange os seguintes cursos e 

programas: de graduação; de pós-graduação; sequenciais; de extensão; entre outros. Os cursos e programas mencionados podem 

ser desenvolvidos nas modalidades presencial, semi-presencial ou à distância. 

Os cursos e programas de pós-graduação destinam-se a candidatos diplomados em cursos de graduação que preencham 

as condições prescritas para cada curso. Compreende os níveis lato sensu (especialização) e stricto sensu ( mestrado e 

doutorado). 

A pesquisa é o processo da busca, da investigação e da indagação, visando à produção, ao cultivo e ao aprimoramento do 

saber científico, tecnológico, artístico, cultural e filosófico. A extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável, potencializando a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. As 

atividades de extensão são realizadas sob a forma de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, assessorias e 

consultorias. 

O corpo docente da UNIOESTE é constituído por professores que exercem atividades de ensino, pesquisa e extensão. O 

corpo discente da UNIOESTE é constituído por alunos regulares e especiais matriculados em cursos e programas. O corpo de 

agentes universitários é constituído por servidores que exercem funções técnicas e de apoio necessárias ao funcionamento da 

UNIOESTE. 

A comunidade acadêmica da UNIOESTE no ano de 2010, contava com um número total de 1173 docentes, 11.245 

discentes e 1.239 agentes universitários distribuídos em 33 cursos de graduação, com 69 turmas nos 05 campi.  

Em relação à pós-graduação lato sensu, a UNIOESTE em 2010,  tinha 33 cursos, sendo 16 no campus de Cascavel, 03 no 

campus de Foz do Iguaçu, 05 no campus de Francisco Beltrão, 01 no campus de Marechal Cândido Rondon e 08 no campus de 
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Toledo. Ao todo são 1.056 acadêmicos matriculados nestes cursos. Quanto à pós-graduação stricto sensu, um total de 566 

acadêmicos frequentam um dos 16 cursos de mestrado e/ou um dos 03 cursos de doutorado.  

O corpo docente da instituição é formado, atualmente, por 1.173 docentes. Destes, 29 têm título de graduado, 145 de 

especialista, 494 de mestre, 450 têm o título de doutor, sendo 55 pós-doutores. Dos 1.173 docentes da UNIOESTE, 1.014 são 

efetivos e 159 são temporários. 

       

Estrutura da UNIOESTE 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, reconhecida pela Portaria Ministerial nº 1.784-A, de 23 de 

dezembro de 1994, é entidade autárquica estadual, sem fins lucrativos, com estrutura multicampi, dotada de personalidade jurídica 

de direito público, com sede da Reitoria e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Está vinculada à Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI. 

A UNIOESTE é constituída por cinco campi e se organiza por áreas do conhecimento, articuladas através de unidades 

denominadas centros. 

Compõem a estrutura da universidade os campi das cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal 

Cândido Rondon e Toledo.  

A estrutura organizacional da UNIOESTE compreende: 

I – Nível de Administração Superior: 

1. Conselho Universitário – COU 

2. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE 

3. Reitoria: 

3.1 Gabinete do Reitor 

3.2 Pró-Reitoria de Graduação 

3.3 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    24 
 

3.4 Pró-Reitoria de Extensão 

3.5 Pró-Reitoria de Administração e Planejamento 

3.6 Secretaria Geral 

3.7 Assessorias 

3.8 Órgãos de Apoio e Suplementares 

II – Nível de Administração Intermediária: 

1. Conselho de campus 

2. Direção-Geral de campus 

2.1 Gabinete do Diretor-Geral de campus 

2.2 Assessorias 

2.3 Secretaria Administrativa 

2.4 Secretaria Financeira 

2.5 Secretaria Acadêmica 

2.6 Órgãos de Apoio e Suplementares 

III – Nível de Administração Básica: 

1. Conselho de Centro 

2. Direção de Centro 

3. Órgãos de Apoio e Suplementares 

IV – Nível de Administração Básica Setorial: 

1. Colegiado de Curso 

2. Coordenação de Curso 

 

Nível de Administração Superior  
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O Conselho Universitário − COU, órgão máximo normativo e deliberativo da UNIOESTE, é constituído: 

I - pelo Reitor, como Presidente; 

II - pelo Vice-Reitor; 

III - pelos diretores-gerais dos campi; 

IV - por um representante técnico-administrativo por campus e um da Reitoria; 

V - por um representante discente, por campus; 

VI - por um representante da Secretaria de Estado a que estiver afeta a área de ensino superior; 

VII - por um representante da comunidade regional; 

VIII - por um representante da organização regional dos setores econômicos; 

IX - por um representante das organizações da classe trabalhadora; 

X - por representantes docentes de cada campus. 

Para o seu pleno funcionamento o Conselho Universitário organiza-se em: 

I - Câmara de Legislação; 

II - Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

III - Câmara de Administração e Planejamento. 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, órgão superior consultivo, normativo e deliberativo, em matéria 

referente ao ensino, à pesquisa e à extensão, é constituído pelo Reitor, como Presidente; Vice-Reitor; Pró-Reitor de Graduação; 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Pró-Reitor de Extensão; Pró-Reitor de Administração e Planejamento; pelos diretores de 

centro; por um representante dos agentes universitários e um representante discente de cada campus e um representante docente 

de cada campus. 

A Reitoria, órgão central executivo da administração superior da universidade, com sede na cidade de Cascavel, 

superintende todas as atividades universitárias, e é exercida pelo Reitor, coadjuvado pelo Vice-Reitor. 
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Nível de Administração Intermediária  

O Conselho de campus é o órgão máximo de cada campus, de caráter consultivo e deliberativo em matéria de ensino, 

pesquisa, extensão e administração, com a seguinte composição: Diretor-Geral do campus, na qualidade de Presidente; os 

diretores de centro do campus; os titulares de órgãos suplementares do campus; um representante dos agentes universitários; um 

representante discente por centro do campus; representantes docentes de cada centro do campus; um representante da 

comunidade local.  

A Direção Geral de campus é órgão executivo da administração intermediária que planeja, coordena e implementa todas as 

atividades universitárias do campus. A Direção Geral é exercida por um Diretor Geral, escolhido através de consulta à comunidade 

acadêmica do campus para mandato de quatro anos, permitida uma recondução. 

 

Nível de Administração Básica 

Cada centro possui um conselho como órgão da administração básica, de caráter consultivo e deliberativo, em matéria de 

ensino, pesquisa, extensão. O Conselho de Centro é constituído pelo Diretor do seu respectivo centro, na qualidade de Presidente; 

pelos coordenadores dos cursos que integram o centro; por um representante discente por curso; por dois representantes 

docentes por curso. A Direção de Centro é órgão executivo da administração básica que planeja, coordena e implementa os fins 

indissociáveis do ensino, pesquisa e extensão, sendo exercida por um Diretor de Centro. 

Esse Diretor é escolhido nos termos regimentais, através de consulta aos docentes e discentes vinculados ao respectivo 

centro, sendo designado pelo Reitor para mandato de quatro anos, permitida uma recondução. 

 

Nível de Administração Básica Setorial 
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Os colegiados de curso são órgãos consultivos e deliberativos da administração básica setorial, em matéria de ensino. A 

composição, a estrutura dos colegiados e a forma de escolha dos coordenadores de curso ou de programas regulares são 

regulamentados pelo CEPE.  

Os coordenadores de curso são responsáveis pelo acompanhamento de todas as atividades pertinentes ao ensino do 

respectivo curso ou programa. Os coordenadores são escolhidos, nos termos regimentais, pelos docentes que ministram aulas no 

curso e pelos discentes regularmente matriculados, sendo designados pelo Reitor para mandato de dois anos, permitida uma 

recondução. 

A estrutura geral da UNIOESTE é apresentada na Figura 1. 
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ADMINISTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA EXECUTIVO – DIREÇÃO GERAL DE CAMPUS 

 

ADMINISTRAÇÃO BÁSICA SETORIAL DELIBERATIVO – COLEGIADO DE CURSO 

ADMINISTRAÇÃO BÁSICA SETORIAL EXECUTIVO – 50 COORDENAÇÕES DE CURSO 

CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO 

CONSELHO DE 

ENSINO, 
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EXTENSÃO 

REITORIA 

PRÓ-REITORIA DE 

EXTENSÃO 

PRÓ-REITORIA DE 
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GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE 

GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
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PLANEJAMENTO 
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ADMINISTRAÇÃO 

SUPERIOR 
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ADMINISTRAÇÃO 

SUPERIOR 

EXECUTIVO 

Figura 1 – Estrutura 
geral da UNIOESTE 
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A UNIOESTE pode estender sua área de abrangência a outros municípios, visando ao desenvolvimento das atividades-fim, 

conforme os recursos orçamentários disponíveis e a legislação vigente. 

A UNIOESTE, desde sua criação, além dos campi tem e teve extensões constituídas nas cidades de Palotina, Santa Helena 

e Medianeira.  

 A extensão de Medianeira ofertou 40 vagas, em Administração de Empresas, sendo extensão do curso do campus de Foz 

do Iguaçu. Teve sua implementação em 1999. A extensão deixou de ofertar o curso por três anos consecutivos e foi retomado pelo 

vestibular de 2007, sendo este o último vestibular a ser ofertado nesta extensão. Seu funcionamento deu-se no período noturno e 

graduava o Bacharel em Administração. 

Quadro 2 – Curso/vestibulares ofertados na extensão de Medianeira 

CURSOS ANO DE OFERTA  

Administração 
40 vagas 

1999-  
1º Vest. 1999      
2º Vest. 2000 
3º Vest. 2001 

4º Vest. 2002 
5º Vest. 2003 
6º Vest. 2007 (4 anos) 

Fonte:  CCPA UNIOESTE 

A extensão em Santa Helena foi criada em 1999 e o último vestibular da UNIOESTE foi realizado em 2004. A última turma 

formada foi em 2008. O início deu-se com a oferta dos cursos de Pedagogia (março de 2000) – noturno, 50 vagas, e Ciências 

Biológicas (julho de 2000) – diurno, 40 vagas, como extensão do campus de Cascavel. O curso de Educação Física (matutino) e o 

curso de Administração (noturno) tiveram seus vestibulares no 2º semestre de 2002, ofertados pelo campus de Marechal Cândido 

Rondon, com 40 vagas anuais.  

Atualmente, a cidade de Santa Helena já tem aprovada a criação do seu campus como mais uma unidade da UNIOESTE, 

aguardando liberação do governo do Estado para efetivar-se. O Conselho Universitário da UNIOESTE, em 11 de novembro de 

2010, por decisão unânime aprovou os cursos de Biotecnologia e Engenharia Ambiental para este campus. 
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Quadro 3 – Cursos/vestibulares ofertados na extensão Santa Helena 

CURSOS ANO DE OFERTA 

Pedagogia 
50 vagas 
  

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) 

Ciências Biológicas 
40 vagas 
  

1º Vest. 2º sem./2000 – BA/LP 
2º Vest./2002- BA/LP 
3º Vest.2003- LP 
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 
 

Administração  
40 vagas 

2º semestre/2002 
1º Vest. Nov/2002 
2º Vest 2003 (calendário normal) 
3º Vest. 2005 
  

Educação Física 
40 vagas 

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

 

 Fonte: CCPA UNIOESTE 

O Campus de Marechal Cândido Rondon ofertou, em extensão na cidade de Palotina, o Curso de Ciências Contábeis e 

Administração, 40 vagas, com início no vestibular especial/2000. Houve apenas uma oferta desses cursos.  
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Quadro 4 – Cursos/vestibulares ofertados na extensão Mal Cândido Rondon 

CURSOS ANO DE OFERTA 

Administração 
50 vagas 

2º semestre/2000  

Ciências Contábeis  
50 vagas 

2º semestre 2000 

  Fonte: CCPA UNIOESTE 

 No entanto, em 1988, a partir do 2º semestre a FACIMAR, Faculdade de Ciências e Letras de Marechal Cândido, ofertou, 

com 50 vagas, o curso de Administração, na cidade de Assis Chateaubriand, através de convênio com o município. 

A UNIOESTE, em sua constituição de universidade multicampi, pelo seu papel e suas responsabilidades institucionais, 

também ofertou cursos de pós-graduação, lato sensu, em suas extensões. Na extensão de Santa Helena, em parceria com a 

Prefeitura do Município, o Departamento de Educação e a Coordenação do Curso de Pedagogia, em 1998, ofertou o primeiro 

Curso de Especialização.  

O quadro abaixo mostra cursos ofertados pela UNIOESTE em suas extensões. 

Quadro 5 – Especializações ofertadas nas extensões da UNIOESTE 

CURSO C/H EXTENSÃO Nº DE VAGAS REALIZAÇÃO 

Metodologia do Ensino para 
Educação Básica 

360 Santa Helena 40 07/98 a 05/99 

Turismo e Desenvolvimento 
Sustentável – Planejamento e 
Projetos 

435 Santa Helena 50 19/03/99 a 14/03/01 

Ensino Religioso 405 Santa Helena 40 03/12/99 a 18/11/00 

Contabilidade e Controladoria 400 Palotina 50 28/04/00 a 09/05/02 

Administração 375 Santa Helena 40 14/09/01 a 31/03/03 

Educação – Organização do 
Trabalho Pedagógico 

400 Santa Helena 45 26/07/02 a 30/10/03 

Gestão das Organizações 450 Extensão de Medianeira 30 07/03/2007 a 15/12/2008 

Fonte: UNIOESTE/PRPPG/DPGI 
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Os cursos ofertados pela Unioeste em suas extensões (Santa Helena, Palotina e Medianeira) compreenderam o período de 

1998 a 2008, nas especializações. Quanto às graduações os cursos foram ofertados no período de 1999 a 2010. O Curso de 

Administração, Campus de Foz do Iguaçu, com a Extensão de Medianeira foi o último curso ofertado, tendo seu término em 2010. 

No Concurso Vestibular 2011 não foram ofertadas vagas para as extensões. 

 

1.2 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – PRAP 

 
Dados Gerais 

A Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PRAP é a unidade da Reitoria responsável pela coordenação das 

atividades relativas às áreas administrativa e financeira, de recursos humanos, de informática e obras.  Diante da diversidade de 

assuntos que  envolvem esta Pró-Reitoria e, ainda, da necessidade de demonstrar de forma objetiva e didática os resultados 

alcançados pela mesma, os dados apresentados a seguir buscam demonstrar a correlação entre a avaliação qualitativa realizada 

nesta unidade e os dados quantitativos. Assim, os avanços obtidos e as dificuldades enfrentadas podem ser observados nos 

quadros demonstrativos, oferecendo uma possibilidade de análise sistêmica. 

Na PRAP a elaboração dos diagnósticos avaliativos processou-se a partir de reuniões realizadas nas Diretorias de Recursos 

Humanos, de Informática, Administrativa e Financeira e na Assessoria de Obras e Planejamento Físico, momento em que se 

discutiu acerca dos avanços, dificuldades e metas traçados para o triênio de 2008/2009/2010, sendo que o referencial para 

embasar as discussões foram os objetivos voltados para as áreas desta Pró-Reitoria, definidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI (Resolução n° 114/2007-COU). 

A PRAP tem disponibilizado no site da UNIOESTE dados quantitativos referentes ao número de servidores, orçamento 

aprovado e executado, demonstrativo da área construída, dentre outras informações importantes que subsidiaram os relatórios da 

Autoavaliação Institucional. Para fins de elaboração do diagnóstico avaliativo na composição do relatório de Autoavaliação 

Institucional, a análise quantitativa traz um comparativo entre os dados apresentados em 2006 e 2010.  
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Em 2006 a UNIOESTE contava com um quadro geral de 2.168 servidores (efetivos e temporários), sendo 1.058 docentes e 

1.085 agentes universitários, além de 25 ocupantes de cargo de confiança sem vínculo. Em 2010 o número de servidores era de 

2.412, sendo 1.173 Docentes e 1.239 agentes universitários, entre  ocupantes de cargo de confiança sem vínculo e temporários. 

Ressalte-se que o aparente crescimento no número de servidores não reflete um avanço no quesito da reposição ou ampliação do 

quadro de servidores, haja vista que a reposição do corpo efetivo ficou limitada aos docentes e aos agentes universitários da área 

da saúde. A área administrativa não tem reposição de seu quadro efetivo desde 2002, sofrendo um decréscimo no quantitativo do 

corpo efetivo de agentes universitários que, paliativamente, vem sendo substituído por servidor temporário ou estagiário. 

Quadro 6 – Quantitativo de servidores efetivos e temporários  

DOCENTES AGENTES UNIVERSITÁRIOS CC SEM VÍNCULO 

2006 2010 2006 2010  
2006 

 
2010 Efetivos Temporários Efetivos Temporários Efetivos Temporários Efetivos Temporários 

906 152 1.014 159 1057 28 1.158 61 25 
20 

 

 Fonte: Divisão de Documentação e Pagamento – DRH 

Quanto à qualificação dos servidores ocupantes da carreira técnica administrativa, observa-se um avanço no quadro de 

servidores com maior qualificação. A título de exemplo, em 2006 o quadro de agentes universitários com nível superior completo 

era de 168 e de mestre era de 25, já em 2010 os graduados somam 223 servidores e o número de mestres 40 servidores, 

conforme se observa no quadro abaixo: 

Quadro 7 – Escolaridade dos servidores agentes universitários – 2006 

CAMPUS 

GRAU DE ESCOLARIDADE 

1º Grau 2º Grau Pós-Médio 3º Grau Especialização Mestrado Doutorado 

TOTAL I C I C I C I C I C I C I C 

Reitoria 0 5 1 20 0 0 6 20 4 29 1 7 2 1 96 

Cascavel 1 32 1 51 0 2 19 31 4 24 1 6  1 173 

Foz do Iguaçu 2 9 1 22 0 2 16 13 0 19 2 2   88 

Francisco Beltrão 0 0 0 10 0 0 8 16 2 13 0 1   50 

Marechal Cândido Rondon 5 15 0 33 0 0 7 17 2 19 2 3 4  107 

Toledo 10 2 0 16 1 1 7 14 4 23 2 4 1  85 
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HUOP 6 13 3 191 0 39 92 57 3 47 5 2   458 

TOTAL 24 76 06 343 01 44 155 168 19 174 13 25 7 2 1057 

Fonte: Divisão de Seleção e Acompanhamento – DRH 

Quadro 8 – Escolaridade dos servidores agentes universitários – 2010 

CAMPUS 

GRAU DE ESCOLARIDADE 

1º Grau 2º Grau Pós-Médio 3º Grau Especialização Mestrado Doutorado 

TOTAL I C I C I C I C I C I C I C 

Reitoria 0 4 1 17 0 0 6 14 5 31 1 9 1 1 90 

Cascavel 0 29 1 52 0 2 19 37 2 23 0 7 0 1 173 

Foz do Iguaçu 2 9 1 13 0 1 15 18 3 17 2 2 0 0 83 

Francisco Beltrão 0 0 0 6 0 0 8 9 4 16 1 2 0 0 46 

Marechal Cândido Rondon 2 8 0 25 0 3 16 16 1 23 1 2 3 2 102 

Toledo 7 1 0 12 1 0 9 13 3 22 1 8 2 0 79 

HUOP 3 7 4 178 0 90 99 116 3 69 6 10 0 0 585 

TOTAL 14 58 7 303 1 96 172 223 21 201 12 40 6 4 1.158 

Fonte: Divisão de Seleção e Acompanhamento - DRH 

Outro dado importante, no que tange ao incentivo à qualificação dos servidores agentes universitários, refere-se aos 

afastamentos parciais e integrais para os cursos de longa duração (graduação e pós-graduação), além dos cursos de curta 

duração, ofertados em todas as unidades, inclusive, por meio de videoconferência, fator que propiciou a ampliação do número de 

participantes em mais de 50% entre 2006 e 2010, conforme se observa nos quadros abaixo: 

Quadro 9 – Afastamentos parciais e integrais concedidos entre 2008 e 2010 

CAMPUS 

TOTAL DE AFASTAMENTOS POR ANO 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Reitoria 2 4 5 - - - 1 2 2 - 1 1 

Cascavel - 1 2 - - - - - - - - - 

Foz do Iguaçu - 12 6 1 4 1 3 4 2 - - - 

Francisco Beltrão 5 9 - - - - 2 2 - - - - 

Marechal Cândido Rondon - - - 1 1 - 1 1 1 2 2 1 

Toledo 13 11 - 6 4 - 5 3 2 1 1 1 

HUOP - - - - - - 2 7 7 - - - 

TOTAL 20 37 13 8 9 1 14 19 14 3 4 3 

Fonte: Divisão de Seleção e Acompanhamento – DRH 
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Quadro 10 – Relação de vagas realizadas em eventos de capacitação no período 2006/2010 

 
 

ÓRGÃO 
PROMOTOR 

 
 

EVENTOS 

2006 2010 

 Nº DE PARTICIPANTES  Nº DE PARTICIPANTES 

 Nº  UNIOESTE Outros órgãos 
públicos 

Nº  UNIOESTE Outros órgãos 
públicos 

DRH/ 
Escola de 
Governo 

Cursos 
05 105 81 08 

 
318 267 

Palestras 01 
 

24 -- 08 248 94 

Encontro 
 
 

-- -- 01 98 -- 

Cursos fora da 
UNIOESTE 

 04  17 17 -- 

 
DRH/ 
DVSA 

Curso 05 
 

109 -- 01 74 -- 

Palestra por 
Videoconferência 

03 124 -- 01 100 -- 

Encontro RH 01 
 

29 -- 01 40 -- 

Evento QVT -- 
 

-- -- 01 19 -- 

Ambientação de 
Estagiários 

12 352 -- -- -- -- 

Seções de RH Cursos, palestras 
e outras 

atividades 

20 889 -- 06  
 

294 -- 

Total de vagas 
 

  
889 

 

 1208 361 

Total de vagas realizadas por ano 
 

 1569 

Fonte – Divisão de Seleção e Acompanhamento/ Diretoria de Recursos Humanos 

O objetivo proposto no PDI, que visa a avaliar a criação de mecanismos para uma “comunicação clara, eficiente e eficaz 

entre membros da comunidade interna e entre a instituição e a comunidade externa”, foram levantados dados quantitativos 

disponibilizados pelos setores de informática, como forma de demonstrar a disponibilidade de equipamentos com possibilidade de 
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acesso a internet, como meio de comunicação entre as unidades e com a comunidade externa, haja vista ser este o mecanismo 

mais ágil e que garante a difusão de mensagens mais acessível. 

Quadro 11 – Informatização dos setores no período 2006 

UNIDADE Computadores de uso  
Acadêmico 

Computadores de uso 
administrativo 

Total Computadores com 
acesso a Web 

% de computadores 
com acesso a WEB 

Cascavel 141 425 566 515 90,99 

Foz do Iguaçu 45 222 267 250 93,63 

Francisco Beltrão 70 65 135 100 74,07 

Mal. Cândido Rondon 68 90 158 140 88,61 

Toledo 50 160 210 180 85,71 

Reitoria 0 130 130 130 100,00 

HUOP 15 112 127 120 94,49 

Total 389 1204 1593 1435 90,08 

Fonte: Setores responsáveis em cada unidade administrativa 

Quadro 12 – Informatização dos setores no período 2010 

UNIDADE Computadores de uso  
Acadêmico 

Computadores de uso 
administrativo 

Total Computadores com 
acesso a Web 

% de computadores 
com acesso a WEB 

Cascavel 609 255 864 851 98,50 

Foz do Iguaçu 285 125 410 410 100,00 

Francisco Beltrão 136 113 249 220 88,35 

Mal. Cândido Rondon 298 254 552 538 97,46 

Toledo 216 183 399 327 81,95 

Reitoria 0 186 186 186 100,00 

HUOP 92 246 338 338 100,00 

Total 1636 1362 2998 2870 95,73 

Fonte: Setores responsáveis em cada unidade administrativa 

Quanto ao objetivo do PDI que se refere à necessidade de “Desenvolver esforços para a garantia da sustentabilidade financeira 

da UNIOESTE, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da Educação Superior”, foram 

extraídos dados referentes ao orçamento aprovado e realizado, o qual obteve um aumento de, aproximadamente, 75% se 

comparado entre o período de referência: 2006/2010, além dos convênios, contratos e termos de cooperação firmados no mesmo 

período, conforme segue: 
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Quadro 13 – Orçamento aprovado e executado no período de 2006/2010 

 - Ensino (+) Hospital Universitário 
  

ITEM 

2006 2010 2010 

Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento 

Aprovado Realizado Aprovado Realizado 

PESSOAL 66.293.306,00 70.215.723,93 121.941.820,00 138.174.801,00 

CUSTEIO MÍNIMO 5.270.312,00 5.445.822,79 12.047.730,00 10.524.563,99 

ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 2.435.930,00 2.366.157,44 

CUSTEIO / EMENDA 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 

PASEP/ CUSTEIO 818.400,00 1.114.280,00 1.286.770,00 1.894.060,00 

PASEP/ INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

ÁGUA E LUZ 2.915.161,00 2.661.197,10 3.151.010,00 3.150.998,83 

PRECATÓRIOS 29.432,00 0,00 0,00 0,00 

INVESTIMENTOS 460.350,00 0,00 413.000,00 1.061.122,88 

MANUTENÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS 

460.350,00 283.805,99 0,00 0,00 

MANUT. ÁREA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 

ESCOLA DO GOVERNO 141.164,00 113.136,46 395.410,00 0,00 

TOTAL 76.388.475,00 79.833.966,27 143.471.670,00 157.171.704,14 

Fonte: Área de Orçamento 
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Quadro 14 – Convênios, Contratos e Termos de Cooperação  

Convênios 

Nº Convênios – 2006 Nº de Convênios – 2010 

67 99 

Fonte: Campus e Assessoria de Convênios 

Contratos 

Nº Contratos – 2006 Nº de Contratos - 2010 

11 139 

Fonte: Campus e Assessoria de Convênios 

 Termos de cooperação 

Nº Termos de Cooperação – 2006 Nº de Termos de Cooperação - 2010 

23 13 

Fonte: Campus e Assessoria de Convênios 

No objetivo que visa a avaliar a melhoria das “condições de Infraestrutura da universidade para atender às necessidades de 

suas atividades-meio e de suas atividades-fim”, o demonstrativo da evolução na área construída na UNIOESTE, no período de 

2006-2010, observa-se um crescimento de, aproximadamente, 45% no total da área construída.  

Quadro 15 – Demonstrativo da área construída por unidade administrativa 

Unidade administrativa Descrição da edificação Área (m
2
) 

2006 
Área (m

2
) 

2010 
Utilização 

       

1. REITORIA 
  

Reitoria + Gráfica e Editora 3.781,14 3.781,14 Administrativa  

Centro de Formação Continuada - 
PDE 

 3.516,54 Administrativa/Ensino 

Subtotal 3.781,14 7.297,68   

      

2. CASCAVEL 
  
  
  
  
  
  
  

Auditório + Bloco 01 a 09 7.780,38 7.780,38 Administrativa / Laboratórios 

Biblioteca Central 4.275,00 4.275,00 Biblioteca 

Biotério 361,00 361,00 Procriação pequenos animais 

Centro de Ciências Bloco A 10.748,06 10.748,06 Administrativa / salas de aula 

DCE + Cas 195,00 195,00 Salas acadêmicas 

Ginásio de Esportes 886,95 886,95 Prática desportiva 

Instituto de Clínicas 4.549,65 4.549,65 Laboratórios 
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Laboratório de Biomédicas 7.065,63 7.065,63 Laboratórios 

Passarelas 1.221,00 2.137,60 Circulação 

Central de Ar-Comprimido 60,00 60,00 Casa de máquinas 

Estação Meteorológica 27,78 27,78 Laboratório Meteorologia 

Casa 1 - projeto CASA 49,85 49,85 Laboratório pesquisa 

Casa 2 - projeto CASA 58,73 58,73 Laboratório pesquisa 

Lab. controle - projeto CASA 91,82 91,82 Laboratório pesquisa 

Lab. de Equivalência 
Farmacêutica 

 150,00 Laboratório pesquisa 

Ampliação Instituto de Clínicas  800,00 Laboratórios/Salas de aula 

Laboratório de Desenv.  Protótipos  1.121,00 Laboratórios/Salas docentes 

Ampliação Sanitários recepção  55,46 Sanitários 

Lab. de Biotecnologia  162,36 Laboratório pesquisa 

Lab. de Fisioterapia  1.295,49 Laboratórios / salas de aula 

Anexo do Ginásio de Esportes  306,00 Apoio à Prática desportiva 

Centro Administrativo e Vivência 
Acadêmica 

 963,06 Administrativa/Acadêmica  

Laboratório de Línguas  734,20 Acadêmica 

Centro de Ciências Bloco B - Mod. 
I 

 2.649,58 Administrativa/Acadêmica  

Centro de Ciências Bloco B - Mod. 
II 

 2.649,58 Administrativa/Acadêmica  

Garagem Veículos  442,50 Administrativa 

      

2.1 Chácara 
  
  
  
  
  
  

Residência chacareiro 126,40 126,40 Residência 

Abrigo caixa d’água 29,76 29,76 Casa de máquinas 

Criadouro de aves 27,65 27,65 Procriação de aves 

Garagem máquinas agrícolas 224,94 224,94 Garagem 

Laboratório experimental 56,02 56,02 Laboratório 

Subtotal 37.835,62 50.081,45   

      

3. FOZ DO IGUAÇU 
  
  
  
  
  

Administração 2.055,45 2.055,45 Administrativa 

Biblioteca 2.059,94 2.059,94 Biblioteca 

ITAI 200,00 200,00 Laboratórios de Informática 

Passarelas 1.600,00 1.600,00 Circulação 

Portal 58,90 58,90 Controle de fluxo 

Salas de Aula 4.282,70 4.282,70 Salas de aula/laboratórios 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    40 
 

  
  
  
  

Barracão 312,50 312,50 Depósito 

Depósito 200,00 200,00 Depósito 

Salas de Aula de Direito 405,67 405,67 Salas de aula 

Laboratório de Enfermagem 691,69 691,69 Salas de aula 

3.1 Área ocupada pela 
UNIOESTE no Parque 
Tecnológico da Itaipu - 
PTI  
  
  
  

Bloco B7  961,00 Biblioteca/sala de aula 

Bloco B8  1.385,00 Sala de aula 

Bloco B9  1.385,00 Laboratórios 

Bloco B12  1.385,00 Salas administrativas/laborat. 

Subtotal 11.866,85 16.982,85   

      

      

4. M. C. RONDON 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

Administração 988,36 988,36 Administrativa 

Laboratórios 1.877,29 1.877,29 Laboratórios 

Módulo 1 e 3 + Circ. 6.349,00 6.349,00 Administrativa/salas de aula 

Passarelas 151,00 151,00 Circulação 

Pavilhão Ed. Física 770,00 770,00 Laboratório / prática desportiva 

Residência Zelador 50,00 50,00 Moradia 

Laboratório controle biológico 118,14 118,14 Laboratório 

Módulo da piscina 1.488,09 1.488,09 Prática desportiva 

Laboratório criação percevejos 124,08 124,08 Laboratório 

Módulo 4  1.152,32 2.304,64 Salas de aula 

Centro de Pesquisa e Difusão de 
Tecnologia Aplicada à Agricultura 

 

580,15 Laboratório /salas de treinamento 

Quadra Poliesportiva  1.574,10 Laboratório/salas de treinamento 

Biblioteca  1.717,60 Biblioteca 

      

4.1 Fazenda 
Experimental 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fábrica de ração 225,00 225,00 Produção de ração 

Criadouro de suínos 180,00 180,00 Procriação de suínos 

Criadouro de aves 160,00 160,00 Procriação de aves 

Criadouro de coelhos 146,00 146,00 Procriação de coelhos 

Criadouro de ovinos 100,00 100,00 Procriação de ovinos 

Galpão de bovinocultura 256,50 256,50 Abrigo para bovinos 

Garagem máquinas agrícolas 240,00 240,00 Garagem 

Galpão produtos agrícolas 1 152,45 152,45 Estocagem produtos agrícolas 

Galpão produtos agrícolas 2 96,00 96,00 Estocagem produtos agrícolas 

Residência  155,47 155,47 Moradia 
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Aviário frango caipira 126,00 126,00 Procriação de aves 

Sala de ordenha  112,00 112,00 Ordenha 

Centro de Pesquisa, Treinamento 
e Difusão de Tecnologia 

 392,50 Laboratório/Sala de aula 

Central de Produção de Rainhas  60,00 Laboratório 

Ampliação criadouro de Suínos   46,35 Procriação de suínos 

Ampliação criadouro de Aves  74,40 Procriação de aves 

Ampliação Bovinos de Leite - Fenil  160,45 Estocagem produtos agrícolas 

Abrigo para Potros  40,00 Abrigo equinos 

Barracão Pré-moldado Criação de 
Núcleos de Agroecologia 

 200,00 Barracão 

Subtotal 15.017,70 21.015,57   

      

5. TOLEDO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Administração 368,30 368,30 Administrativa 

Biblioteca 1.270,16 1.270,16 Biblioteca 

Bloco 01 - Eng. Pesca 1.490,00 1.490,00 Laboratórios/Salas de aula 

Bloco Sala Professores 680,00 680,00 Administrativa /cantina 

Bloco Salas de Aula 1.704,19 1.704,19 Sala professores /salas de aula 

Eng. Química 1.598,46 1.598,46 Laboratórios 

Casa da caldeira 44,57 44,57 Abrigo da caldeira 

DCE* 36,00 36,00 Diretório Acadêmico 

Bloco 2 - Salas de aula 389,81 389,81 Salas de aula 

Lab. Eng. Pesca 356,51 356,51 Laboratório 

Bloco 02 - Eng. Pesca 1.077,21 1.077,21 Salas de aula 

Sala Professores 106,13 106,13 Sala professores  

Laboratório de Controle Qualidade  249,01 Laboratório 

Almoxarifado de Reagentes  63,18 Almoxarifado 

Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas 

 691,22 Administrativa/Salas 

Ambiente Multiuso para as Ativ. de 
Pesquisa e Pó-Graduação 

 595,43 
 
 Administrativa/Salas 

Laboratório Gerpel  877,47 Laboratório 

Bloco 3 - Eng. Pesca  1.288,43 Salas de aula 

Nova Administração  658,80 Administrativa 

Subtotal 9.121,34 13.544,88   
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6. FRANCISCO
 
BELTRÃO 

  
  
  
  
  
  
  
  

Bloco de salas de aula 3.066,72 3.066,72 Salas aula/laboratório/administração 

Anfiteatro 1.282,80 1.282,80 Auditório  

Cantina 100,00 100,00 Cantina 

Salas de aula (8 un) 465,63 873,61 Salas aula/laboratório/administração 

Biblioteca/Administrativo 1.600,00 1.600,00 Administrativo/biblioteca 

Núcleo de Práticas Jurídicas  578,20 Auditório/sala de aula 

Abrigo de Veículos  92,50 Abrigo veículos 

Depósito de Resíduos Sólidos  13,60 Depósito 

Subtotal 6.515,15 7.607,43   

7. HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DO 
OESTE DO PARANÁ 

 
  
  

 

Hospital 15.707,32 15.707,32 Hospital 

Depósito de resíduos sólidos 129,58 129,58 Depósito de resíduos hospitalares 

Lacepe 726,29 726,29 Laboratórios 

Centro de Imagens e Diagnóstico  1.976,20 Administrativa/ensino/assistência 

Lábio Fissurado Palatal  6.054,23  

Hemocentro**   Administrativa/ensino/assistência 

Subtotal 17.249,58 24.593,62   

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 101.387,38 145.911,77   

*Livraria Universitária extinta em 1998 e local cedido para DCE. 
**Pertence à Secretaria de Estado. 
 Fonte: Assessoria de Manutenção e Planejamento Físico - AMPF 

 

Diagnóstico Avaliativo  

A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná – HUOP – que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010, período que coincidiu com o início 

de uma gestão administrativa. 
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Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos 

em cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem é de inteira responsabilidade das instâncias/unidades 

anteriormente nominadas.  

Na PRAP, a elaboração dos diagnósticos avaliativos processou-se da seguinte forma: em reuniões realizadas nas Diretorias 

de Recursos Humanos, de Informática, Administrativa e Financeira e na Assessoria de Obras e Planejamento Físico, houve 

discussões acerca dos avanços, dificuldades e metas traçados para o triênio de 2008/2009/2010. Como referencial para embasar 

as discussões, optou-se em utilizar os objetivos voltados para as áreas afins desta Pró-Reitoria definidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (Resolução 114/2007-COU), conforme resumo abaixo: 

OBJETIVOS DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIDORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impossibilidade de acompanhamento 
de aplicação efetiva dos resultados 
dos cursos nas rotinas de trabalho 
dos servidores beneficiados com a 
liberação para qualificação, relatório 
necessário para adotar critérios mais 
eficazes de liberação dos servidores, 
que oportunize a participação de um 
maior número de indivíduos e a 
aplicabilidade efetiva em suas 
atividades, como contrapartida ao 
investimento oportunizado pela 
Instituição; 
Limitação de ofertas de vagas em 
alguns cursos ofertados pela Escola 
de Governo que, em média, são 
liberados para classes específicas, 
não atingindo o maior contingente de 
servidores; 
Falta de observação das chefias 
imediatas, no que se refere à 
liberação dos servidores, não 
propiciando a liberação alternada 
dos mesmos, como forma de 

Parcerias firmadas com órgãos do 
Estado, tal como a Escola de 
Governo, propiciaram a ampliação 
da oferta de cursos e o número de 
vagas, elevando o nível de 
qualificação dos servidores da 
UNIOESTE, bem como propiciando 
maior participação em eventos de 
capacitação; 
A aprovação de Resolução que 
regulamenta a política de 
capacitação dos agentes 
universitários (127/2009-COU) e o 
plano bienal de ações, com reserva 
de orçamento para projetos de 
capacitação, aprovado na Resolução 
074/10 COU; 
A oferta de cursos específicos por 
funções e área de atuação, além 
das iniciativas de inclusão digital 
para os servidores ocupantes da 
função de Auxiliar Operacional 
(Classe III), foram iniciativas que 
propiciaram avanços significativos 

Melhor aproveitamento dos 
trabalhos desenvolvidos pelos 
servidores nos cursos de 
qualificação para aplicação em 
projetos na IES, atividade que está 
comprometida atualmente em razão 
da inexistência de servidor 
disponível para acompanhar e 
propor estratégias que identifiquem 
as potencialidades demonstradas 
nos trabalhos; 
Atualizar o manual de rotinas do 
setor, considerando estudos para 
agilizar as tramitações dos 
processos, tarefa que vem sendo 
construída paulatinamente, dada à 
impossibilidade de manter os 
servidores em atividades exclusivas; 
Criar mecanismos que vinculem a 
liberação de horas para cursos de 
graduação ou pós-graduação à 
necessidade do beneficiário de 
desenvolver seu projeto/ pesquisa 
nas áreas de atuação da IES. Meta 
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oportunizar a qualificação de todos 
os agentes universitários; 
Os cursos de pós-graduação 
ofertados pela Escola de Governo 
são restritos aos servidores 
ocupantes da Classe I e, embora 
tenha sido garantido a reserva de 
percentual de vagas para atingir os 
demais servidores (Classe II e III) 
nos cursos ofertados pela 
UNIOESTE, não ficou expressa a 
necessidade de isenção de valores 
cobrados no ato da matrícula ou nas 
mensalidades, dificultando a 
participação dos mesmos. 
 

no quesito de qualificação dos 
servidores. 

 

atendida parcialmente com critérios 
estabelecidos na Resolução 
127/2009-COU; 
Buscar parcerias para a implantação 
de Mestrado Profissional na 
UNIOESTE, além da oferta de 
cursos de especialização gratuitos 
em todas as unidades. Processo 
com a apresentação da demanda de 
servidores está em análise na 
Escola de Governo; 
Adotar mecanismos que propiciem a 
liberação de recursos financeiros 
para aplicar na política de auxílio à 
qualificação dos servidores, com 
critérios previamente estabelecidos 
e incluídos no orçamento anual. 
Meta estudada no decorrer de 2010, 
mas sem a efetiva aprovação por 
meio de Resolução, considerando 
que não houve tempo de discussão 
em todas as instâncias necessárias. 
 

CRIAR CONDIÇÕES E 
INCENTIVAR O 

APERFEIÇOAMENTO, O 
DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL E AS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO DOS SERVIDORES 

DA UNIOESTE 

A dificuldade comum neste objetivo 
e em praticamente todas as ações 
foi a falta de pessoal, o que 
sobrecarrega a equipe que precisa 
atuar em várias frentes ao mesmo 
tempo;  
Enfrentamento de ações judiciais 
decorrentes da aplicação de alguns 
dispositivos da Lei que regulamenta 
o Plano de Cargos e Salários dos 
agentes universitários, os quais 
somente se resolverão com a 
alteração da Lei, que depende de 
autorização governamental; 
Morosidade no processo de 
autorização e ampliação de vagas 
para provimento em concurso 
público, sendo que a ampliação ficou 

Revisão da aplicação dos 
dispositivos do plano de cargos e 
salários dos agentes universitários;  
Revisão da vida funcional de todos 
os agentes universitários, com base 
na resolução 86/2010 COU; 
Revisão da situação funcional dos 
docentes que não obtiveram o 
benefício da promoção durante o 
período de estágio probatório, 
conforme Resolução 127/2010 COU; 
Implantação do plano de 
capacitação dos agentes 
universitários, proporcionando 
condições para a conclusão de 
ensino fundamental, médio e 
superior, bem como o apoio aos 
servidores em eventos técnico-

Alterar a Lei 15.050/2006, em 
especial no que tange à 
possibilidade de garantir a 
continuidade de evolução na 
carreira, evitando a estagnação 
precoce na tabela salarial. Processo 
em andamento desde 2008, mas na 
dependência de consenso entre as 
IES, as Secretarias de Estado e a 
PGE; 
Realizar as ações referentes ao 
dimensionamento de pessoal, bem 
como insistir na luta pela ampliação 
de vagas para a carreira técnica 
administrativa e docente. Processo 
em andamento, dependendo da 
autorização governamental para a 
perfeita execução. 
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restrita à área da saúde e aos 
docentes, permanecendo o déficit de 
pessoal na carreira técnica 
administrativa; 
 

científicos, culturais e esportivos 
como os encontros de Recursos 
Humanos; 
Implantação da ginástica laboral 
setorial, em parceria com os 
docentes e discentes do curso de 
Fisioterapia; 
Avaliação de desempenho 
completamente reestruturada neste 
período, passando a vigorar sob a 
forma da Resolução Conjunta 
001/2008 SETI/SEAP, sendo que 
todo o processamento relativo à 
avaliação de desempenho ocorre de 
maneira informatizada e é utilizado 
como referência para as demais 
instituições; 
Vistoria de todos os setores da 
universidade para a realização de 
perícia e emissão de laudos relativos 
à insalubridade e periculosidade. 

 

CRIAR MECANISMOS PARA UMA 
COMUNICAÇÃO CLARA, 

EFICIENTE E EFICAZ ENTRE OS 
MEMBROS DA COMUNIDADE 

INTERNA E ENTRE A 
INSTITUIÇÃO E A COMUNIDADE 

EXTERNA 
(A Diretoria de Informática viabilizou 

a implantação e a utilização do 
sistema de videoconferência com o 

objetivo de aperfeiçoar e 
potencializar a comunicação 
intercampi na UNIOESTE) 

 
SISTEMA DE TELEFONIA 

IMPLANTADA NO FINAL DE 2010 
PROPICIOU MAIOR Nº DE RAMAIS 

E ACESSOS E REDUCÃO DE 
CUSTOS. 

 

Controle de agendamento dos 
equipamentos e salas; 
Falta de treinamento para 
funcionários dos campi; 
Atraso na aquisição dos 
equipamentos no final do ano de 
2010; 
Atraso na elaboração e orçamentos 
do sistema de GED – Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos; 
Ampliação dos equipamentos de 
rede sem fio, em virtude do alto 
custo da solução adotada pela SETI; 
Falta de Recursos Humanos na 
Diretoria de Informática para 
elaboração e manutenção do Portal 
Institucional; 
Atraso na aquisição do sistema de 
armazenamento; 
Falta de Recursos Humanos na 

Integração de todas as salas de 
videoconferência; 
Integração com outras salas de 
outras universidades no Brasil e no 
exterior; 
Implantação do Núcleo de 
Telemedicina no HUOP; 
Implantação de nova sala no 
campus de Foz do Iguaçu; 
Realização de treinamentos para 
servidores da instituição; 
Ampliação de links de internet dos 
campi de 8MBps para 20MBps; 
Ampliação de pontos de redes em 
aproximadamente 4000 em 
Jan/2011; 
Legalização dos softwares de 
desenvolvimento; 
Atualização de servidores de Banco 
de Dados; 

Ampliação do número de salas e 
conexões simultâneas via MCU; 
Armazenamento de reuniões, 
treinamento e palestras, através da 
aquisição do Sistema de 
Armazenamento Centralizado; 
Aquisição de sistema de 
videoconferência individual 
(computador) para integração com o 
sistema de telefonia para realização 
de videochamadas e conferências. 
Para agilizar e ampliar os serviços 
de comunicação entre os campi, 
reitoria e hospital universitário 
(telefonia, malote, internet, a 
Diretoria de Informática destaca: 
Substituição dos equipamentos de 
rede sem fio, por equipamentos mais 
modernos e mais baratos; 
Integração da videoconferência e da 
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AMPLIAÇÃO DAS CAIXAS DE E-
MAIL 

 
 

Diretoria de Informática para 
desenvolvimento de sistemas; 
Mudanças contínuas das regras dos 
sistemas e alterações de requisitos; 
Resistência à utilização de novas 
tecnologias por parte de alguns 
servidores; 
Necessidade constante de 
capacitação e treinamento dos 
servidores para a utilização eficaz 
dessas tecnologias; 
Rotatividade das pessoas 
responsáveis em alimentar o 
sistema, considerando que grande 
parte das atividades fica concentrada 
entre estagiários e servidores 
temporários; 
 

Desenvolvimento e implantação dos 
sistemas: Patrimônio; Almoxarifado; 
Academus (Sistema de Controle 
Acadêmico; SGpls (Sistema 
Gerenciador de Pós-Graduação); 
Controle de Estágios; Ponto 
eletrônico; PIAD; Convênios; 
Transportes; Portal da Informação; 
Joomla para mestrados e 
doutorados; SADAU; SGRH Web e 
Moodle Institucional. 
Na área de concursos, a distribuição 
de informações praticamente 
eliminou os custos com a parte 
gráfica, bem como agilizou a 
comunicação entre as unidades, 
viabilizando a resolução de 
problemas de forma rápida; 
O sistema de videoconferência 
possibilitou a ampliação no número 
de vagas ofertadas para 
capacitação dos servidores, além de 
eliminar os custos com 
deslocamento de pessoal. Some-se 
a isso o fato desse sistema 
proporcionar a realização de 
reuniões entre as unidades, 
agilizando as tomadas de decisões 
e o desfecho de processos que 
precisam tramitar em diversas 
unidades; 
Implantação do sistema de folha 
online, disponibilizando aos 
servidores tanto a folha de 
pagamento, com informações 
inclusive sobre a margem 
consignável, quanto os 
comprovantes de rendimentos; 
Sistema de gerenciamento de dados 
do RH (SGRH) está sendo 
aprimorado continuamente, com a 

telefonia; 
Adquirir sistema de GED e 
confecção do novo Portal 
Institucional; 
Para tornar a página da UNIOESTE 
mais informativa, atraente, ágil e 
acessível, por meio da criação de 
links que contenham a legislação, as 
normas internas e os atos 
administrativos, as informações 
sobre a pesquisa, a extensão e o 
ensino, além dos eventos e 
atividades realizadas na instituição; 
Terceirização do Portal Institucional; 
Descentralização da submissão de 
conteúdos no Portal; 
Visando implantar a informatização 
do sistema administrativo, 
acadêmico, didático-pedagógico e 
bibliográfico para agilizar os 
processos e possibilitar acesso às 
informações: 
Desenvolvimento e implantação dos 
sistemas: AcademicoWeb; 
PosStricto (Sistema gerenciados de 
Mestrados e Doutorados); Cromos 
(Sistema de trâmite de Projetos); 
Sistema Gerenciador de Informações 
do PDE; Sistema de controle e 
gerenciamento de eventos; Reversa 
online de livros; Portal do Servidor; 
Sistema de Controle de Compras e 
Licitação; Migração de sistemas 
antigos; Qualificação dos Servidores; 
Integração completa entre sistemas 
e redes de computadores. 
Integrar todos os sistemas para 
evitar a duplicidade de trabalho e 
tornar as informações mais 
consistentes. Processo moroso, 
porém aos poucos a meta vem 
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elaboração de relatórios eficazes, 
atendendo às expectativas e 
necessidades do setor; 
Efetiva implantação do sistema de 
patrimônio e almoxarifado, para a 
Reitoria e os campi; 
Manutenção e ampliação do sistema 
de reprografia em todas as unidades 
da universidade, propiciando maior 
mobilidade aos usuários em ilhas de 
impressão, sem impactar custos 
para instituição, inclusive com 
fornecimento de papel. 

sendo atingida, eliminando a 
necessidade de manter diversos 
controles, concentrando as 
informações somente nos sistemas 
existentes; 
Necessidade de sistema de gestão 
para a universidade, ou pelo menos 
construção de novos sistemas 
essenciais no desenvolvimento das 
atividades administrativas e de 
controle, a exemplo da área de 
licitação e compras da UNIOESTE, 
visando reduzir a necessidade de 
trabalhos operacionais e dar maior 
celeridade e confiabilidade nos 
processos. 

CONSOLIDAR A ORGANIZAÇÃO E 
A GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, DE 

FORMA DESCENTRALIZADA, 
COLEGIADA E AUTÔNOMA 

Para Integrar e manter atualizados 
os sistemas informatizados falta 
padronização nos procedimentos; 
Para promover a gestão eletrônica 
de documentos e controle 
acadêmico, a Diretoria de 
Informática esclarece que este 
programa se integra aos demais 
programas relatados. 
 

Legalização dos softwares de 
desenvolvimento; 
Atualização de servidores de banco 
de dados; 
Reformulação dos sistemas de 
almoxarifado, patrimônio e 
convênios; 
Alterações anuais nos sistemas 
PIBIC, SEU, Avaliação Institucional, 
Acadêmico; 
Integração com redes de 
computadores para criação de 
logins e senhas de acesso. 

Migrar sistemas legados para 
integração; 
Integração do sistema de bibliotecas; 
Integração do sistema de controle de 
ponto eletrônico; 
Integração do sistema de controle de 
estágio probatório; 
Aquisição de ferramentas 
atualizadas para desenvolvimento de 
sistemas. 
 

ATUAR INSTITUCIONALMENTE, 
COM BASE NA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL, 
CONSIDERANDO 

PRINCIPALMENTE O QUE SE 
REFERE À CONTRIBUIÇÃO À 

INCLUSÃO SOCIAL, AO 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, À DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE, DA MEMÓRIA 

CULTURAL, DA PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 

Ausência de um setor específico, na 
DRH, para desenvolver atividades 
que propiciem a inclusão de projetos 
que possam abarcar as atividades 
culturais, recreativas e de prevenção 
à saúde do servidor; 
Atraso na elaboração dos projetos e 
descrições devido à falta de pessoal 
na Assessoria de Obras da 
Instituição para instruir a fase interna 
de licitações de obras, inclusive dos 
elevadores e plataformas; 

Foi inserido o programa do Menor 
Aprendiz, realizando contratações de 
jovens em diversos setores da 
universidade, fator que tem 
possibilitado uma nova perspectiva a 
esses jovens, bem como sua 
inclusão social a partir da 
experiência adquirida nas atividades 
administrativas; 
Foi promovida pela área de 
Recursos Humanos a realização de 
diversas palestras sobre saúde, 

Acompanhar as contratações dos 
menores aprendizes, desde o início 
do processo, como forma de garantir 
a inserção dos mesmos em setores 
que efetivamente possam 
acompanhar seu desenvolvimento 
social; 
Institucionalizar projetos e 
programas que viabilizem a oferta de 
palestras, eventos, cursos e 
parcerias com outros órgãos para 
atingir os objetivos traçados neste 
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CULTURAL Dificuldade de encontrar 
fornecedores para concorrência dos 
equipamentos adquiridos, a exemplo 
de braile, máquina de relevos táteis 
e cadeira de rodas motorizadas; 
Dificuldade de mobilização de 
pessoas para envolverem-se e 
facilitarem a implantação da ação, 
em razão do reduzido quadro de 
servidores em face de todas as 
demandas da Instituição. 
 

qualidade de vida e 
acompanhamento psicológico 
quando solicitado pelos próprios 
servidores; 
Estudos e ações relativas à seleção 
e coleta solidária dos resíduos no 
âmbito da UNIOESTE, visando sua 
destinação às associações e 
cooperativas de catadores 
habilitados, promovendo a educação 
ambiental e inclusão social; 
Aquisição de coletores 
padronizados, fragmentadoras e 
equipamentos de proteção individual 
- EPI; 
Participação em projetos de 
extensão visando cursos, palestras 
relativas à educação ambiental e 
inclusão social, destacando os 
projetos de resíduos e relativos à 
água. 
Os projetos para reformas e 
construção civil estão sendo 
realizados de acordo com as normas 
da acessibilidade para os deficientes 
físicos; 
Foram adequados vários edifícios 
dos campi, Reitoria e Hospital 
Universitário; 
Foram aplicados recursos próprios 
da instituição, recursos repassados 
pelo Governo do Estado, mas 
principalmente do Ministério da 
Educação, visando aquisição de 
equipamentos, obras e reformas 
para atender às questões de 
acessibilidade; 
Foram adquiridos, de forma 
padronizada, móveis e 
equipamentos com ergonomia 
adequada visando melhor postura 

item; 
Concluir as aquisições previstas no 
plano de trabalho do projeto do MEC 
para atender à acessibilidade; 
Interagir com o Programa de 
necessidades especiais visando 
rediscutir no âmbito da universidade 
as melhorias realizadas, as novas 
demandas. 
Dar continuidade às aquisições 
visando conforto, segurança e 
ergonomia as atividades laborais. 
Viabilizar a participação de maior 
número de pessoas a fim de 
implementação das ações já 
iniciadas, bem como, planejar novas 
ações; 
Implantar projetos de atendimento à 
comunidade interna tais como 
restaurantes universitários, casas de 
estudantes, creches, bem como 
ampliar e melhorar os canais de 
acesso a todos os serviços da 
universidade. 
Viabilizar programa para a correta 
administração dos resíduos na 
UNIOESTE. 
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laboral; 
Foram mantidos sistema de registro 
de preços a fim de atender às 
necessidades de projetos e 
aquisições no âmbito da UNIOESTE; 
Foram ampliadas as estruturas 
físicas da universidade, bem como 
instalados sistemas de ar 
condicionado; 
Foram adquiridos veículos novos 
com vistas a garantir maior 
mobilidade das pessoas e com 
segurança. 

DESENVOLVER ESFORÇOS PARA 
GARANTIA DA 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
DA UNIOESTE, TENDO EM VISTA 

O SIGNIFICADO SOCIAL DA 
CONTINUIDADE DOS 

COMPROMISSOS NA OFERTA DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

(Desenvolver junto ao governo 
estadual ações para a distribuição 
equitativa dos recursos financeiros 

entre as IES) 

 

Evitar medidas governamentais no 
âmbito estadual que provoquem 
impasses administrativos, a exemplo 
da lei do superávit em 2009, e da lei 
da carreira dos agentes 
universitários, que causam muitas 
dificuldades para a administração e 
para o crescimento das IES;  
O constante atraso pela Secretaria 
da Fazenda no repasse de recursos 
financeiros da fonte do Tesouro 
causa grande dificuldade de 
planejamento orçamentário e 
financeiro, bem como o atraso nos 
pagamentos a fornecedores 
dificultando novas aquisições, 
principalmente para o Hospital 
Universitário; 
Na execução de convênios 
dificuldades em relação aos 
Coordenadores em face a instruir 
aquisição de bens e serviços, que 
atendam às necessidades; 
Dificuldade para efetuar os 
procedimentos de despesas em face 
da complexa legislação e do 
reduzido quadro de servidores. O 
que, consequentemente, dificulta 

Anualmente é submetido para 
aprovação o orçamento da 
universidade;  
No período avaliado o orçamento 
para custeio do ensino cresceu; 
Foram submetidos diversos projetos 
a órgãos de fomento com liberação 
de recursos; foram aprovados e 
executados diversos projetos 
federais e estaduais, os quais 
atenderam a diversas atividades da 
UNIOESTE; 
Período em que houve maior 
quantidade de convênios com 
órgãos federais e estaduais foram 
assinados e executados na 
universidade; 
Cumpridas todas as atribuições da 
assessoria de convênios; 
Estrutura reduzida de pessoas para 
as atividades afins, havendo 
necessidade de comprometimento 
extra dos envolvidos a fim de 
atender à demanda; 
Constantemente são realizadas 
discussões relativas à necessidade 
de fundações para execução de 
atividades de prestação de serviços, 

Qualificar maior número de pessoas 
nas atividades da assessoria de 
convênios e captação de recursos; 
Contratação de servidores públicos; 
Promover uma ampla discussão 
sobre as relações entre as 
Fundações e a UNIOESTE, melhor 
estabelecendo a parceria entre 
ambas; 
Encaminhar propostas ao COU, das 
novas resoluções, a fim de adequar 
os diversos tipos de atividades à 
legislação, visando potencializar a 
captação de recursos; 
Contratação de servidores visando 
fazer frente à prestação de serviços a 
fim de captação de recursos; 
Conscientizar a nova gestão 
governamental estadual das 
dificuldades da universidade e haver 
constantemente o acompanhamento 
por parte da Administração, visando 
ao repasse dos recursos que 
atendam às necessidades; 
Manter a capacidade institucional de 
elaborar e executar bons projetos, os 
quais propiciam potencializar a 
infraestrutura; 
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também manter o crédito 
institucional, com vistas a receber 
novos recursos; 
A falta de clareza governamental nos 
critérios e a agilidade nos processos 
concernentes a liberações de 
investimentos, inclusive, dentre os 
próprios campi da UNIOESTE; 
Críticas análogas também cabem 
aos processos de avaliação dos 
projetos concernentes ao Edital de 
Fluxo Contínuo da Unidade Gestora 
do Fundo Paraná, com critérios 
claros e com retorno dos pareceres 
aos interessados que tiveram seus 
projetos recusados; 
Propostas ou criação pelo Governo 
do Estado de novos cursos, 
extensões e campus na UNIOESTE, 
não respeitando o planejamento da 
universidade;  
Falta de consenso entre os 
envolvidos no estudo, visando 
adequar as atividades em face da 
legislação. 
 

inclusive de cursos de 
especialização; 

A resolução está divulgada na 
página da internet, e podendo ser 
discutida a qualquer momento e 
promovidas alterações desde que a 
necessidade seja apresentada e 
aprovada pelo COU; 
Conforme prevê a RDO, anualmente 
são recalculados os índices para 
repasse de custeio para atender aos 
campi e à Reitoria, por meio do 
modelo de alocação de recursos, o 
qual considera quantitativo de 
servidores em cada unidade, a 
metragem de área e área construída, 
número de cursos, alunos, etc...;  
Baseado nestes índices e nas 
prioridades que estabelece a RDO é 
feita a distribuição interna dos 
recursos sendo que cada unidade 
presta contas ao seu Conselho; 
Cada unidade, por meio de seu 
ordenador de despesas estabelece 
orçamento próprio para sua unidade, 
e o administra da forma mais 
conveniente; 
Na reitoria os recursos da gráfica 
são aplicados em sua própria 
manutenção; 
Os recursos da Editora são oriundos 
de fundo específico repassado pelos 
cursos de especialização; 
As Pró-Reitorias são atendidas, 
considerando as disponibilidades da 
unidade Reitoria, bem como a 
analise de prioridades feitas pelo 
ordenador de despesas. 

Viabilizar a proporcionalidade entre o 
quantitativo de servidores em 
relação ao número de cursos, 
alunos, de estrutura física, 
condizente com as outras IES, 
visando buscar os respectivos 
recursos financeiros; 
Discutir e divulgar junto à 
comunidade acadêmica a Resolução 
que trata das Diretrizes 
Orçamentárias - RDO, a respeito da 
distribuição dos recursos financeiros 
entre os campi. 
Reativar, fortalecer e ampliar todas 
as atribuições da Assessoria de 
Convênios e Captação de Recursos 
e de suas Divisões. 
 
 

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE 
INFRAESTRUTURA DA 

UNIVERSIDADE PARA ATENDER 

Falta de pessoal e insuficiência de 
recursos financeiros. 
 

Apoio às direções de campus e 
hospital por meio de convênios que 
visaram à melhoria e ampliação da 

Continuar a melhoria da 
infraestrutura física, de mobiliário e 
de transporte de modo a qualificar as 
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ÀS NECESSIDADES DE SUAS 
ATIVIDADES-MEIO E DE SUAS 

ATIVIDADES-FIM 

estrutura física, com obras, 
mobiliário, equipamentos de 
laboratórios, mobiliário, 
condicionadores de ar, veículos e 
bibliografia; 
Foram buscadas novas tecnologias 
de informação para facilitar e dar 
maior agilidade às áreas fins e meio; 
Por meio da nova sistemática para 
licitar e comprar livros, a 
universidade está oportunizando 
ampliar o acervo de forma mais 
rápida, otimizada e atualizada. 

 

atividades-fim e atividades-meio da 
universidade (reformar salas, instalar 
climatizadores nas salas, construir 
salas de permanência); 
Manter com manutenção as 
estruturas existentes; 
Implementar programas de 
segurança nos campi, Hospital 
Universitário e Reitoria (iluminação, 
câmeras, pavimentação e outros); 
Ampliar, revisar e melhorar a 
infraestrutura dos setores da Reitoria 
e do Hospital Universitário; 
Viabilizar recursos para dotar a 
universidade de infraestrutura 
necessária para o atendimento da 
política de educação à distância. 
 

 

No que tange ao objetivo do PDI voltado para a “Qualificação dos Servidores”, remeteu-se a Lei nº 15.050/2006, que dispõe 

sobre a carreira técnica universitária, a partir da qual foi possível reformular os regulamentos que implicavam diretamente no 

desenvolvimento da carreira dos agentes universitários. Ao aprovar a Resolução nº 127/2009-COU, por exemplo, que 

regulamentou a política de capacitação dos agentes universitários, abriu-se a possibilidade de debater sobre os rumos que a 

instituição pretende traçar no que tange ao investimento na qualificação contínua dos servidores, impondo a necessidade de 

realizar o plano bienal de ações. Derivada destas discussões foi aprovada a Resolução nº 074/10 COU, que institui o Programa de 

Capacitação dos Agentes Universitários da UNIOESTE, para o período de 2010/2011, com reserva de orçamento para projetos de 

capacitação por campus, facilitando o planejamento anual das unidades tanto no que concerne à oferta de cursos, quanto à 

disponibilidade financeira demandada para a participação dos servidores. 

As parcerias firmadas com órgãos do Estado, por meio da Escola de Governo, propiciaram a ampliação da oferta de cursos 

e o número de vagas, elevando o nível de qualificação dos servidores da UNIOESTE, além de oportunizar maior participação em 

eventos de capacitação, treinamento e qualificação, com significativa redução de custos, se comparada à oferta do mesmo 
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quantitativo de cursos e número de participantes sem essas parcerias, porém, a estratégia da Escola de Governo em destinar 

alguns cursos limitados à classe que o servidor foi uma dificuldade apresentada no decorrer desse triênio, pois o número de vagas, 

além de limitado, não atinge a expectativa gerada pelo plano de carreira, cuja filosofia seria de estimular a busca pela qualificação 

permanente que oportunizasse as promoções, inclusive entre as classes. 

A oferta de cursos específicos por funções e área de atuação, os encontros de servidores que atuam nas áreas de Recursos 

Humanos e na área Administrativa e Financeira, além das iniciativas de inclusão digital para os servidores ocupantes da função de 

Auxiliar Operacional (Classe III), oportunizaram a troca de experiências, a interação entre os servidores que compartilham de 

problemas similares no cotidiano de suas atividades, vislumbrando a superação de limites e abrindo possibilidades para novos 

avanços.  

Por fim, ficou demonstrada a necessidade de melhor aproveitamento dos trabalhos desenvolvidos pelos servidores nos 

cursos de qualificação, sendo que uma das formas de efetivar essa meta foi a criação de mecanismos que vinculam a liberação de 

horas para cursos de graduação ou pós-graduação à obrigatoriedade do beneficiário desenvolver seu projeto de pesquisa voltado 

para aplicação na instituição. Esta meta foi atendida parcialmente com critérios estabelecidos em regulamento próprio, mas que 

precisariam ser revisados, considerando que na prática algumas situações já demonstram a necessidade de alteração ou de 

criação de novos critérios. 

Para análise das ações relativas ao objetivo “criar condições e incentivar o aperfeiçoamento, o desenvolvimento profissional 

e as condições de trabalho dos servidores da UNIOESTE”, estes foram divididos em duas etapas: 1ª etapa relacionada ao que 

tange os assuntos que dependiam exclusivamente da Administração Superior e a 2ª etapa relacionada a assuntos que dependem 

de tramitação junto ao Estado ou de decisões judiciais, fugindo ao controle dos gestores. 

Na primeira etapa pode-se destacar a aprovação da Resolução nº 86/2010-COU, que propiciou a adequação dos 

quadriênios para aplicação do instituto de progressão por titulação aos Agentes Universitários, resgatando a possibilidade de 

desenvolvimento na carreira a partir de sua criação pela Lei n° 11.713/1997. Decorrente dessa aprovação foi possível revisar a 
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aplicação de todos os dispositivos do plano de cargos e salários, atualizando a vida funcional de todos os Agentes Universitários, 

de forma individualizada. 

Neste mesmo sentido, a revisão da situação funcional dos docentes que não obtiveram o benefício da promoção durante o 

período de estágio probatório, foi aprovada pelas Resoluções nº 193/2010-CEPE, que estabelece normas para aceite de diplomas, 

admissões e promoções funcionais dos docentes, constando a previsão de promoção por titulação a qualquer tempo, incluindo o 

período do estágio probatório e a Resolução nº 127/2010 COU, que estabelecem critérios para adequação de datas de promoção 

durante o período do estágio probatório. 

No âmbito da Reitoria, a ginástica laboral em parceria com os docentes e discentes do curso de Fisioterapia, foi retomada e 

está sendo aplicada de forma setorial e ampliada para dois dias na semana, no horário de expediente, como forma de garantir que 

todos os servidores possam desenvolver e cuidar da sua saúde sem prejudicar o planejamento das demais atividades de seu 

convívio social. 

A Avaliação de Desempenho dos Agentes Universitários e dos docentes foi informatizada e é utilizada como referência em 

outros órgãos do Estado, por se tratar de um processo dinâmico e de custo reduzido tanto no quesito de material de expediente, já 

que o processo é todo on line, quanto na possibilidade de reduzir o número de servidores responsáveis por essa tarefa, já que se 

torna um processo auto-explicativo. 

Na área de Segurança no Trabalho, considerando que até 2010 não havia profissional desta área na instituição e, com a 

contratação de um Engenheiro em Segurança no Trabalho, abriu-se possibilidade de que todos os setores da universidade 

passem pela realização de perícia e emissão de laudos relativos a insalubridade e periculosidade, como forma de embasar os 

processos existentes e fundamentar os questionamentos jurídicos relativos a essa área, sem ter que recorrer à Divisão De 

Medicina e Saúde Ocupacional – DIMS, órgão vinculado ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração 

e Previdência – SEAP, que trabalha com um prazo indeterminado para a conclusão das perícias, com consequentes multas à 

UNIOESTE, por situações que fogem ao controle interno.. 
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Seguindo o tema de contratações, ressalte-se que as ações judiciais têm sido o maior fator impeditivo no quesito de 

reposição de servidores para a área administrativa, haja vista que os processos de promoção deveriam preceder a realização de 

concursos públicos, portanto, a Ação Civil Pública que proibiu a execução dos Processos Seletivos de Promoção tem refletido 

negativamente nas demais ações administrativas, no que tange tanto a progressão na carreira quanto ao aumento da ampliação 

da força de trabalho para a área administrativa. Essa dificuldade depende exclusivamente de alteração da Lei nº 15.050/2006, 

processo que tem sido amplamente discutido desde 2008, sem êxito tanto no âmbito do Estado, pela falta de consenso entre as 

IES, as Secretarias de Estado e a Procuradoria Geral do Estado, quanto na falta de conclusão dos processos judiciais. 

Na segunda etapa, percebe-se que, a exemplo do que ocorre em praticamente todas as unidades, a maior dificuldade 

enfrentada tanto neste objetivo quanto nas demais ações é a falta de pessoal, fator que sobrecarrega as equipes de trabalho que  

precisam atuar em várias frentes ao mesmo tempo, sem a possibilidade de focar os esforços ao planejamento necessário para a 

execução de tarefas com maior eficácia. Some-se a isso a morosidade nos processos de autorização para novas contratações e, 

principalmente, de ampliação de vagas para provimento em concurso público. Note-se que a ampliação ficou restrita à área da 

saúde e ao corpo docente, permanecendo o déficit de pessoal da Carreira Técnica Administrativa, sem reposição por servidores 

efetivos desde 2002. 

Uma das metas indicadas também tem relação direta com o Estado remete a uma ação já iniciada, porém carente de 

servidores para sua continuidade, é o projeto de redimensionamento de pessoal, que visa otimizar as potencialidades dos 

servidores para desenvolver suas atividades em área de seu interesse pessoal, associada a necessidade institucional. Esta meta 

deve ser associada a insistência em ampliar o quadro de vagas criadas para a UNIOESTE, em especial para a carreira 

administrativa  e de saúde, processo incluído, anualmente, nas propostas orçamentárias enviadas ao Estado. 

Quanto ao objetivo de “criar mecanismos para uma comunicação clara, eficiente e eficaz, entre os membros da comunidade 

interna e entre a instituição e a comunidade externa”, destaca-se a implantação e a utilização do sistema de videoconferência, 

viabilizado pela Diretoria de Informática, que foi atingido com êxito e tem apresentado o aperfeiçoamento e potencializado a 

comunicação intercampi na UNIOESTE. Este avanço é oriundo da integração de todas as salas de videoconferência, bem como da 
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integração com salas de outras universidades no Brasil e no exterior, além da implantação de novos espaços como a Sala no 

campus de Foz do Iguaçu e o Núcleo de telemedicina no HUOP. 

Um exemplo prático disso foi a ampliação no número de vagas ofertadas para capacitação dos servidores, que minimiza, 

inclusive, os custos com deslocamento de pessoal, além de proporcionar a realização de reuniões entre as unidades, agilizando a 

tomada de decisões e o desfecho de processos que precisariam tramitar em diversas unidades. 

Some-se a isto a redução de custos na área de concursos, pois a disseminação de informações praticamente eliminou os 

custos com a parte gráfica, bem como agilizou a comunicação entre as unidades, viabilizando a resolução de problemas de forma 

rápida. Processo otimizado com a ampliação de links de internet dos campi de 8 MBps para 20 MBps, além da ampliação de 

pontos de redes em aproximadamente 4000 em janeiro de 2011. 

Importante ressaltar que a Instituição trabalhou a legalização dos softwares de desenvolvimento; a atualização de 

servidores de Banco de Dados; o desenvolvimento e implantação dos sistemas: Patrimônio; Almoxarifado; Academus (Sistema de 

Controle Acadêmico; SGpls, Sistema gerenciador de Pós-graduação); Controle de Estágios; Ponto eletrônico; Plano Individual de 

Atividade Docente (PIAD on line); Convênios; Transportes; Portal da Informação; Joomla para mestrados e doutorados; SADAU; 

SGRH Web e Moodle Institucional. 

A resistência à utilização de novas tecnologias, além do déficit de pessoal para desenvolver e aprimorar os sistemas 

existentes é outro fator que dificulta atingir as metas traçadas na área de informática, portanto, a utilização das tecnologias 

existentes precisa ser estimulada, com o intuito de reduzir esforços e evitar a duplicidade de tarefas. A dificuldade sentida no 

quesito de capacitação e treinamento dos servidores para a utilização eficaz das tecnologias existentes está diretamente 

relacionada ao reduzido número de servidores em todas as áreas administrativas, pois, ao mesmo tempo em que o sistema 

precisa ser desenvolvido, há que se prever o acompanhamento e envolvimento de dois ou mais servidores nessa tarefa, como 

forma de multiplicar os conhecimentos, facilitando os treinamentos na área. 

Outro ponto que chama a atenção quanto ao déficit de pessoal é a rotatividade das pessoas responsáveis em alimentar os 

sistemas existentes, pois, uma parte considerável dessas atividades fica concentrada entre estagiários e servidores temporários, 
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interrompendo a continuidade das atividades e provocando inconsistência nos dados rotineiros, já que nem sempre é possível 

treinar substitutos para essas tarefas, os quais acabam aprendendo no cotidiano de suas atividades e sem o devido planejamento. 

Por se tratar de setor com ênfase na área administrativa e financeira, atingir o objetivo “consolidar a organização e a 

gestão da instituição, de forma descentralizada, colegiada e autônoma”, fica restrito ao aspecto administrativo e de estrutura física, 

porém, a complexidade e multiplicidade de legislações nesta área tem dificultado a promoção da gestão eletrônica de documentos 

e controle acadêmico, que integraria os programas de: Integração do sistema de bibliotecas; Integração do sistema de controle de 

ponto eletrônico; Integração do sistema de controle de estágio probatório, além da necessidade de migrar sistemas legados para 

integração. 

No que tange ao processo de inclusão social, objetivo previsto no PDI para “atuar institucionalmente, com base na 

responsabilidade social, considerando principalmente o que se refere à contribuição à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural” pode-se destacar a 

inserção do programa Menor Aprendiz na prática administrativa da UNIOESTE, por meio das contratações de jovens para os 

diversos setores da universidade, tem possibilitado uma nova perspectiva a esses jovens, oportunizando sua inclusão social a 

partir da experiência em atividades administrativas, além de propiciar o convívio na comunidade acadêmica, fator que visa 

estimular o anseio pela superação dos limites impostos pela situação sócio-econômica reduzida.  

No que tange à estrutura física, destacaram-se como avanço os projetos para reformas e construção civil que estão sendo 

realizados de acordo com as normas da acessibilidade para os deficientes físicos, além da adequação de vários edifícios dos 

Campi, Reitoria e Hospital Universitário. Estes avanços foram possíveis por meio de recursos próprios da instituição, recursos 

repassados pelo Governo do Estado e, principalmente, recursos do Ministério da Educação destinados aos projetos que visam a 

aquisição de equipamentos, obras e reformas para atender as questões de acessibilidade. 

O período analisado para esta avaliação apresenta a maior quantidade de convênios assinados e executados na 

universidade, com órgãos federais e estaduais, os quais promoveram parcerias importantes para a consolidação de projetos e 

programas institucionais, além de elevarem a qualidade dos serviços prestados pela instituição, demonstrando que mesmo com a 
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limitação de estrutura física e humana, em especial na área de Convênios, as atribuições da Assessoria de Convênios foram 

cumpridas. 

Uma das maiores dificuldades para garantir a inclusão social de forma mais abrangente, é a limitação estrutural percebida 

pela ausência de um setor específico, na Diretoria de Recursos Humanos, com pessoal qualificado nas áreas de segurança, 

saúde, assistência social, prática desportiva, os quais são essenciais para o desenvolvimento de atividades que propiciem a 

inclusão de projetos que possam abarcar as atividades culturais, recreativas e de prevenção à saúde física e psíquica do servidor. 

No que se refere ao objetivo de “desenvolver esforços para garantia da sustentabilidade financeira da UNIOESTE, tendo 

em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior”, cabe frisar que as propostas 

orçamentárias submetidas, anualmente, para aprovação no âmbito do Estado têm apresentado um crescimento gradativo, em 

especial para o custeio do ensino, assim como os diversos projetos submetidos aos órgãos de fomento têm obtido liberação de 

recursos, oportunizando a execução das ações no âmbito da UNIOESTE.  

Existe ainda a possibilidade de revisão da Resolução de Diretrizes Orçamentárias – RDO, a cada novo projeto que implica 

em impacto financeiro e é aprovado pelo Conselho Universitário. Cabe ressaltar que é com base nos índices e nas prioridades 

estabelecidas na referida resolução que se faz a distribuição interna dos recursos, sendo de responsabilidade de cada unidade a 

prestação de contas ao Conselho competente. Assim, as unidades (Campi, Reitoria e HUOP), por meio de seu ordenador de 

despesas, estabelecem orçamento próprio e o administra da forma mais conveniente, respeitando as especificidades e prioridades 

de cada unidade administrativa. 

Na Reitoria, por exemplo, os recursos da gráfica são aplicados em sua própria manutenção, enquanto os recursos da 

Editora, oriundos de fundo específico, são repassados pelos cursos de especialização. Já as Pró-Reitorias são atendidas, 

conforme suas demandas são apresentadas, analisadas a disponibilidade financeira da Reitoria, bem como a análise de 

prioridades feitas pelo ordenador de despesas, quando o caso requer. 

Uma das dificuldades recorrentes nesta área são as medidas governamentais que provocam cortes nos orçamentos 

aprovados anualmente, fator que gera impasses nas ações de despesas e contratações de serviços essenciais para a 
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continuidade das atividades. Na Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2010” (Lei nº 

16.369/2009), por exemplo, em seu artigo 26 determinou que “As Unidades Orçamentárias da Administração Indireta [...] deverão 

recolher ao Tesouro Geral do Estado [...] 80% (oitenta por cento) dos respectivos Superávits Financeiros apurados em seus 

Balanços Patrimoniais do exercício de 2009”, dispositivo que causou muita dificuldade na operacionalização, haja vista que o 

orçamento aprovado já estava comprometido, dependendo apenas da liberação financeira para cumprir com os compromissos 

firmados com os fornecedores.  Some-se a isto o constante atraso pela Secretaria da Fazenda no repasse de recursos financeiros 

da fonte do Tesouro (fonte 100), que causa grande dificuldade de planejamento orçamentário e financeiro, além do atraso nos 

pagamentos a fornecedores dificultando novas aquisições, principalmente para o Hospital Universitário. 

Na execução de convênios, a instrução para aquisição de bens e serviços, que atendam as necessidades demandadas 

pelos projetos, apresentam limitações de ordem administrativa, fator que gera duplicidade de tarefas e a dificuldade dos 

coordenadores dos projetos desenvolverem as atividades e o cronograma proposto nos projetos pela falta de pessoal necessário 

no acompanhamento e execução dos projetos que tramitam simultaneamente, nas mais diversas áreas de conhecimento. 

O déficit de pessoal, sentido em todos os objetivos traçados no PDI, também é uma dificuldade apontada neste item, pois, 

para efetuar os procedimentos de despesas e a prestação de contas, em face da complexa legislação, limita as ações e implica, 

inclusive, na dificuldade em manter o crédito institucional, com vistas a receber novos recursos. Outro item a se destacar como 

uma grande dificuldade é quanto aos critérios que garantam a agilidade nos processos concernentes à liberações de 

investimentos, pela falta de clareza governamental e da própria UNIOESTE, quanto aos objetivos e ao planejamento para cada 

projeto e ação.  

Críticas análogas também cabem aos processos de avaliação dos projetos concernentes ao Edital de Fluxo Contínuo da 

Unidade Gestora do Fundo Paraná, os quais carecem de critérios claros e de retorno dos pareceres aos interessados que tiveram 

seus projetos recusados, evitando a reincidência em falhas que poderiam ser evitadas nos próximos projetos. 

As propostas ou criação, pelo Conselho Universitário ou pelo Governo do Estado, de novos cursos, extensões ou outros 

campi para a expansão da UNIOESTE, sem o devido planejamento, tem sido outro fator de dificuldade, pois implica num 
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crescimento desordenado para o atendimento de questões políticas que não levam em conta, por exemplo, a necessidade de 

consolidar os cursos e estrutura existente, antes de promover novas ampliações sem garantir a mesma proporção em termos 

financeiros, de estrutura física e humana. 

O maior avanço que fica explícito em cada objetivo analisado para a realização da Avaliação Institucional e, em especial, 

no objetivo “melhorar as condições de infraestrutura da universidade para atender as necessidades de suas atividades-meio e de 

suas atividades-fim”, é a elevação do nível de qualificação, capacitação e profissionalização dos servidores da UNIOESTE, tanto 

do corpo docente quanto do corpo de agentes universitários, fator que tem definido o êxito ao executar as ações propostas pelas 

diversas instâncias da UNIOESTE. Há que se ressaltar que sem a devida qualificação e o comprometimento dos servidores desta 

Instituição, o déficit de pessoal, demonstrado em todos os objetivos traçados, poderia ter reduzido a qualidade dos cursos e 

programas ofertados pela mesma, já que muitos objetivos não foram atingidos em sua totalidade, em virtude da insuficiência de 

pessoal para sua execução. 

As novas tecnologias de informações, adotadas para facilitar e proporcionar maior agilidade nas atividades meio, 

objetivando atingir de forma eficiente e eficaz as atividades fim tem sido uma solução paliativa para as dificuldades enfrentadas 

pela falta de pessoal, um exemplo concreto é a nova sistemática para licitar e comprar livros que tem oportunizado a ampliação do 

acervo de forma mais rápida, otimizada e atualizada. 

Assim, como se observa nos demais objetivos, o déficit de pessoal e a insuficiência de recursos são duas das maiores 

dificuldades enfrentadas para que a UNIOESTE cumpra de forma satisfatória sua Missão, fator que não inibiu o crescimento da 

instituição, seja quantitativa ou qualitativamente.  
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1.3 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PRG 

 
Dados Gerais 

A Pró-Reitoria de Graduação – PRG  é a unidade da Reitoria responsável pela coordenação das atividades relativas ao 

ensino na graduação. Deve traçar diretrizes para orientar a ação da universidade no ensino de graduação e zelar pela qualidade e 

adequação de seus programas. Diante da amplitude de ações relacionadas ao ensino nos cursos de graduação, oferecidos na 

UNIOESTE, os dados apresentados a seguir concentram elementos qualitativos e quantitativos, com a intenção de dar um 

panorama da PRG, especialmente no período de 2006 e de 2010. 

O quadro abaixo visa dar à comunidade externa e interna da UNIOESTE condições de conhecer a oferta de ensino nos 

níveis de graduação. Detalhando a oferta de cursos de graduação, tem-se o seguinte: 

 
Quadro 16 – Oferta de cursos de graduação na UNIOESTE 

Curso Campus Duração 
Nº 
vagas 

Situação legal Data de início 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administração 

Foz do Iguaçu 
4 anos 
noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 83.558/79 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 218/83 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 376/2007-CEPE 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 1779/11 de 15/06/2011 

1979 
(alteração PPP em 2004 
passou para 4 anos) 

Medianeira 
Extensão 

5 anos 
noturno 

40 

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. 
Decreto autorização n° 6758/2006 de 13/06/2006 
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 

Mal. Cândido 
Rondon 

4 anos 
noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 89.201/83 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 316 /87 
Estrutura Curr89icular aprovada através da Resolução nº 259/2007-
CEPE 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 2044/11 de 20/07/2011 

1983 
(alteração PPP em 2004 
passou para 4 anos) 
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Palotina 
Extensão 

5 anos 
noturno 

50 

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) 

Santa Helena 

5 anos 
(2002) 
noturno 

 
alterado p/ 4 
anos (oferta 
em 2005) 

40 

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 
 
 

Cascavel 
4 anos 
noturno 

50 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 77.961/76 
Reconhecimento: Decreto Federal nº. 83.325/79 
Estrutura Curricular Aprovada pela Resolução nº 001/2005-CEPE e 
Resolução nº 218/2007-CEPE 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 1867/11 de 01/07/2011 

1976 
(alteração PPP em 2004 
passou para 4 anos) 

Francisco 
Beltrão 

4 anos 
Matutino 

40 

Processo nº. 4.924.830-0 
Implantado em 2003 com expansão de vagas de Cascavel: 
Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 77.961/76, 
Reconhecimento: Decreto Federal nº. 83.325/79 
Proc. Nº 8.198.351-8 Regulariza o curso 
Autorização de Funcionamento: Decreto nº. 4.155/04 de 28/12/2004 
Decreto de autorização nº. 4155/04 de 28/12/2004 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº. 313/07 de 15 de março de 
2007 
Atual Estrutura Curricular aprovada pela Resolução 260/2007-CEPE 

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

 
 

Agronomia 

Mal Cândido 
Rondon 

5 anos 
integral 

40 

Criação/UNIOESTE: Resolução 006/95 - COU. 
Autorização de funcionamento: Parecer nº 137/94 – CEE 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 2.249, de 29/06/2000 
Estrutura Curricular alterada pela resolução n° 350/2007-CEPE 

1995 

 
Ciências 

Biológicas 
 
 

Cascavel 
4 anos 

Bacharelado 
integral 

40 

Estrutura Curricular aprovada pela Resolução n° 350/2007-CEPE. 
Autorização de Funcionamento - Parecer nº. 260/92-CEE  
Reconhecimento: Decreto Estadual 297/99 de 17/02/99  
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 8.339 de 15/09/10  
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 263/2008-CEPE 

2003 
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Ciências 
Biológicas 

 
 
 
 
 
 
 

Cascavel 
5 anos 

Licenciatura 
Noturno 

40 

Autorização de Funcionamento - Parecer nº. 260/92 – CEE 
Reconhecimento: Decreto Estadual 297/99 de 17/02/99 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 8.339 de 15/09/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 382/2007-CEPE 

2003 

Santa Helena 

4 anos 
Licenciatura 

Integral 
 
 

Vest.2005 
PPP 

reformulado 
na sede 

40 

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 

 
 
 

Ciências 
Contábeis 

 
 
 

Cascavel 
5 anos 

Bacharel 
Noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 77.961/76 
Reconhecimento: Decreto Federal nº. 83.325/76 
Estrutura Curricular aprovada através a Resolução 340/2009-CEPE 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 1713/11 de 13/06/2011 

1976 

Foz do Iguaçu 
5 anos 

Bacharel 
Noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 83.558/79 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 218/83 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 161/2007-CEPE 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 1701/11 de 13/06/2011 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 206/2010-CEPE 

1979 

Mal Cândido 
Rondon 

5 anos 
Bacharel 
Noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.055/80 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 73/83 
Estrutura Curricular aprovada através da Resolução nº 324/2006-
CEPE 

1983 

Palotina 
Extensão 

5 anos 
Bacharel 
Noturno 

50 

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 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    63 
 

 
 

Ciência da 
Computação 

Foz do Iguaçu 
4 anos 

Bacharel 
Integral 

40 

Criação/UNIOESTE: Resolução nº 008/95 – COU 
Autorização: Parecer nº 137/94 – CEE 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 1.068, de 12/07/1999 
Renovação de Reconhecimento: Decreto Estadual nº 7.052 de 
05/05/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 218/2006-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução 255/2010-CEPE 

1995 
 

 Cascavel  
4 anos 

Bacharel  
integral 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 26/93 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 5.070/98 
Renovação de Reconhecimento: Decreto Estadual nº 7.518 de 
05/05/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 339/2009-CEPE 
Em 2010 alterou o nome de Informática para Ciência da Computação 

1993 

 
 
 
 
 

Ciências 
Econômicas 

Cascavel 
5 anos 

Bacharel 
Noturno 

50 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.141/80 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 271/83 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº. 207/2007-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução 156/2009-CEPE 

1980 

Francisco 
Beltrão 

5 anos 
Bacharel 
Matutino 

50 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 90.774/84 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 37/90 
Atual estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 219/2007-
CEPE 

1985 

Toledo 
4 anos 

Bacharel 
noturno 

40 
Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº 85.053/80 
Reconhecimento: Portaria Ministerial 69/83 
Estrutura Curricular Aprovada pela Resolução nº 206/2008-CEPE 

1980 

 
 
 

Ciências 
Sociais 

Toledo 

4 anos 
Bacharel ou 
Licenciatura 

noturno 

 
40 

Criação UNIOESTE: Resolução nº 22/97 – COU 
Parecer 322/97-CEE, homologado pela Resolução 027/97-SETI 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 5.521 de 25/03/02, Decreto nº 
1.727 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 7.589 de 29/06/10 
Estrutura Curricular Aprovada pela Resolução nº 315/2006-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 258/2010-CEPE 

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 
Renovação de Reconhecimento Decreto n° 7589 de 29/06/2010 
Estrutura Curricular Aprovada pela Resolução nº 315/2006-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 258/2010-CEPE 

1998 
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Direito 
 

Francisco 
Beltrão 

5 anos 
matutino 

 

40 
 

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 
Reconhecimento: Decreto nº 2. 198 de 21/02/08 
Atual estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 317/2006-
CEPE  

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

Mal Cândido 
Rondon 

5 anos 
matutino 

 

40 
 

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 nº 5.722 de 28/05/02 
Reconhecimento: nº 1.211 de 25/07/07 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 314/2006-CEPE  

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

Foz do Iguaçu 
5 anos 
noturno 

 
40 

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 nº 5.722 de 28/05/2002 
Reconhecimento: Decreto nº 1.310 de 15/05/2007 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 036/2004-CEPE e 
240/2005-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 318/2006-CEPE 

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

 
 

Economia 
Doméstica 

Francisco 
Beltrão 

4 anos/ 
bacharelado 

 
 

40 
 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº 75.917/75 
Reconhecimento: Decreto Federal 83.343 de 17/04/1979 
Reconhecimento do Bacharelado: Portaria Ministerial 407 de 
25/07/1988 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 6.758 de 16/04/10 
Atual estrutura curricular aprovada através da Resolução 351/2007-
CEPE  

1974 
 
(em 2003 retirou a 
Licenciatura, de 50 vagas 
p/40) 

 
 
 
 

Educação 
Física 

Mal Cândido 
Rondon 

4 anos 
licenciatura 

Integral 
 

5 anos 
noturno 

25 
 
 

25 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 89.185/83 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 316/87 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 6.755 de 16/04/10 
Estrutura Curricular do Bacharelado aprovada pela Resolução nº. 
230/2005-CEPE 
Estrutura Curricular da Licenciatura aprovada pela Resolução nº. 
228/2005-CEPE e alterada parcialmente pela Resolução nº 216/2006-
CEPE 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 6758 de 16/04/2010 

1983 
(em 2006 separa as 
habilitações) 
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Santa Helena 

4 anos 
licenciatura 

e 
bacharelado 

matutino 

40 

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 início 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. 
 
 

 
 
 

Enfermagem 
 
 
 
 
 
 

Cascavel 

5 anos 
licenciatura 

e 
bacharelado 

integral 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 82.600/78 de 
07/11/1978. 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 351/84. 
Renovação de Reconhecimento: Decreto Estadual nº. 6.684 de 
09/04/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 361/2005-CEPE e 
alterada parcialmente pela Resolução nº 093/2008-CEPE 

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

Foz do Iguaçu 

4,5 anos 
licenciatura 

e 
Bacharelado 

integral 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 3.637/78 de 
20/09/2004 
Reconhecimento: Decreto nº 5.398 de 14/09/2009 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 264/2004-CEPE 
 

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 

Foz do Iguaçu 
4 anos lic.e 

Bach. 
Integral 

40 
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 
Foz do Iguaçu 

5 anos 
integral 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 83.760 de 
23/07/1979 
Parecer 191/82 - CEE/PR 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 271 de 27/09/1983 
Renovação de Reconhecimento: Decreto Estadual nº. 7.053 de 
12/05/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 378/2008-CEPE 

1979 
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Engenharia 

Civil 
Cascavel 

5 anos 
integral 

40 

Criação /UNIOESTE - Resolução nº. 010/95 - COU 
Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 1599, de 01/12/1999. 
Renovação de Reconhecimento: Decreto Estadual nº. 7.071 de 
12/05/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 380/2008-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 159/2009-CEPE 

1995 

 
Engenharia 

Elétrica 
Foz do Iguaçu 

5 anos 
integral 

40 

Criação /UNIOESTE: Resolução nº. 002/97 – COU 
Autorização de Funcionamento: Parecer nº. 322/97 - CEE, 
homologado pela Resolução 027/97-SETI/PR. 
Reconhecimento: Decreto Estadual 5.496 de 22/03/2002 
Renovação de Reconhecimento: Decreto Estadual nº 7.079 de 
12/05/2010 
Estrutura Curricular aprovada através da Resolução 116/2008-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 159/2009-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 075/2011-CEPE 

1998 
 

Engenharia 
Mecânica 

Foz do Iguaçu 
5 anos 
integral 

40 

Processo nº. 4.605.390-7 
Resolução 077/99-COU Aprova carta consulta 
Autorização de Funcionamento: Decreto Estadual n.º 6.016 de 
05/08/2002 
Decreto de Reconhecimento: Decreto nº 1.560 de11/10/2007 
Estrutura curricular aprovada pela Resolução nº 115/2008-CEPE e 
alteração parcial 
Resolução nº 086/2009-CEPE 

1º Vest. 2º sem/2002 em 
11/2002 

 
Engenharia 
de Pesca 

Toledo 
5 anos 
integral 

40 
 

Criação /UNIOESTE - Resolução nº. 001/96 – COU Res.SETI 028/96 
Autorização de Funcionamento: Parecer nº. 119/96 – CEE 
Res.SETI nº. 028/96 
Autorização de Funcionamento: Parecer nº. 119/96 - CEE 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 5.520 de 25/03/2002 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 7.059 de 12/05/10 
Estrutura Curricular Aprovada pela Resolução nº 379/2008-CEPE 

1997 

 
Engenharia 

Química 
Toledo 

5 anos 
integral 

40 

Autorização de Funcionamento: Parecer nº. 137/94 - CEE/PR 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 1.065, de 12/07/1999 
Renovação de Reconhecimento nº 7.036 de 12/05/10 
Estrutura Curricular aprovada através da Resolução nº 383/2008-
CEPE 

1995 
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Farmácia 
 

Cascavel 
 

5,5 anos 
integral 

 
40 

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 
Renovação de Reconhecimento: Decreto Estadual nº 7.040 de 
12/05/10 
Estrutura Curricular Aprovada pela Resolução nº 158/2006-CEPE 

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 

Toledo 
4 anos 

  licenciado 
matutino 

40 
Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.054/80 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 69/83 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 8910/10 de 29/09/2010 

1980 

Filosofia Toledo 
4 anos 

licenciado 
noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal 85.054/80 
Reconhecimento: Portaria Ministerial 69/83 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 8910/10 de 29/09/2010 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 161/2006-CEPE  
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 314/2010-CEPE 

                   1980 
Suspende a oferta de 
bacharelado em 2007 

 
Fisioterapia 

Cascavel 
4 anos 
integral 

40 

Criação UNIOESTE: Resolução nº. 004/98-COU 
Parecer 137/94-CEE e Resolução 037/98 SETI 
Autorização de Funcionamento: Decreto Estadual 3748 de 
20/03/2001 
Reconhecimento: Parecer CEE nº. 472/03 de 09/05/03 
D.O.E.  6487, de 29/05/2003, Resolução n° 23/2003-SETI 
Decreto nº. 1708, de 13/08/2003 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 8911/10 de 29/11/2010 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 163/2007-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n°094/2008-CEPE 

1999 
 

 
 
 

Geografia 

Francisco 
Beltrão 

4 anos 
Licenciatura 

noturno 
 

40 
 

Autorização de Funcionamento: Portaria Ministerial n.º. 349/84 
Reconhecimento: Portaria Ministerial n.º 297/87 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 8464/10 de 29/09/2010 

2001 
Alterou o PPP em 2004, de 5 
anos noturno (40 vagas) 
alterou para a separação das 
habilitações 

Francisco 
Beltrão 

4 anos/ 
bacharelado 

matutino 
40 

Autorização de Funcionamento: Portaria Ministerial nº. 349/84 
Reconhecimento: Portaria Ministerial n.º 297/87 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 316/2006-CEPE 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 8464/10 de 29/09/2010 
Em 2011 altera o bacharelado para noturno, de forma gradativa  
 
 

1985 
Alterou o PPP em 2004, de 5 
anos noturno e diurno (40 
vagas em cada turno) para 4 
anos alterou para a 
separação das habilitações 
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Mal Cândido 
Rondon 

4 anos 
licenciatura 

noturno 
40 

Criação/UNIOESTE - Resolução 002/96 - COU 
Autorização de Funcionamento: Parecer 188/96 - CEE 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 3.137 de 08/12/2000 
Renovação de Reconhecimento: Decreto Estadual nº 7.042 de 
09/04/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 271/2008-CEPE 

1997 

 
 
 
 

História 

Mal Cândido 
Rondon 

4 anos 
matutino 

Licenciatura 

 
40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.056/80 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 73/83 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 8.290 de 03/09/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 322/2008-CEPE 
 

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

Mal Cândido 
Rondon 

4 anos 
noturno 

Licenciatura 
40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 85.056/80 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 73/83 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 8290 de 03/09/2010 

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

 
Hotelaria 

Foz do Iguaçu 
4 anos 

bacharel 
matutino 

40 

Criação UNIOESTE: Resolução 004/98-COU 
Autorização de Funcionamento: Resolução 038/98-SETI de 
04/10/1998. Decreto nº 3.750/2001 de 20/03/2001 
Reconhecimento: Decreto nº 3.077 de 31/07/2004 
Renovação de Reconhecimento: nº 7.348 de 08/06/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 157/2006-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 157/2010-CEPE 

1999 
 

 
Letras 

Português/Es
panhol 

 

Mal Cândido 
Rondon 

4 anos 
licenciatura 

noturno 
15 

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) 
Reconhecimento: Decreto nº 7.635 de 12/12/2006 
Estrutura curricular aprovada pela Resolução nº 345/2009-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pelas Resoluções n° 259/2010-CEPE e 
n° 294/2010-CEPE 

2003 

 
Letras 

Português/Ale
mão 

 

Mal Cândido 
Rondon 

4 anos 
licenciatura 

noturno 
10 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº 85.056/80 
O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003 
De Letras/Português passou para (Espanhol, Alemão) 
Reconhecimento: Decreto nº 7.194 de 11/09/2006 
Estrutura curricular aprovada pela Resolução nº 345/2009-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pelas Resoluções n° 259/2010-CEPE e 
n° 294/2010-CEPE 

2003 
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Letras 

Português/Ing
lês 

 

Mal Cândido 
Rondon 

4 anos 
licenciatura 

noturno 
15 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº 85.056/80 
O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2005 
De Letras/Português passou para (Espanhol, Alemão, Inglês) 
Reconhecimento: Decreto nº 3.596 de 2008 
Estrutura curricular aprovada pela Resolução nº 345/2009-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pelas Resoluções n° 259/2010-CEPE e 
n° 294/2010-CEPE 

2005 

 
Letras 

Português 
/Espanhol 

 
 

Foz do Iguaçu 
4 anos 

licenciatura 
matutino 

22 

Reconhecimento: Decreto Federal nº. 188/87 
Criação da Habilitação de Espanhol: Resolução nº 005/96 - COU. 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 3.552/2001 de 15/02/2001, 
reconhece Língua Espanhola 
Estrutura Curricular Aprovada pela Resolução nº 344/2009-CEPE 

1985 
 
 

 
Letras 

Português 
/Inglês 

Foz do Iguaçu 
4 anos 

licenciatura 
matutino 

22 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 90.876/85 
Reconhecimento: Parecer 063/2006-CEE, Decreto nº 6.497 de 
26/04/2006 
Renovação de Reconhecimento n° 8160 de 01/09/2010 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução 344/2009-CEPE 

2003 

 
Letras 

Português/ 
Inglês 

Cascavel 
4 anos 

licenciatura 
matutino 

20 

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 
Resolução 0086/2002-COU de 17/12/2002  
Resolução 002/2003-COU de 23/01/2003 
De Letras Português/Inglês passou para Letras Português/Inglês, 
Letras Português/Italiano e Letras Português/Espanhol 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução 359/2005 CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resoluções n° 361/2007-CEPE e n° 
249/2010-CEPE 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 8160 de 01/09/2010 

1972 

 
Letras 

Português/ 
Espanhol 

Cascavel 
4 anos 

licenciatura 
matutino 

15 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 70.521/72 
O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003 
Reconhecimento: Decreto nº 7.211 de 15/09/2006 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 359/2005-CEPE 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 9052/10 de 20/12/2010 

2003 

 
Letras 

Português/ 
Italiano 

Cascavel 
4 anos 

licenciatura 
matutino 

15 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 70.521/72 
O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003 
Reconhecimento: Decreto nº 7.230 de 25/09/2006 
Estrutura curricular aprovada pela Resolução 359/2005 – CEPE 

2003 
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Licenciatura 
em Educação 

do Campo 
Cascavel 

4 anos 
licenciatura 

integral 
50 

Autorização de Funcionamento: Decreto Estadual nº. 6.357/10 Oferta 
de turma única. 
 

2010 

 
 
 

Matemática 

Cascavel 
4 anos 

licenciatura 
noturno 

50 

Autorização de Funcionamento: Portaria Ministerial nº. 68/88 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 1.504/93 
Renovação de Reconhecimento: Decreto Estadual nº. 7.064 de 
12/05/10 
Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução nº 347/2009 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 146/2011-CEPE 

1987 

Foz do Iguaçu 
4 anos 

licenciatura 
matutino 

40 

Autorização de Funcionamento: Portaria Ministerial nº. 68/88 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 1.504/93 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 6.687 de 09/04/10 
Estrutura curricular aprovada pela Resolução nº 360/2005 

1998 
Em 2012 oferta matutino 

Medicina Cascavel 
6 anos 
integral 

40 

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 28/11/2002, publicado no DOE em 29/11/02 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 7066/10 de 12/05/2010 
Estrutura Curricular Aprovada pela Resolução nº 261/2007-CEPE 

1997 
 
 
 

Odontologia 
 

Cascavel 
5 anos 
integral 

40 

Criação/UNIOESTE: Resolução nº. 012/95 – COU 
Autorização: Parecer nº. 78/96 – CEE 
Despacho do Ministro, de 28/08/1996 - DOU nº. 169, de 30/08/1996 
Reconhecimento: Parecer 577/01, D.O.E, de 26/12/01 
Reconhecimento: Decreto Estadual nº 5.359 de 21/02/2002 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 8.156 de 01/09/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº336/2009-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 211/2010-CEPE 

1997 

 
 
 
 
 
 

Pedagogia 
 
 
 

Cascavel 
4 anos 

matutino 
40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 70.521/72 -  
Reconhecimento: Decreto Presidencial nº. 77.308/76 de 17/03/1976 
Renovação de Reconhecimento n° 1068/11 de 13/04/2011 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 375/2007-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 251/2009-CEPE 

                    1972 

Cascavel 
4 anos 
noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 70.521/72 -  
Reconhecimento: Decreto Presidencial nº. 77.308/76 de 17/03/1976 
Renovação de Reconhecimento n°1068/11 de 13/04/2011 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 375/2007-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 251/2009-CEPE 

1998 
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Foz do Iguaçu 
4 anos 
noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Estadual 1.384/99, de 
20/10/99 
Reconhecimento: Decreto Federal nº. 77.308/76 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 6.948 de 05/05/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 377/2007 – CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 295/2010-CEPE 

2º semestre/2000 

Francisco 
Beltrão 

4 anos 
matutino 

 
45 

Autorização de Funcionamento: Decreto de 16/03/94 -
Reconhecimento: Decreto Estadual n.º 3938/98 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 374/2007-CEPE 

1994 

Francisco 
Beltrão 

4 anos 
noturno 

45 

Autorização de Funcionamento: Decreto de 16/03/94 -
Reconhecimento: Decreto Estadual n.º 3938/98 
Dá nova redação ao Decreto n° 3538/98, Decreto n° 6423/02 de 
11//10/2002 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 8915/10 de 29/11/2010 

1994 

Santa Helena 
4 anos 
noturno 

50 

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 

Cascavel  4 anos 50 

Criação: Resolução nº 091/2004-COU. 
Autorização através do Decreto nº 3315 de 07/07/2004 
Convênio assinado pelo INCRA 
Decreto n° 7653/06 de 15/012/2006- autoriza a oferta da 2° turma 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 083/2004-CEPE. 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 296/2010-CEPE 

2004 iniciou com turma 
especial em Francisco Beltrão 
2009 iniciou a segunda turma 
em Cascavel  

 
 

Química 

Toledo 
Extinto 

4 anos 
licenciatura 
vespertino 

extint
o 

Criação UNIOESTE: Resolução nº. 12/97 – COU 
Parecer 322/97-CEE, homologado pela Resolução 027/97 – SETI 
Decreto nº 5838 de 03/07/03 (40 vagas anuais) 
O curso foi reestruturado em 2002, implantado em 2003 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 5.838 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 381/2008-CEPE 

1998 

Toledo 
4 anos 

licenciatura 
noturno 

30 

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 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 8465/10 de 29/09/2010 

2004 
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Toledo 
4 anos 

bacharel 
integral 

   35 
Criação da UNIOESTE: Resolução nº 12/97 - COU 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 8465/10 de 29/09/2010 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº 382/2008-CEPE  

2003 

Secretariado 
Executivo  

Toledo 
4 anos 

bacharel 
noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº 93.593/86 
Reconhecimento: Portaria Ministerial 824/91 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução nº263/2004-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 122/2011-CEPE 
Altera nomenclatura pela Resolução n° 151/2010-CEPE  

1986 

Serviço Social Toledo 
4 anos 

bacharel 
matutino 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal 93.593/86. 
Reconhecimento: Portaria Ministerial 674/91 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 7.080 de 12/05/10 
Estrutura Curricular pela Resolução nº 156/2003 – CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 121/2011-CEPE 

1986 

Turismo Foz do Iguaçu 
4 anos 

bacharel 
noturno 

40 

Autorização de Funcionamento: Decreto Federal nº. 90.974/85 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 188/87 
Renovação de Reconhecimento: Decreto n° 1865/11 de 01/07/2011 
Estrutura Curricular Aprovada pela Resolução nº 030/2003-CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 256/2010-CEPE 

1985 

Zootecnia 
Mal Cândido 

Rondon 

5 anos 
integral 

 
40 

Criação UNIOESTE: Resolução 004/98-COU 
Autorização de Funcionamento: Resolução 035/98-SETI de 
05/10/1998 
Reconhecimento do Curso: Decreto nº 1.717, de 13/08/2003, – 
Publicado D.O.E.  nº 6540 em 13/08/2003 nº 6540 
Renovação de Reconhecimento: Decreto nº 6.683 de 09/04/10 
Estrutura Curricular aprovada pela Resolução 330/2005 – CEPE 
Estrutura Curricular alterada pela Resolução n° 089/2010-CEPE 

1999 
 

Fonte: Divisão de Cursos de Graduação/Diretoria de Ensino/Pró-Reitoria de Graduação - PRG 

Houve um incremento ordenado e crescente de cursos, a partir da década de 1980. Entre a metade final da década de 1990 

e metade inicial da década de 2000 houve uma maior quantidade de cursos criados, mais de 60%.  

A UNIOESTE adota uma política de revisão contínua dos currículos, efetuada concomitantemente com o processo de 

avaliação do projeto pedagógico de cada curso, realizada pelos respectivos colegiados. Os currículos dos cursos da UNIOESTE 

têm sido revistos, quer em função de sua adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais ou em atualização dos campos do 

conhecimento. Essas revisões geralmente envolvem não somente os conteúdos estudados, mas os procedimentos metodológicos 

e as referências bibliográficas. Além disso, existe também uma grande preocupação de que os currículos e planos de ensino de 

http://www.unioeste.br/Divisão
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cada curso possibilitem a formação de egressos em consonância com as tendências do mercado, valorizando-a perante a 

sociedade, nas empresas, escolas, hospitais e outras organizações locais e regionais.  

Apontamos a seguir a realidade da oferta de ensino de graduação, com relação à concorrência, ou seja, a relação 

candidato/vaga no vestibular da UNIOESTE. 

Quadro 17– Relação candidato/vaga no vestibular 

Concorrência 
Curso Campus Turno 2007 2008 2009 2010 

Administração Cascavel Noturno 11,18 12,48 13,44 9,02 

Administração Foz do Iguaçu Noturno 6,35 8,48 6,98 6,95 

Administração Francisco Beltrão Diurno 4,85 6,00 5,05 3,58 

Administração Mal Cândido Rondon Noturno 7,83 9,90 9,40 6,65 

Agronomia Mal Cândido Rondon Integral 9,55 10,70 12,20 10,30 

Ciência da Computação Cascavel Integral 4,55 5,20 4,88 5,40 

Ciência da Computação Foz do Iguaçu Integral 4,80 4,50 4,93 3,88 

Ciências Biológicas (Bacharel) Cascavel Integral 5,72 7,28 5,73 4,85 

Ciências Biológicas (Licenciado) Cascavel Noturno 8,20 8,7 8,53 6,08 

Ciências Contábeis Cascavel Noturno 8,98 11,0 10,25 8,65 

Ciências Contábeis Foz do Iguaçu Noturno 5,20 4,75 6,35 4,58 

Ciências Contábeis Mal Cândido Rondon Noturno 6,28 8,20 8,38 7,05 

Ciências Econômicas Cascavel Noturno 5,12 4,62 5,88 3,34 

Ciências Econômicas Francisco Beltrão Noturno 6,22 4,84 4,76 3,42 

Ciências Econômicas Toledo Noturno 5,43 5,43 5,58 4,13 

Ciências Sociais Toledo Noturno 3,35 4,18 2,95 2,63 

Direito Foz do Iguaçu Noturno 10,48 14,05 12,73 12,70 

Direito Francisco Beltrão Diurno 7,63 9,32 7,88 9,75 

Direito Mal Cândido Rondon Diurno 9,90 11,20 13,00 11,40 

Economia Doméstica Francisco Beltrão Noturno 2,78 2,17 2,33 0,95 

Educação Física (Licenciado) Mal Cândido Rondon Integral 3,48 4,36 2,57 3,04 

Educação Física (Bacharel) Mal Cândido Rondon Noturno 8,32 9,16 7,96 7,48 

Enfermagem Cascavel Integral 7,78 7,85 6,95 6,15 

Enfermagem Foz do Iguaçu Integral 4,85 4,20 4,25 3,60 

Engenharia Agrícola Cascavel Integral 3,20 3,70 5,43 3,90 

Engenharia Civil Cascavel Integral 9,43 13,5 18,05 19,00 

Engenharia de Pesca Toledo Integral 2,63 1,85 1,88 1,78 

Engenharia Elétrica Foz do Iguaçu Integral 6,30 6,73 7,78 5,88 

Engenharia Mecânica Foz do Iguaçu Integral 6,73 8,10 9,23 8,03 
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Engenharia Química Toledo Integral 5,63 8,48 9,58 7,80 

Farmácia Cascavel Integral 10,82 12,75 12,95 9,13 

Filosofia  Toledo Diurno 1,27 1,25 1,50 0,90 

Filosofia Toledo Noturno 2,28 2,03 1,80 1,53 

Fisioterapia Cascavel Integral 9,30 9,70 8,30 7,20 

Geografia(Bacharel) Francisco Beltrão Diurno 1,68 1,38 1,28 1,45 

Geografia(Licenciado) Francisco Beltrão Noturno 4,80 5,50 3,53 3,83 

Geografia (Licenciado) Mal Cândido Rondon Noturno 3,50 3,08 3,00 2,55 

História (Licenciado) Mal Cândido Rondon Diurno 1,75 2,13 1,35 1,20 

História (Licenciado) Mal Cândido Rondon Noturno 2,75 2,73 2,58 1,83 

Hotelaria (Bacharel) Foz do Iguaçu Noturno 2,78 3,25 2,33 1,80 

Letras Português/Espanhol Cascavel Diurno 4,0 3,73 4,07 2,80 

Letras Português/Inglês Cascavel Diurno 6,15 6,70 6,20 5,80 

Letras Português/Italiano  Cascavel Diurno 1,27 3,93 1,00 2,00 

Letras Português/Espanhol Foz do Iguaçu Diurno 3,18 2,95 2,59 2,64 

Letras Português/Inglês Foz do Iguaçu Diurno 2,82 3,50 3,05 2,18 

Letras Português/Alemão Mal Cândido Rondon Noturno 1,30 4,40 0,60 2,10 

Letras Português/Espanhol Mal Cândido Rondon Noturno 3,13 2,93 3,87 2,47 

Letras Português/Inglês Mal Cândido Rondon Noturno 3,80 4,67 4,33 4,40 

Matemática Cascavel Noturno 4,55 4,63 4,45 4,13 

Matemática Foz do Iguaçu Diurno 2,40 2,42 2,13 2,23 

Medicina Cascavel Integral 41,45 56,20 56,80 60,25 

Odontologia Cascavel Integral 11,10 14,63 14,95 14,58 

Pedagogia Cascavel Diurno 3,55 3,40 3,60 2,60 

Pedagogia  Cascavel Noturno 5,43 5,03 5,0 4,38 

Pedagogia Foz do Iguaçu Noturno 5,50 5,83 4,78 3,83 

Pedagogia Francisco Beltrão Diurno 2,33 2,11 2,20 1,76 

Pedagogia Francisco Beltrão Noturno 3,42 4,04 3,91 2,24 

Química (Bacharel) Toledo Integral 2,52 2,76 2,26 1,46 

Química (Licenciado) Toledo Noturno 4,23 5,03 3,60 3,97 

Secretariado Executivo Toledo Noturno 4,20 4,58 3,70 2,50 

Serviço Social Toledo Diurno 4,72 4,90 5,00 4,05 

Turismo Foz do Iguaçu Noturno 4,0 4,72 3,23 3,23 

Zootecnia Mal Cândido Rondon Integral 4,58 4,70 4,30 4,03 

Fonte: http://www.unioeste.br/gpc 

Com poucas exceções, os dados sugerem uma diminuição da concorrência na maioria dos cursos ao longo dos quatro anos 

analisados. Um dos elementos a que pode estar associada essa diminuição é em relação à expansão de universidades 
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particulares e públicas, visto que foram instalados campus de universidades ou institutos federais em Francisco Beltrão, Dois 

Vizinhos, Realeza, Laranjeiras do Sul, Medianeira, Toledo e Foz do Iguaçu. Além disso, aponta-se a necessidade de divulgar 

melhor os cursos oferecidos pela UNIOESTE e as oportunidades profissionais decorrentes destes, contudo, os dados evidenciam 

que não houve diminuição significativa no número de alunos de graduação. 

Houve também uma redução do número de docentes graduados, especialistas e mestres e um aumento do número de 

docentes com doutorado e pós-doutorado, o que revela qualificação do corpo docente, significando que neste quesito a oferta de 

cursos pode ter sofrido um impacto qualitativo positivo, o que se demonstra no quadro abaixo: 

Quadro 18 – Avaliação dos cursos de graduação  

Curso 
 

Campus Turno Nota 

Administração 
 

Cascavel Noturno C-B-B-A-A-A-A-A-5-5 

Foz do Iguaçu Noturno B-B-B-B-B-C-B-A-4-5 

Francisco Beltrão Diurno 4-4 

Mal Cândido Rondon Noturno C-C-B-A-B-C-A-A-4-4 

Agronomia Mal Cândido Rondon Integral B-A-A-A-4-4 

Ciência da Computação 
 

Cascavel Integral 4-4 

Foz do Iguaçu Integral 5-5 

Ciências Biológicas (Bacharel) Cascavel Integral B-A-A-4-4 

Ciências Biológicas (Licenciado) Cascavel Noturno  

Ciências Contábeis 
 

Cascavel Noturno A-A-4-5 

Foz do Iguaçu Noturno C-A-3-4 

Mal Cândido Rondon Noturno A-A-4-4 

Ciências Econômicas 
 

Cascavel Noturno B-B-C-B-C-3-3 

Francisco Beltrão Noturno C-C-C-D-C-3-3 
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Toledo Noturno C-A-B-C-C-4-4 

Ciências Sociais Toledo Noturno 4-5 

 
Direito 

 

Foz do Iguaçu Noturno 4 

Francisco Beltrão Diurno 4 

Mal Cândido Rondon Diurno 4 

Economia Doméstica Francisco Beltrão Noturno  

Educação Física (Licenciado) Mal Cândido Rondon Integral 4 

Educação Física (Bacharel) Mal Cândido Rondon Noturno 4 

Enfermagem 
 

Cascavel Integral B-A-4-5 

Foz do Iguaçu Integral  

Engenharia Agrícola Cascavel Integral 3-3 

Engenharia Civil Cascavel Integral A-B-C-C-B-3-5 

Engenharia de Pesca Toledo Integral 5 

Engenharia Elétrica Foz do Iguaçu Integral A-C-4-3 

Engenharia Mecânica Foz do Iguaçu Integral  

Engenharia Química Toledo Integral A-C-C-C-C-C-3 

Farmácia Cascavel Integral A-A-4-5 

Filosofia 
 

Toledo Diurno 3-3 

Toledo Noturno 3-3 

Fisioterapia Cascavel Integral 4-5 

Geografia(Bacharel) Francisco Beltrão Diurno C 

Geografia(Licenciado) Francisco Beltrão Noturno C-3-3 

Geografia (Licenciado) Mal Cândido Rondon Noturno A-3-4 
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História (Licenciado) Mal Cândido Rondon Diurno C-C-1-1 

História (Licenciado) Mal Cândido Rondon Noturno C-C-1-1 

Hotelaria (Bacharel) Foz do Iguaçu Noturno  

Letras Português/Espanhol Cascavel Diurno 4-4 

Letras Português/Inglês Cascavel Diurno B-B-A-A-A-A-4-4 

Letras Português/Italiano Cascavel Diurno 4-4 

Letras Português/Espanhol Foz do Iguaçu Diurno C-A-B-C-B-A-4-4 

Letras Português/Inglês Foz do Iguaçu Diurno 4-4 

Letras Português/Alemão Mal Cândido Rondon Noturno 3-3 

Letras Português/Espanhol Mal Cândido Rondon Noturno 3-3 

Letras Português/Inglês Mal Cândido Rondon Noturno 3-3 

Matemática 
 

Cascavel Noturno B-A-A-A-A-A-5-5 

Foz do Iguaçu Diurno B-C-B-3-4 

Medicina Cascavel Integral B-C 

Odontologia Cascavel Integral C-A-B-5-4 

Pedagogia 
 

Cascavel Diurno B-B-D-4-4 

Cascavel Noturno B-B-D-4-4 

Pedagogia 
 

Foz do Iguaçu Noturno 4-4 

Francisco Beltrão Diurno B-B-C-4-4 

Francisco Beltrão Noturno B-B-C-4-4 

Química (Bacharel) Toledo Integral 3-4 

Química (Licenciado) Toledo Noturno A-B-A-3-4 

Secretariado Executivo Toledo Noturno 3 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    78 
 

Serviço Social Toledo Diurno 5-5 

Turismo Foz do Iguaçu Noturno 4 

Zootecnia Mal Cândido Rondon Integral 4-3 

 

A B C D 1 2 3 4 5 TOTAL 

41 37 36 - 4 - 27 54 17 216 

20% 17% 16% - 2% - 12% 25% 8% % 

Fonte: http://www.unioeste.br/gpc 

Os conceitos A mais 5, que são as maiores notas, somam 28% das avaliações, e os conceitos B mais 4 somam 42% das 

avaliações. Ou seja, 70% das notas são iguais ou superiores aos maiores escores.  

A UNIOESTE também fomentou o desenvolvimento de outras atividades vinculadas ao ensino e instituiu: monitorias, 

projetos de ensino, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, Programa de Consolidação das 

Licenciaturas – PRODOCÊNCIA, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE.  

Em relação aos projetos de ensino tem-se o seguinte: 

Quadro 19 – Projetos de ensino concluídos em 2010 

Campus  2008 2009 2010 

Cascavel  19 25 35 

Foz 5 1 6 

Mal Cândido Rondon 0 1 3 

Francisco Beltrão  1 0 3 

Toledo  2 0 2 

Total  27 27 49 

Fonte: http://www.unioeste.br/gpc 

 Em relação ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, este foi instituído na UNIOESTE a partir de 2009. 

Definido como atividade de ensino, é uma política educacional de formação continuada dos professores da rede estadual e tem 

como principal objetivo a melhoria das práticas didático-pedagógicas dos docentes que atuam no ensino fundamental e médio por 

meio do aperfeiçoamento, acompanhamento e troca de experiência destes com os docentes da universidade. 
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, mantido pela Coordenação de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, é desenvolvido pelas instituições de ensino superior com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar 

estudantes de licenciatura plena, tendo como objetivo a melhoria da qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação de 

professores nos cursos de licenciatura. O programa visa também proporcionar aos futuros professores participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar e que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. 

O Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA constitui-se em uma iniciativa da CAPES – Educação 

Básica que visa à elevação da qualidade da Graduação, tendo como prioridade a melhoria do ensino dos cursos de licenciatura e a 

formação de professores.  O objetivo do PRODOCÊNCIA é promover o desenvolvimento e consolidação de novas propostas 

curriculares comprometidas com a reformulação de conteúdos e metodologias de ensino, acompanhamento e avaliação dos 

diferentes cursos de licenciatura, tem por objeto selecionar propostas que contemplem um conjunto de atividades relevantes para 

a formação e para o exercício profissional dos futuros docentes e que fortaleçam a formação do professor, tendo o trabalho 

pedagógico como princípio articulador da unidade entre teoria e prática na formação e atuação do educador. A UNIOESTE 

aprovou o projeto com objetivo de criar o Núcleo de formação docente e prática de ensino - NUFOPE, a fim de integrar os cursos 

de licenciaturas da UNIOESTE, fortalecendo a formação inicial e continuada dos professores da rede básica de ensino. 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR é resultado de um conjunto de ações do 

Ministério da Educação - MEC, em colaboração com as secretarias de educação dos estados e municípios e as instituições 

públicas de educação superior neles sediadas, para ministrar cursos superiores gratuitos e de qualidade a professores em 

exercício das escolas públicas sem formação adequada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, de dezembro de 

1996. 

Por meio do Decreto nº 6.755, de janeiro de 2009, o MEC instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar os Planos Estratégicos da formação inicial e continuada, com base 

em arranjos educacionais acordados nos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente. 
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Cumprindo o Decreto 6.755, o MEC delegou à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes a 

responsabilidade pela indução, fomento e avaliação dos cursos no âmbito do PARFOR.  

O PARFOR prevê três modalidades de formação: 1ª Licenciatura (sem graduação); 2ª Licenciatura (com licenciatura fora da 

área de atuação); e formação pedagógica (com graduação – sem licenciatura). 

A UNIOESTE oferece os cursos de 1ª Licenciatura em Pedagogia; 2ª Licenciatura em Ciências Biológicas, 2ª Licenciatura 

em Ciências Sociais e 2ª Licenciatura em Filosofia. 

O Programa de Educação Tutorial – PET constitui-se em um programa desenvolvido pelas instituições de ensino superior 

em parceria com o Ministério da Educação e Cultura/ Secretaria de Ensino Superior – MEC/SESu, por meio de grupos organizados 

nos cursos de graduação, norteados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Visa ao envolvimento 

dos alunos num processo integral de formação, propiciando-lhes uma compreensão abrangente e aprofundada de sua área de 

estudos. Busca a melhoria do ensino de graduação, a interdisciplinaridade, uma formação ampla do aluno, a atuação coletiva no 

planejamento e execução de um programa diversificado de atividades acadêmicas, sob tutoria. 

A Monitoria Remunerada é um programa mantido com recursos próprios da UNIOESTE e se caracteriza pelo 

desenvolvimento de ações didático-pedagógicas no âmbito das disciplinas regularmente ofertadas em cursos de graduação.  

Busca primordialmente despertar o interesse pelo magistério superior, oportunizando ao aluno-monitor uma maior amplitude de 

conhecimentos com relação ao processo de ensino-aprendizagem; auxiliar na execução do programa da disciplina, tendo em vista 

a melhoria da aprendizagem. Deve-se cumprir uma carga horária de 12 horas semanais de dedicação à monitoria e desenvolver o 

plano de atividades juntamente com o professor orientador. A duração é de, no máximo, 9 meses. 

Existe também a Monitoria Voluntária que segue o mesmo procedimento, porém, sem a concessão da bolsa auxílio ao 

monitor.  

Pela evolução da distribuição de bolsas, observa-se que existe um número insuficiente de bolsas para atender a maior parte 

dos alunos matriculados, o que aponta para um limite de possibilidades de crescimento da graduação. 
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Formas de Ingresso em Curso Superior na UNIOESTE  

As formas de ingresso pelo processo de vestibular da UNIOESTE são: 

a) Candidatos regulares; 

b) Cotas sociais: foi criado um programa de incentivo à inscrição no vestibular para alunos carentes oriundos da escola 

pública. O Conselho Universitário, através da Resolução nº 100/2009-CEPE, aprovou que estudantes que fizeram todo o ensino 

médio em escola pública participarão em uma modalidade específica de ingresso, que é opcional e deve ser indicada no formulário 

de inscrição. A UNIOESTE destina, a título de reserva de vagas, para alunos oriundos de escola pública, quarenta por cento (40%) 

das vagas existentes em cada curso de graduação da universidade. Os resultados desse programa são expressivos e demonstram 

que o percentual de candidatos aprovados nos vestibulares oriundos da escola pública tem crescido desde sua implantação; 

c) Índios: pelo Art. 1º da Lei Estadual nº 13.134/2001, "Ficam asseguradas 06 (seis) vagas, como cota social indígena, 

em todos os processos seletivos para o ingresso como aluno nas Universidades Públicas Estaduais de Ensino Superior, do Estado 

do Paraná, para serem disputadas, exclusivamente, entre os índios integrantes da Sociedade Indígena Paranaense”; 

Na UNIOESTE, a Resolução nº 105/2003-CEPE, cria a Comissão de Trabalhos em Educação Escolar Indígena, vinculada à 

Pró-Reitoria de Graduação, e tem por finalidade planejar, coordenar e executar as atividades referentes à integração, ao 

acompanhamento e à permanência dos acadêmicos de origem indígena que ingressaram ou que vierem a ingressar em qualquer 

um dos cursos de graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná; 

d) O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais – PEE, vinculado à Pró-

Reitoria de Extensão, aprovado pela Resolução n.º 323/97 CEPE, é um programa permanente, multicampi, que tem por finalidade 

garantir o acesso e a permanência do aluno com necessidades educacionais especiais na UNIOESTE, nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como desenvolver estudos, numa perspectiva crítica, articulando ações com outras instituições 

educacionais de diferentes níveis de ensino e com entidades de e para pessoas com deficiência. O PEE promove, em conjunto 

com os demais órgãos da universidade, suporte técnico, científico e acadêmico necessários às atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão desenvolvidas na área da educação. O PEE atua na assessoria de planejamento e execução de projetos de formação 
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continuada de professores na Educação Especial, desenvolvidas para a comunidade interna e externa. Firmado pelo conjunto de 

conquistas obtidas pelo movimento organizado das pessoas com deficiência, o programa tem como objetivo contribuir no processo 

de socialização do saber sistematizado, indispensável para que a pessoa possa ver, compreender e se posicionar diante do 

mundo como sujeito. Para contribuir no atendimento das necessidades educacionais especiais, o PEE encontra-se organizado de 

forma multicampi, articulando todos os setores envolvidos no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, pois 

assegurar a inserção das pessoas com necessidades educacionais especiais no ensino superior é de responsabilidade da 

instituição como um todo. Este atendimento envolve o apoio na realização dos vestibulares, bem como no desenvolvimento dos 

cursos de graduação e pós-graduação. 

Com referência aos candidatos com deficiência inscritos no concurso vestibular, o PEE avalia a necessidade da banca 

especial, organizando e coordenando esse processo. As atividades da banca especial têm a finalidade de assegurar as condições 

adequadas aos vestibulandos com necessidades educacionais especiais, possibilitando metodologias e recursos pedagógicos 

específicos, conforme as necessidades do candidato. Para suprir essas necessidades podem ser disponibilizados recursos como: 

intérpretes para usuários de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; bibliografias digitalizadas, em Braille ou com caracteres 

ampliados; equipamentos adaptados e orientações a todos os membros da comunidade universitária, sobre a melhor forma de 

contribuir para o rompimento com as barreiras excludentes, tanto as arquitetônicas quanto as atitudinais. 

Acervo bibliográfico 

Quadro 20 – Sistema de Bibliotecas da UNIOESTE – SBU 
ÁREA CONSTRUÍDA DAS BIBLIOTECAS 

CAMPUS Área total m² Área destinada ao Acervo m² Área destinada aos usuários m² 
Cascavel 4.267 440,05 880 
Foz do Iguaçu 2.060 533 692 
Francisco Beltrão 740 186,05 420,55 
Marechal Cândido Rondon 1.717 800 500 
Toledo  1.000 215 150 

TOTAL 9.784,00 2.174,10 2.642,55 
 

INFRAESTRUTURA DAS BIBLIOTECAS 
CAMPUS Salas coletivas Salas Individuais Nº  de assentos Nº Computadores 
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Cascavel 6 10 280 6 
Foz do Iguaçu 11 0 138 12 
Francisco Beltrão 6 0 195 10 
Marechal Cândido Rondon 6 11 206 24 
Toledo  1 0 152 16 

TOTAL 30 21 971 68 
 
ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

CAMPUS LIVROS PERIÓDICOS OUTROS MATERIAIS 
Títulos Exemplares Nacionais Estrangeiros 

Cascavel 42.411 67.424 456 1.013 456 
Foz do Iguaçu 22.729 39.884 726 63 726 
Francisco Beltrão 15.550 23.331 1.693 5 1.693 
Marechal Cândido Rondon 27.091 44.796 350 529 350 
Toledo 26.008 38.466 317 56 317 

TOTAL 133.789 213.901 3.542 1.666 3.542 
 

NÚMERO TOTAL DE EMPRÉSTIMOS 
CAMPUS EMPRÉSTIMOS 

Cascavel 56.698 
Foz do Iguaçu 52.476 
Francisco Beltrão 27.931 
Marechal Cândido Rondon 40.570 
Toledo  39.631 

TOTAL 217.306 
Fonte: Bibliotecas dos Campi; Divisão de Bibliotecas/Diretoria de Ensino/Pró-Reitoria de Graduação- PRG (2010). 

 

Registro de Diplomas 

A partir do ano de 1999, a Divisão de Registro de Diplomas da Pró-Reitoria de Graduação da UNIOESTE é 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, e, a partir do ano de 2003 passou a registrar também os diplomas de 

graduação expedidos por instituições não universitárias da região, conforme especificado abaixo. 

A regulamentação para o registro é definida no 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 
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registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho 

Nacional de Educação.” 

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, alterado pela Resolução CNE/CES nº 12, de 13/12/2007, 

publicada no Diário Oficial da União de 14/12/2007. 

Segue abaixo, relatório detalhado, sobre o registro de diplomas na UNIOESTE. 

 Quadro 21  –   Número de instituições não universitárias atendidas pela UNIOESTE (a contar da assinatura do contrato) 

ANO QUANTIDADE DE IES NOVAS AO ANO TOTAL DE IES 

2006 4 14 

2007 3 17 

2008 1 18 

2009 3 22 

2010 5 27 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação- PRG (2010). 

 

 Quadro 22 – Quantidade de diplomas registrado por ano – UNIOESTE e IES não-universitárias 

ANO 

UNIOESTE IES NÃO-
UNIV. 

TOTAL 

Graduação Mestrados Total 

2006 1656 86 1742 1694 3436 

2007 1561 117 1678 4267 5945 

2008 1861 90 1951 3485 5436 

2009 1614 110 1724 4239 5963 

2010 1482 141 1623 3617 5240 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação- PRG (2010). 

 

Diagnóstico Avaliativo 

A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 
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Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná – HUOP – que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 

para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

 Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos 

em cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem é de inteira responsabilidade das instâncias/unidades 

anteriormente nominadas.  

PROGRAMAS/AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

Os Projetos Políticos Pedagógicos 
são acompanhados e avaliados de 
forma contínua, considerando tanto a 
legislação interna quanto as 
Diretrizes Nacionais de Cursos de 
Graduação, processos de 
Renovação de Reconhecimento, 
deliberações dos Conselhos 
Nacional e Estadual de Educação e 
decretos como o de instituição de 
LIBRAS e História e Cultura Afro-
Americana. 

Colocar em prática muitas ações e 
atividades que poderiam ser 
realizadas devido à falta de 
servidores efetivos no setor, sendo 
essa necessidade remediada com 
grande número de estagiários que 
auxilia temporariamente, e com 
algumas limitações, a equipe 
existente. 
 

  

Foram realizados eventos buscando 
discussões didático-pedagógicas 
como o Fórum das Licenciaturas, 
reunião com os cursos a serem 
avaliados pelo ENADE, além da 
implantação do novo sistema de 
matrícula e registro acadêmico, o 
Academus. 
 

Observa-se falta de planejamento em 
nossa instituição quanto à ampliação 
de vagas e criação de novos cursos, 
pois o plano de expansão, proposto 
há anos, já está consolidado, sendo 
necessário o estabelecimento de um 
novo plano com ações a curto, médio 
e longo prazo visando evitar 
demandas oriundas de mudanças 

Solicitou-se a cada campus uma 
proposta de novo curso a ser criado 
na instituição, considerando 
demandas e características 
regionais, sendo encaminhadas às 
instâncias superiores para 
aprovação, além da criação do 
campus de Santa Helena com dois 
novos cursos a serem implantados. 

A implementação de Fóruns de 
Graduação é uma meta proposta 
pela PRG, para que haja maior 
contato com os cursos, visto que 
hoje, os conselhos superiores sem a 
participação dos coordenadores de 
cursos, acabam deixando uma 
lacuna na comunicação, dificultando 
a aproximação com as 
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políticas ou pressões externas.  coordenações.  

Monitorias Em relação às monitorias 
acadêmicas, apesar dos 
encaminhamentos anuais da PRG ao 
Conselho Universitário para aumento 
do número de bolsas, desde 2008 
não houve resposta positiva para que 
possamos atender de maneira mais 
adequada à demanda de monitores 
interessados. 
Observa-se que a maioria dos 
recursos obtidos com o concurso 
vestibular, que é realizado por uma 
diretoria da PRG, acaba sendo 
repassada a outras Pró-Reitorias 
para bolsas e eventos, não havendo 
destino para eventos e aumento das 
bolsas da própria PRG, o que acaba 
deixando algumas atividades 
inviáveis. 

Em 2011 foram aprovadas 6 vagas 
para monitores bolsistas para o 
acompanhamento de acadêmicos 
indígenas matriculados em cursos de 
graduação, buscando um melhor 
aproveitamento desses alunos nas 
disciplinas e a manutenção dos 
mesmos na UNIOESTE, pois 
encontram dificuldades na língua e 
no relacionamento com a 
comunidade acadêmica. 
 

Uma possibilidade seria o setor de 
Registro de Diplomas atender as 
demais instituições como prestação 
de serviço, podendo haver 
distribuição desses recursos para 
atender às necessidades citadas. 
 

Projetos e programas têm sido 
desenvolvidos pela Pró-Reitoria de 
Graduação buscando participação da 
comunidade acadêmica e 
envolvendo a comunidade externa, 
aproximando as ações da graduação 
com as necessidades e anseios da 
sociedade, como o PIBID – 
Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência, o PET – 
Programa de Educação Tutorial, o 
PDE – Plano de Desenvolvimento da 
Educação, o PARFOR – Plano 
Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica, o 
NUFOPE – Núcleo de Formação 
Docente e Prática de Ensino e o 
PEC-G – Programa de Estudantes-
Convênio de Graduação. 

   

Ações vêm sendo desenvolvidas 
para que classes populares tenham 

 Está sendo finalizado um relatório de 
desempenho dos acadêmicos que 
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mais acesso ao ensino superior, 
como a isenção da inscrição do 
vestibular para candidatos com baixa 
renda, cotas sociais desde 2009 para 
que sejam preenchidas 40% das 
vagas por alunos do ensino público, 
cursos de educação do campo com 
turmas para candidatos de 
movimentos sociais do campo e o 
vestibular indígena. 
 

ingressaram na instituição por cotas 
sociais para que possa haver uma 
melhor avaliação dessa política de 
inclusão em nossa instituição, sendo 
que o mesmo será divulgado à 
comunidade acadêmica ainda em 
2011. 
Um estudo da evasão dos 
acadêmicos dos cursos de 
graduação da UNIOESTE está em 
andamento, para maior compreensão 
dos problemas envolvidos nessa 
questão. Para tentar minimizar essa 
questão, houve alteração do 
PROVOU para 2011 com condições 
mais favoráveis ao ingresso de 
acadêmicos por transferência ou 
portadores de diploma. 

  Para maiores progressos está em 
andamento a análise alterações no 
regimento interno da instituição, 
buscando analisar a estrutura hoje 
existente e pensar num melhor 
aproveitamento para redução de 
vagas ociosas. 

 

 Há uma demanda crescente de 
solicitações e encaminhamentos a 
PRG de acadêmicos com 
dificuldades psico-pedagógicas, para 
que haja algum tipo de 
encaminhamento. 

Foi elaborado um projeto institucional 
para esse atendimento tanto para 
acadêmicos, quanto para servidores 
e docentes em nossa instituição, mas 
com a aposentadoria da docente 
coordenadora, não houve evolução 
da proposta. Cada campus, 
conforme a disponibilidade de 
profissionais habilitados, realiza o 
atendimento e encaminhamento, 
quando necessário, de acadêmicos e 
servidores. 

 

 Hoje se observa um grande número 
de Pró-Reitorias Administrativas e 
não há ampliação das relacionadas 
ao ensino. 
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A criação de um órgão específico 
para atendimento de assuntos 
estudantis foi destinada a Pró- 
Reitoria de Extensão. Há 
necessidade de criação de uma Pró- 
Reitoria específica para que se 
possam atingir os anseios e as 
necessidades existentes. 

 Não há políticas institucionais na 
UNIOESTE para contato com 
egressos e manutenção de vínculo 
com a instituição de origem desses 
profissionais, o que se observa em 
outras IES. 

Há possibilidade de se iniciar esse 
processo através da criação de um 
link no sistema Academus, para que 
os egressos possam participar do 
processo de avaliação e crescimento 
da instituição. 

 

 Faz-se uma observação sobre a 
necessidade de um marketing 
institucional junto à sociedade, que 
desconhece as ações e o papel da 
UNIOESTE na região, bem como no 
âmbito estadual. Muitas vezes há 
procura por instituições particulares 
de ensino, pois a UNIOESTE não é 
reconhecida como pública e de 
qualidade. 

  

 Outra ressalva é feita quanto ao fluxo 
de informações em nossa instituição, 
o que cria uma dificuldade para que 
todas cheguem às instâncias-base 
como coordenação de cursos. Como 
são muitas informações dispersas e 
individuais, nem tudo é repassado de 
forma adequada. 

  

 

A PRG desenvolve e executa as políticas de ensino de graduação da universidade. Para consecução dessas políticas, a 

PRG é a instância responsável pela orientação, coordenação e avaliação das atividades didático-pedagógicas, de registro e controle 

acadêmico, de expedição e registro de diplomas de graduação, de ingresso de discentes e de acervo bibliográfico, entre outras 

responsabilidades. Os dados anteriormente apresentados são uma síntese que elenca dados principais de sua atuação para 
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oferecer um panorama do ensino de graduação na UNIOESTE, o que pode ser ampliado se acessado os sites: 

http://www.unioeste.br/prg e http://www.unioeste.br/boletins/. 

 

1.4 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 

 

Dados Gerais  

A UNIOESTE preza por um ensino de qualidade, incentiva projetos de pesquisa e extensão e estimula a capacitação social 

e a interação com a comunidade. A dedicação dos professores, funcionários e acadêmicos engrandece as ações e iniciativas 

solidárias consolidadas por meio de atividades sociais, culturais e ambientais.  

Extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável 

e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade.  

A Pró-Reitoria de Extensão da UNIOESTE tem como tema norteador “Inclusão Social e Melhoria de Qualidade de Vida”. 

Ligado a PROEX, encontra-se o Núcleo de Estudos Interdisciplinares – NEI, criado em 1982, com a denominação de CECIPINHO. 

Sediado no campus Cascavel, o NEI constitui num órgão de apoio à formação continuada, à realização de eventos, projetos e 

iniciativas desencadeadas pelos docentes, colegiados e centros da universidade, além de articular-se à pesquisa e à graduação. A 

partir de 2004 o NEI realiza um trabalho interdisciplinar articulando os cursos, as áreas do conhecimento, os centros e a 

comunidade externa. Nesta perspectiva, tendo em vista a preocupação com as questões contemporâneas relacionadas à 

educação, implementa projetos que articulam o ensino, a pesquisa e a extensão com a formação continuada dos profissionais da 

educação. 

No quadro 23 pode-se visualizar os programas, projetos, prestações de serviço, cursos, eventos, publicações e outros 

produtos acadêmicos nos anos de 2006 e 2010.  
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Quadro 23 – Atividades de Extensão em 2006 e 2010 

TIPO DE ATIVIDADE 
Nº DE ATIVIDADES 

2006 2010 

Programa 12 24 

Projeto 157 309 

Prestação de Serviço 25 15 

Cursos 82 99 

Eventos 54 92 

Publicação e outros produtos 
acadêmicos 

10 1 

Total 340 540 

   Fonte: Divisão de Planejamento, Documentação e Registro – PROEX. 

 
Em 2010, a Pró-Reitoria de Extensão contava com 380 bolsas, assim distribuídas: Programa Universidade Sem Fronteiras 

com 270 bolsas; Programa Ações Afirmativas com 65 bolsas; Programa Institucional de Bolsas de Extensão com 45 bolsas. 

Conforme dados da tabela 1, em 2010 foram registradas 540 atividades de extensão (concluídas, em andamento e permanentes). 

Destas, 309 são projetos, 24 programas, 99 cursos, 92 eventos, 15 prestações de serviços e 01 publicação e outros produtos 

acadêmicos.  

Nas atividades de extensão em 2010 estavam envolvidos 1.632 docentes, 2.989 alunos, 279 agentes universitários e 860 

membros externos, e atingiram um público de 452.824 pessoas. Com exceção dos itens prestação de serviços e publicação e 

outros produtos acadêmicos, nota-se uma progressão nas demais atividades, quando comparadas ao ano de 2006. 

Dentre as atividades de Extensão do quadriênio 2007-2010 da UNIOESTE, destacam-se: 

a) Participação expressiva no Programa Estadual da SETI: Universidade Sem Fronteiras – USF, que se tornou política pública, 

com cerca de 400 bolsas.  

b) Realização do SERPROF 2010 – I SEMINÁRIO REGIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES e a I 

MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS: evento científico realizado em parceria com a Associação dos 

Municípios da Região Oeste do Paraná – AMOP.  

c) Projetos que concorreram e foram selecionados a partir dos editais do PROEXT (MEC/SESu). 
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d) O Programa Ações Afirmativas, da Fundação Araucária, entre 2009 e 2010, foi responsável pelo custeio de 158 bolsistas em 

atividades extensionistas, totalizando mais de R$ 50 mil em recursos. 

e) Convênio firmado entre UNIOESTE e Itaipu-Binacional, para execução do Plano da Bacia Hidrográfica do Paraná III. 

f) Realização de ações organizativas como as das Feiras Populares de Economia Solidaria em Cascavel. 

g) Realização do VII Seminário de Educação Fiscal. 

h) Participação no Projeto Rondon. 

i) Realização do SENAMA 2010 – Seminário Nacional de Meio Ambiente. Consolidação da UNIOESTE como IES engajada na 

questão ambiental perante o conjunto das universidades públicas brasileiras que fazem parte do FORPROEX. 

j) Disponibilização de catálogo dos programas de Meio Ambiente desenvolvidos pelas universidades públicas brasileiras, com o 

objetivo de promover a interação sobre questões ambientais. 

k) Desenvolvimento de um Atlas Virtual de Histologia (Microscópio Virtual disponibilizado na web), em fase de testes de geração 

de imagens. 

l) Projeto Refeitórios Universitários: Envio ao Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, de proposta de investimento em 

parceria, para criação de cozinhas sociais nos municípios onde existem os campi da UNIOESTE, e construção de refeitórios nos 

respectivos espaços, podendo assim, atender à comunidade do município afeto de forma geral, e à comunidade acadêmica de 

forma específica (alunos, docentes e técnicos). 

 

Diagnósticos Avaliativos 
A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná - HUOP - que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 
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aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 

para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos 

em cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem é de inteira responsabilidade das instâncias/unidades 

anteriormente nominadas.  

 
OBJETIVO 1:  Viabilizar a implantação das políticas de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão apontadas pelo Projeto Político-Pedagógico-
Institucional PPPI) 

 Avanços Dificuldades Metas 

1. ESTABELECER 
PARCERIAS COM 

ENTIDADES EXTERNAS, 
PARA 

DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS DE 
INTERESSE DA 

COMUNIDADE REGIONAL 
E LOCAL 

 

Reuniões com SETI, AMOP, AMIC, 
ITAIPU – Binacional, Caritas, 
Instituto Harpia Harpya, Secretaria 
de Cultura, associações, 
cooperativas e organizações que 
atuam no meio rural e urbano. 
Atualmente, três programas, além 
de vários eventos da UNIOESTE 
têm parceria com estas instituições, 
a exemplo da realização do 
Seminário Regional e Seminário 
Estadual de Economia Solidária 
que contaram com a participação 
da Itaipu e Cáritas, entre outras 
organizações. Também, dois 
Seminários da Cultura Regional, em 
2009 e 2010, em Corbélia, em 
parceria com a AMOP e as 
prefeituras de diversos municípios. 
 A partir destes diálogos, o Pró-
Reitor de Extensão é, atualmente, 
diretor do Conselho de 
Desenvolvimento Rural do Oeste do 

Quadro de servidores em 
número reduzido sobrecarrega 
os professores para buscar 
novas parcerias. 
 

Fortalecimento permanente das ações voltadas à 
Economia Solidária, a partir de novos convênios, 
bem como do Conselho de Desenvolvimento Rural, 
do Fórum de Agricultura Familiar, NEDIJs e PEE. 
Celebração de novas parcerias e convênios e 
ampliar o quadro técnico-administrativo. 
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Paraná, representativo de 50 
municípios e que congrega diversas 
Secretarias de Agricultura e 
movimentos sociais rurais. 

2. APOIAR A 
ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS CIENTÍFICOS E 
CULTURAIS 

 

Realização de evento de caráter 
nacional que objetivou integrar as 
ações propostas pelo Ministério de 
Ciência e Tecnologia, e 
proporcionou à comunidade 
acadêmica, em âmbito nacional, a 
discussão das matrizes atuais da 
Ciência, Tecnologia, Sociedade & 
Ambiente.  
Conscientização da comunidade 
acadêmica e sociedade acerca da 
importância do ensino de questões 
científicas, tendo como foco central 
a discussão do tema: “Resíduos e 
consumo consciente”, buscando a 
alfabetização científica dos 
cidadãos e o desenvolvimento do 
país. Assim, é fundamental 
mobilizar a população, em especial 
crianças e jovens, em torno de 
atividades em ciência, tecnologia e 
ambiente, valorizando a 
criatividade, a atitude científica e a 
inovação.  
Ainda, integração de participantes 
de projetos e pesquisas 
internacionais e nacionais, entre 
eles o PIEARCTS, um estudo de 
investigação internacional do qual 
participa cerca de 30 grupos de 
pesquisa pertencentes a 9 países 
Ibero-Americanos, entre eles o 
Brasil e a UNIOESTE.  
Também realizados nesse período: 
VII a X Seminários de Extensão 
(anuais), evento consolidado como 
ação nacionalmente reconhecida, 

As imagens negativas, forjadas 
pela cultura hegemônica e 
difundida pelas diferentes mídias 
contra afrodescendentes e 
povos indígenas e os grupos de 
gênero. 
Adquirir recursos financeiros e 
apoio técnico no 
desenvolvimento de todas as 
atividades, inclusive no 

preenchimento de formulários. 
Na aquisição e pagamento dos 
bens e serviços necessários à 
organização e execução do 
evento, pois as verbas 
solicitadas chegam às vésperas 
do evento e dificultam muito a 
organização. 
 

Criar um polo de apoio técnico aos coordenadores 
de eventos.  
Manter seminários anuais para aprofundamento 
destas questões. 
Consolidar grupos de pesquisas. 
Envolver os professores, acadêmicos e alunos de 
pós-graduação na discussão de Ciência, 
Tecnologia e Ambiente. 
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com número expressivo de 
apresentação de projetos e de 
participantes, tanto do Paraná como 
de várias partes do país. 
Realização do VII Seminário 
Paranaense de Educação Fiscal, 
envolvendo parcela significativa da 
sociedade civil e parcerias de 
grande expressão na comunidade 
regional e do Estado, tendo a 
UNIOESTE como centro 
articulador.  
O mesmo em relação aos 
Seminários Regional e Estadual de 
Economia Solidária, além da 
participação de representantes da 
UNIOESTE no Congresso Nacional 
de Economia Solidária.  
Em 2010, participação de comitiva 
expressiva no XXIII SEURS, 
realizado em Santa Catarina. 
Articulação para sediar, em 2011, 
no campus de Foz do Iguaçu, o 
XXIV SEURS, coordenado pela 
UNIOESTE, o que coloca a 
Extensão da UNIOESTE no cenário 
nacional como força exponencial de 
divulgação das ações 
extensionistas.  
Estabelecimento de parcerias com 
outros setores da sociedade que 
estão discutindo questões 
referentes à Ciência, à Tecnologia e 
ao meio ambiente. 
Abertura de espaço de discussão 
dos conceitos de Ciência, 
Tecnologia e Ambiente. 
Fortalecimento dos grupos de 
pesquisa, com articulação nacional 
e internacional. 
Apresentação de artigos e 
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comunicações científicas. 
Possibilidade da comunidade 
paranaense e da região da Tríplice 
Fronteira ter um espaço de 
discussão próximo, pois poucos 
podem participar dos eventos que 
ocorrem nas capitais brasileiras e 
no exterior. 
Ações de rompimento com as 
imagens negativas, forjadas pela 
cultura hegemônica e difundida 
pelas diferentes mídias contra 
afrodescendentes e povos 
indígenas e os grupos de gênero 
diversos dos enquadrados nom 
mores do estatus quo, com vistas a 
promover a elevação da autoestima 
e favorecer as competências 
pessoais, sociais, produtivas e 
cognitivas dessas comunidades, 
por meio de diferentes práticas de 
valorização (I Seminário 
Internacional Etnia, Diversidade e 
Formação). 
Aprovação do Projeto Sons, Ritmos 
e o Processo de Aprendizagem: da 
expressão ao ato de aprender, com 
o trabalho de dois bolsistas. 
Participação no Seminário do Curso 
de Letras com apresentação do 
grupo Interlagos Acústico; 
participação no Seminário do Curso 
de Pedagogia, com a apresentação 
do Coral Novos Cantos; 
Participação na II Mateada da 
ACIC; Participação no V Concurso 
de Oratória da ACIC; Participação 
no Encontro dos Servidores 
Públicos, com apresentação dos 
músicos da orquestra de câmara da 
UNIOESTE. 
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Exposição de Artes – Áudio Visual 
de Artista Cascavelense no hall da 
biblioteca do campus.  
Organização e promoção do show 
com a Banda Italiana Stefanno 
Mutti. 
Criação da agenda cultural da 
Divisão de Cultura - PROEX (on-
line) na página do campus de 
Cascavel. 

3. ESTIMULAR 
ATIVIDADES MULTI, 

INTER E/OU 
TRANSDISCIPLINARES E 

INTERPROFISSIONAIS 
DE SETORES DA 

UNIVERSIDADE E DA 
SOCIEDADE 

 

Criação de Programa de Formação 
Continuada para professores da 
Educação Básica, por meio de 
cursos de extensão (Ampliando as 
expectativas por meio do conhecer 
(Colégio Wilson Joffre); Formação 
de educadores: construindo e 
ampliando conhecimentos (CEMIC); 
Projeto evento: Fundamentos e 
princípios da educação profissional 
na perspectiva da integração). 
Atendimento a escolas municipais 
da região com teatro, palestras e 
oficinas com temas ambientais, 
sexualidade e drogas; 
Realização de cursos pré-
vestibulares gratuitos para alunos 
de escola pública e que sejam 
comprovadamente carentes;  
Uso do Moodle institucional para 
disponibilização de material na web: 
atividade consolidada com parceria 
entre NEI e PEE. 
Formação continuada para 
professores da Educação 
Profissional Integrada à Educação 
de Jovens e adultos – Proeja. 
Recursos: SEED. 

Transporte dos professores e 
alunos da UNIOESTE até os 
locais em que foram 
desenvolvidas as atividades; 
Espaço físico para desenvolver 
as aulas do Curso Pré-
Vestibular; 
Trabalhar todas as áreas do 
conhecimento com igual carga 
horária, visto que a UNIOESTE é 
multicampi. 
O NEI organizou o Projeto 
“Formação Continuada para 
professores da educação 
profissional integrada à 
educação de jovens e adultos”, 
em convênio com a Secretaria 
de Estado da Educação e o 
MEC. Porém, depois de todos os 
trâmites realizados, o projeto 
teve que ser adiado, visto que a 
forma de repasse de recursos 
financeiros não se adequou ao 
sistema de convênio entre SEED 
e MEC. 
 

Consolidação do Programa de Formação 
Continuada para Professores da Educação Básica.  
Ampliação do curso de preparação para o 
vestibular para outros campi da UNIOESTE, de 
modo a torná-lo uma política integrada às práticas 
de ensino.   
Uso mais intensivo do Moodle. 
 

4. INSERIR A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E O 

DESENVOLVIMENTO 

 Realização de oficinas, palestras e 
visitas a alunos de Colégios 
Estaduais e com moradores de 

Adquirir recursos financeiros e 
apoio técnico no 
desenvolvimento de todas as 

Atividade permanente: sensibilizar a comunidade 
para a preservação dos recursos hídricos e o meio 
ambiente. 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    97 
 

SUSTENTÁVEL COMO 
COMPONENTES DAS 

ATIVIDADES 
EXTENSIONISTAS 

 

bairro. 
Projeto de educação ambiental para 
recuperação e preservação do Rio 
Cascavel. 
Projetos de conversão para 
agricultura agroecológica. Estes 
projetos têm como principais 
objetivos contribuir para a 
sensibilização da comunidade 
quanto à melhoria da qualidade de 
vida e conservação dos recursos 
naturais, a partir de levantamento 
de problemas e impactos 
ambientais nas áreas de vegetação 
comunitárias, incluindo-se os locais 
para lazer e, com isso, a busca de 
soluções conjuntas formuladas 
tanto por acadêmicos, quanto pela 
comunidade local, para a 
preservação ambiental das áreas 
de suas moradias. Neste sentido, 
as ações contribuíram para a 
ampliação dos conhecimentos dos 
alunos sobre a importância do 
ambiente ciliar na preservação de 
nascentes na bacia do Rio 
Cascavel, por meio de atividades 
como o mutirão de limpeza no Rio 
Cascavel, no Bairro Jardim 
Universitário; a mobilização dos 
alunos para conscientizar a 
população local sobre os riscos da 
poluição nos rios, principalmente 
perto deles; além de pesquisas com 
a comunidade sobre os maiores 
problemas, o que eles entendem 
por educação ambiental, etc. Foram 
elaborados artigos e trabalhos para 
apresentação em eventos 
mostrando resultados desse 
projeto. 

atividades, inclusive transporte. 
 

Prosseguir com implantação do Programa 
Ambiental UNIOESTE – 5 Rs. 
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Incorporação de palestras nos 
encontros sobre assuntos 
relacionados ao meio ambiente, à 
saúde e à cidadania. 
Oferta de oficinas na sede da 
Guarda Mirim sobre assuntos 
relacionados ao meio ambiente, à 
saúde e à cidadania. 
Programa ambiental UNIOESTE – 5 
Rs. 

5. GARANTIR ALOCAÇÃO 
DE RECURSOS PARA 

PROGRAMAS E 
PROJETOS DE 

EXTENSÃO 
 

A verificação sobre a existência de 
editais em aberto chegou a ser 
diária, como atividade constante 
dos trabalhos desenvolvidos pela 
Pró – Reitoria de Extensão. Além 
disso, buscamos contato com 
professores de todos os campi de 
nossa universidade, a fim de 
incentivá-los a que redijam projetos 
para atendimento aos editais. 
Muitas das vezes, excedemos o 
horário de trabalho, permanecendo 
presentes até às 22 horas, caso 
necessário, para enviarmos 
projetos que atendessem 
rigorosamente aos editais. A 
divulgação sempre é feita para 
todos os professores, via PROEX. e 
divulgada entre os extensionistas 
as bolsas dos programas: 
Programa Universidade Sem 
Fronteiras; Programa de Bolsas 
Institucionais; Ações Afirmativas; 
Convênios (Itaipu); (MEC e MinC). 

Não foram verificadas, além do 
excesso de trabalho por falta de 
recursos humanos. 
 

Atividade permanente: aprovar projetos e 
programas nos Editais do Proext 2011 e em outros 
editais. 
 

6. AMPLIAR O NÚMERO 
DE BOLSAS DE 

EXTENSÃO, COM 
RECURSOS PRÓPRIOS E 

POR MEIO DE 
INTEGRAÇÃO COM A 

INICIATIVA PRIVADA E 

As ações foram realizadas a partir 
dos recursos do vestibular, 
anualmente institucionalizados, com 
os quais foi possível a 
disponibilização de 40 bolsas. 
Atualmente são concedidas 45 
bolsas institucionais para 

Faltam recursos humanos para 
iniciar os contatos preliminares 
para celebração de convênios. 
 

Atividade permanente: aprovar projetos e 
programas nos Editais como o MEC/PROEXT e em 
outros editais e, também, por meio de novos 
convênios. 
Atividade permanente: qualificar e orientar 
professores na elaboração de projetos e 
programas. 
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OUTRAS INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS 

 

acadêmicos de graduação. 
O número de bolsas do governo 
federal (MEC/PROEXT e MinC) e 
estadual (SETI/UGF e 
ARAUCÁRIA) aumentaram. Em 
2009/2010, pelo convênio com a 
SETI, foram liberadas 484 bolsas 
nas modalidades, Universidade 
Sem Fronteira, Ações Afirmativas e 
Extensão Tecnológica.  
Divulgação das ações da extensão 
e sua importância para obter 
subsídios com recursos próprios 
e/ou por  meio da  integração  com 
iniciativa privada e outras 
instituições públicas. 
A divulgação foi realizada pelo 
boletim informativo da Extensão 
bem como na rede de e-mails da 
UNIOESTE, o que gerou bom 
resultado, ou seja, projetos 
aprovados pelo MEC: em 2008, 
foram oito e, em 2010, seis.  
Qualificação: aumento na 
quantidade/qualidade de 
atendimentos aos professores em 
suas dúvidas. 

 

7. UTILIZAR 
TECNOLOGIA PARA 

AMPLIAR A OFERTA DE 
OPORTUNIDADES E 

MELHORAR A 
QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA, 

PRESENCIAL E OU À 
DISTÂNCIA 

 

Uso das ferramentas de 
videoconferência nos projetos e 
programas de extensão. Em 2010 
intensificamos a divulgação junto às 
prefeituras municipais e 
organizações como AMOP e 
Caciopar, entre outras. Houve 
algumas ações, mas ainda existe 
certa resistência quanto ao uso 
desta tecnologia. 
Estímulo à adoção de recursos 
tecnológicos, baseados em 
software livre e de código aberto; a 
partir da definição de política 

Em 2010, apesar da 
intensificação da divulgação 
junto às prefeituras municipais e 
organizações como AMOP, 
Caciopar, houve apenas 
algumas ações, mas ainda 
existe certa resistência quanto 
ao uso dessa tecnologia. 
 

Atividade permanente: estimular uso das 
ferramentas de videoconferência. 
Atividade permanente: estimular a adoção de 
recursos tecnológicos, baseados em software livre 
e de código aberto. 
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institucional para o uso do moodle, 
foi definida uma instância de 
moodle para atender às 
necessidades do NEI (Curso Pré-
Vestibular e outras) no servidor do 
Colegiado de Ciências da 
Computação no campus de 
Cascavel e foram treinadas 
estagiárias do NEI. 
Realização de curso de capacitação 
no sistema de tipografia digital 
LATEX e disponibilização de 
material didático e de apoio ao 
ensino. 

8. DESENVOLVER 
ATIVIDADES QUE 

FOCALIZEM A 
PRODUÇÃO E 

PRESERVAÇÃO 
CULTURAL E ARTÍSTICA 

RELEVANTES PARA A 
FORMAÇÃO DO 

CARÁTER NACIONAL E 
DE SUAS 

MANIFESTAÇÕES 
REGIONAIS 

 

Apresentação de atividades 
artísticas estabelecendo reflexões 
com a história dos povos indígenas, 
cultura brasileira e educação; 
Curso de extensão: Cinema, 
História e Educação, com 
professores da rede pública de 
ensino de diversos municípios. 
Mostra realizada com êxito de 
público e de expectativa dos 
participantes. 
I Mostra de Cinema da Diversidade 
Sexual em Cascavel. 

Espaço físico para desenvolver 
as atividades. 
 

Atividade permanente: desenvolvimento de 
atividades culturais. 
 

9. INCENTIVAR E 
VIABILIZAR 

PROGRAMAS DE 
EXTENSÃO 

INTERINSTITUCIONAIS 
SOB A FORMA DE 

CONSÓRCIO, REDES OU 
PARCERIAS E 

ATIVIDADES VOLTADAS 
PARA O INTERCÂMBIO E 

SOLIDARIEDADE 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Participação da PROEX junto ao 
FORPROEX, SEURS e intercâmbio 
com as pró-reitorias de diversas 
universidades. 
 

Estivemos presentes na maioria 
das reuniões e atividades do 
FORPROEX; não foi possível 
irmos ao CONGRESSO 
IBEROAMERICANO e nem 
enviar representante, por falta de 
recursos financeiros. 
 

Atividade permanente: participação junto ao 
FORPROEX, SEURS e demais encontros e 
congressos, além de manter intercâmbios com as 
pró-reitorias das diversas universidades. 
 

10.  ADEQUAR A Em 2009 foram elaboradas novas As novas resoluções nº As novas resoluções devem ser aperfeiçoadas 
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LEGISLAÇÃO E DEMAIS 
DOCUMENTOS 

INSTITUCIONAIS 
REFERENTES À 
EXTENSÃO AOS 
PRINCÍPIOS DO 

PROJETO POLÍTICO- 
PEDAGÓGICO-

INSTITUCIONAL – PPPI E 
DO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL – PDI 

redações para as resoluções de 
extensão, comissão de extensão e 
bolsas, possibilitando maior 
integração da instituição com 
comunidade acadêmica e externa. 
Foram elaboradas algumas 
instruções de serviço. 
 

102/2009-CEPE e nº 065/2009-
CEPE devem ser aperfeiçoadas 
porque deixaram algumas 
lacunas legislativas. 
 

porque deixaram algumas lacunas legislativas. 
Elaborar outras instruções de serviços e nos casos 
necessários encaminhar para o Conselho 
competente para sua aprovação. 
Outras resoluções devem ser atualizadas. Também 
deverão ser redigidas novas resoluções na medida 
em que houver necessidade. 
 

11. CONSOLIDAR O 
PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO 
CONTINUADA DAS 

ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO 

DESENVOLVIDAS NA 
UNIOESTE, ADEQUANDO 

ESTAS AO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO-

INSTITUCIONAL – PPI 

Criação de instância no banco de 
dados relativa comunicado/relatório 
das atividades de Extensão. 
 

Falta de recursos humanos 
específicos à avaliação; acúmulo 
de demandas permanentes e de 
novas demandas. 
 

Levantar processos/workflows da PROEX para 
implantação de novo sistema pela Diretoria de 
Informática (Formulário com preenchimento on-
line). 
 

12. IMPLANTAR 
PROGRAMAS E 
PROJETOS DE 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA À 

DISTÂNCIA POR MEIOS 
TECNOLÓGICOS E DE 

INCLUSÃO SOCIAL 
 

Utilização do ambiente Moodle para 
atividades acadêmicas internas à 
UNIOESTE. 
 

UNIOESTE não aderiu ao 
Programa  Universidade Aberta 
do Brasil para concorrer aos 
editais do MEC-UAB. 
 

Aderir ao Programa Universidade Aberta do Brasil 
para concorrer aos editais do MEC-UAB. 
Divulgar o uso de recursos de formação continuada 
por meios tecnológicos apoiados em software livre 
e de código aberto; 
Divulgar as vantagens do uso de um Sistema 
Gerenciador de Cursos (Learning Management 
System – LMS) para apoio aos projetos de 
formação continuada à distância; 
Elaborar um curso de capacitação em ambiente 
MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Enviroment), para apoio aos projetos de 
formação continuada à distância. 

OBJETIVO 2: ATUAR INSTITUCIONALMENTE COM BASE NA RESPONSABILIDADE SOCIAL, CONSIDERANDO ESPECIALMENTE O QUE SE 
REFERE À CONTRIBUIÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA 
MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

1. DESENVOLVER 
PROJETOS DE ENSINO, 

Realização de diversos seminários. 
Projeto de extensão: Leitura, fala e 

Agendamento do anfiteatro para 
seminários. 

Seminários anuais envolvendo comunidades 
interna e externa. 
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PESQUISA E EXTENSÃO 
COM INTENSA 

PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE 

ACADÊMICA, TOMANDO 
COMO REFERÊNCIA, 

ESPECIALMENTE, 
PRINCÍPIOS VOLTADOS 

PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL, PARA O 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL, 

PARA A DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE, DA 

MEMÓRIA CULTURAL, 
DA PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA E DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

escrita: velhas atividades num 
horizonte novo, oferecido para os 
funcionários da UNIOESTE com 
dificuldades de leitura e escrita, 
contribuiu para a formação dos 
servidores por meio do estímulo à 
leitura e à compreensão de textos 
diversos, ampliação do 
conhecimento sobre História); 
Ampliação da possibilidade dos 
jovens de baixa renda ingressarem 
na universidade. 
 

 Ampliar inclusão social e cultural. 
Pretende-se repetir o Projeto de extensão: Leitura, 
fala e escrita em 2010, porém, de forma mais 
ampliada como modalidade de educação de jovens 
e adultos.  
 

2. AMPLIAR A 
POLÍTICA DE 

ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA 

UNIOESTE DANDO 
ÊNFASE AOS 

PROGRAMAS E AOS 
PROJETOS QUE 

MOBILIZAM E 
INTEGRAM A 
COMUNIDADE 

ACADÊMICA E A 
EXTERNA, 

INTENSIFICANDO AS 
CONSTANTES 

AVALIAÇÕES DAS 
AÇÕES 

Ampliação da quantidade de bolsas 
ofertadas, de projetos e ações 
extensionistas, bem como das 
parcerias; 
Aproximação com a sociedade por 
meio dos programas, projetos, 
serviços e atividades.  
 

Não foram relatadas. 
 

Diálogo permanente com as demais Pró-
Reitorias no sentido de traçar políticas públicas 
que enlacem ensino, pesquisa e extensão. 
Atividade permanente: ampliação das ações. 
 

3. FOMENTAR 
PARCERIAS COM OS 
PODERES PÚBLICOS, 

ORGANIZAÇÕES E 
INSTITUIÇÕES 

COMUNITÁRIAS, 

Projeto de extensão: Software Livre 
e Projeto de extensão: Noções 
Básicas de Informática. – Instituição 
atendida: Guarda Mirim de 
Cascavel.  
Criado o programa “A busca da 

Projeto de extensão: 
Treinamento em Informática 
Básica – Instituição atendida: 
CAOM: Os horários que o CAOM 
solicita para atendimento são 
incompatíveis com os horários 

Consolidar as ações através de novas parcerias 
com outros colegiados, além da Biologia, da 
Medicina, da Farmácia e da Fisioterapia. 
Atividade permanente: aprimorar material sobre as 
tecnologias ensinadas (informática básica 
utilizando software livre) e disponibilizado na web. 
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ASSOCIATIVAS E 
PRIVADAS QUE 

VIABILIZEM SINERGIAS 
PARA ATIVIDADES 

CONJUNTAS EM 
BENEFÍCIO DOS VÁRIOS 

SETORES DA 
SOCIEDADE 

 

formação integral de adolescentes 
que habitam as periferias e bolsões 
de miséria em Cascavel-PR através 
da saúde, do meio ambiente, da 
cultura e da tecnologia" (associado 
ao convênio nº 010/2010 – 
PROEXT 2009, celebrado entre 
MEC/SESu-UNIOESTE). 
Atendimento aos filhos de 
servidores, aproveitando sobra de 
vagas por desistência de 
adolescentes da Guarda Mirim; 
Atendimento a senhoras que 
participam do Projeto 21, 
coordenado pela Profª Alcy da 
enfermagem. 
Foi criado um projeto para atender 
a servidores do campus de 
Cascavel. 

disponíveis pelos acadêmicos-
colaboradores dos projetos que 
oferecem treinamento em 
informática básica. 
 

 

4. CONSOLIDAR 
ESPAÇOS DE LAZER, 
ESPORTE E CULTURA 

 

Aprovação do PESLA – Plano de 
Esportes e Lazer da PROEX. 
a) Em 2009 foram realizados o V 
Campeonato Interno de Futebol 
Suíço, o Josuepar e os Jogos 
Universitários JISU – Jogos 
Internos  dos Servidores da 
UNIOESTE. 
b) Participação nos jogos 
Universitários do Paraná em 2009e 
2010.  
c) Participação nas Olimpíadas das 
Universidades Brasileiras em 2008, 
2009 e 2010. 

Não foram relatadas. 
 

Desenvolver projetos do PESLA para todos os 
campi, HUOP e Reitoria. 
Atividade permanente: consolidar espaços de lazer, 
esporte e cultura. 
Atividade permanente: realizar eventos esportivos e 
culturais nos campi ao longo de todo ano. 
 

5. DIVULGAR 
INTERNAMENTE O USO E 

OS BENEFÍCIOS DAS 
LEIS DE INCENTIVO 

CULTURAL 
 

Em 2009 foram feitas reuniões nos 
campi com pessoas indicadas pelas 
direções e com artistas e 
professores interessados em 
desenvolver projetos culturais. 
Também foi realizado O 
SEMINÁRIO  DA CULTURA DA 
EDUCAÇÃO E DAS  ARTES 

Não dispomos de veículo, nem 
de bolsas, nem de verbas, nem 
de estrutura física para 
desenvolver atividades culturais. 
Parece que nas regiões Oeste e 
Sudoeste do Estado do Paraná 
as atividades culturais não têm 
valor, e na UNIOESTE também 

Aprovar projetos e programas no Edital do 
PROEXT 2011 e em outros editais. 
Ampliar inclusão social e cultural. 
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REGIONAIS DA AMOP, realizado 
no período de 29/06/2009 a 
03/07/2009; apresentou palestras, 
mesas redondas e debates  sobre 
as leis de incentivo e fomento 
financeiro de projetos, programas e 
atividades culturais do Ministério da 
Cultura, da Petrobrás e da 
Secretaria Estadual de Cultura 
como instituição capacitada  e 
sobre as formas de  desenvolver e 
fomentar projetos e atividades 
culturais. Participaram deste 
Seminário os gestores culturais das 
50 Secretarias de Cultura dos 
municípios da AMOP e 
CONDETEC. 
Aprovados 2 projetos culturais pelo 
Edital Diálogos Culturais do 
Programa Universidade Sem  
Fronteiras. 

não; quando um centro ou 
colegiado solicita atividade 
cultural, quer que o artista se 
apresente de graça. Na previsão 
orçamentária dos eventos não 
se tem o hábito de reservar 
verba para atividade cultural.  Se 
contrastarmos com a UEM e a 
UEPG para ficarmos apenas 
com 2 exemplos, a Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura  da UEM 
dispõe de 78 bolsas para 
participantes de grupos artísticos 
de Maringá, a  UEPG  dispõe de 
prédio próprio para a Cultura, de 
3 automóveis, 2 vans e um 
ônibus. Até os nomes das Pró-
Reitorias são Pró-Reitorias de 
Extensão e Cultura. Maringá 
dispõe de 7 teatros, tem diversos 
grupos teatrais. 

6. CREDENCIAR A 
UNIOESTE COMO 

EMPREENDEDORA 
CULTURAL PARA 

BENEFICIAR-SE DAS 
LEIS DE INCENTIVO À 

CULTURA 
 

Fomos credenciados, junto ao 
Ministério da Cultura, em agosto de 
2009, como instituição capacitada 
para desenvolver e fomentar 
projetos e atividades culturais. 
Para fins de maior conhecimento e 
divulgação das leis do fomento – 
Rouanet e lei PROFIC – junto a 
gestores culturais, foi realizado o 
SEMINÁRIO DA CULTURA, DA 
EDUCAÇÃO E DAS ARTES 
REGIONAIS DA AMOP. 

Não houve. 
 

Ação temporariamente suspensa, aguardando 
novos encaminhamentos federais. 

7. CAPACITAR A PRÓ-
REITORIA DE EXTENSÃO 
PARA ASSESSORAR NA 

ELABORAÇÃO, 
ENCAMINHAMENTO E NA 

CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS DAS LEIS DE 
INCENTIVO À CULTURA 

Várias têm sido as ações tais como 
reuniões com os gestores culturais 
das Regiões Oeste e Sudoeste do 
Estado e viagens à Curitiba para 
discussão de leis de incentivo.  
Houve capacitação aos gestores 
culturais dos municípios da AMOP 
por meio de dois Seminários de 

Aprovação de projetos, pelo 
Ministério da Cultura, sob a 
rubrica 26 inviabiliza a captação 
de recursos porque o empresário 
só teria de volta 80% dos 
recursos aplicados. 
 

Ação temporariamente suspensa, aguardando 
novos encaminhamentos federais. 
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 Cultura, realizado no município de 
Corbélia. 

8. AVANÇOS NA ÁREA 
DE CULTURA 

 

Aprovação de projeto cultural junto 
ao Ministério da Cultura. 
Projeto enviado ao BNDES na 
busca recursos para dar andamento 
aos projetos culturais. 
Parceria com a secretaria municipal 
da cultura e com o SESC no 
desenvolvimento de inúmeras 
ações culturais. 
Organização de duas peças 
teatrais, envolvendo o trabalho de 
atores, escritores e toda 
comunidade acadêmica. 
Organização de duas exposições 
de artes, envolvendo artistas locais 
na biblioteca da UNIOESTE. 
Criação de um site para a agenda 
cultural. 
Convênio firmado entre o Grupo 
Italiano LadridiCuori e a 
UNIOESTE. 
Atualização do convênio com o 
Coral Novos Cantos e Reitoria. 
Aprovação do projeto de extensão 
junto às instâncias internas da 
UNIOESTE do Coral Infantil, do 
projeto Orquestra de Câmara e do 
projeto de Musicalização. 

Não foi relatado. Não foi relatado. 

Fonte: Relatório da PROEX 2011 
Mesmo encontrando algumas dificuldades, a PROEX tem atuado a fim de desenvolver projetos de interesse da 

comunidade, como: apoiando eventos científicos e culturais, estimulando atividades multi, inter e/ou transdisciplinar e 

interprofissionais de setores da universidade e da sociedade, ampliando o número de bolsas de extensão, dentre outros. 

Comparando-se as atividades de extensão do ano de 2006 e 2010 nota-se um aumento considerável no número de programas, 

projetos, cursos e eventos. 
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1.5 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO –  PRPPG  
 
Dados Gerais 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG – tem como atribuições estatutárias: planejar, acompanhar, 

incentivar e avaliar todas as atividades referentes ao ensino de pós-graduação, à pesquisa e à qualificação. Estas atribuições, 

associadas a uma leitura contextualizada da organização do Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG, bem como das 

diretrizes gerais de financiamento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, delineiam um cenário de desafio à 

UNIOESTE no campo da pesquisa e da pós-graduação.  

A UNIOESTE, em 2006, tinha 34 cursos de graduação ofertados em 66 diferentes turmas, totalizando 10.259 alunos 

matriculados. Em 2010, a UNIOESTE contava com os mesmos 34 cursos de graduação, distribuídos em 69 diferentes turmas, nos 

seus 05 campi, e 01 delas ofertada na extensão de Medianeira, totalizando, naquele ano, 9.583 alunos de graduação matriculados 

na instituição. Em novembro de 2010, o número de formados na graduação na UNIOESTE foi de 1.343, sendo 464 no campus de 

Cascavel, 234 no campus de Foz do Iguaçu, 201 no campus de Francisco Beltrão, 245 no campus de Marechal Cândido Rondon e 

199 no campus de Toledo. 

Em 2006, a pós-graduação ofertava 34 cursos de especialização, com 979 alunos matriculados; 07 cursos de mestrado e 

01 doutorado, com 274 alunos. Em novembro de 2010, na pós-graduação lato sensu foram ofertados 37 cursos de especialização, 

com 1.056 alunos matriculados; na pós-graduação stricto sensu eram ofertados 17 cursos de mestrado e 03 de doutorado, 

totalizando 566 alunos, conforme demonstrado no Quadro 24. 

 

Quadro 24 – Programas de pós-graduação stricto sensu em 2010 

 Ano de 
implantação 

Conceito 
Mestrado  
Doutorado 

Nº de Bolsas 
2009/2010 

Nº de Bolsas 
2010/2011 

Nº de alunos 
2009 

Nº de alunos 
2010 

Defesas 
realizadas até 

2010 

Agronomia 2001 M- 4 
          D- 4 

15  
 4 

20 
9 

77 44 
23 

123 

Bioenergia 2010 M- 3 Início 2 Início 3 0 

Ciências Sociais 2010 M- 3 Início 2 Início 8 0 
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Conservação e 
Manejo de 
Recursos 
Naturais 

2010 M- 3 Início 6 Início 15 0 

Desenvolvimento 
Regional e 
Agronegócio 

2003 M – 4 
D – 4 

9 12 
2 

43 32 
6 

77 

Educação 2007 M – 3 4 5 31 31 20 

Energia na 
Agricultura 

2010 M – 3 Início 6 Início 20 0 

Engenharia 
Agrícola 

1997 M – 4 
D – 4 

18 
10 

20 
14 

61 43 
32 

229 

Engenharia 
Química 

2006 M – 3 6 12 24 27 35 

Engenharia de 
Sistemas 
Dinâmicos e 
Energéticos 

2010 M – 3 Início 2 Início 11 0 

Filosofia 2005 M – 3 9 12 Início 35 32 

Geografia  2007 M – 3 8 12 46 34 29 

História, Poder e 
Sociedade 

2006 M – 3 8 12 39 31 35 

Letras 2003 M – 4 7 8 54 44 134 

Recursos 
Pesqueiros e 
Engenharia de 
Pesca 

2008 M – 3 5 12 60 46 15 

Sociedade, 
Cultura e 
Fronteiras 

2010 M – 3 Início 2 Início 11 0 

Zootecnia 2007 M – 3 8 12 48 36 29 

TOTAL   111 182 483 532 758 

Fonte: Divisão Pós-Graduação Institucional – PRPPG 

Em análise comparativa, o número de alunos de pós-graduação lato sensu cresceu 7,86% entre os anos de 2006 e 

novembro de 2010, e número de alunos da pós-graduação stricto sensu cresceu 106,57% no mesmo período, enquanto o número 

de alunos de graduação apresentou redução da ordem de 6,59%. Nesse mesmo período o quantitativo de agentes universitários 

teve um decréscimo de 6,82%, e o de estagiários cresceu o equivalente a 170%, isso sem considerar o incremento de 
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25.835,22m2 de área construída em 2010, o que demonstra a urgente necessidade de concurso para agentes universitários na 

UNIOESTE.  

A Editora e Gráfica Universitária – EDUNIOESTE cria e desenvolve projetos editoriais, visando promover atividades de 

divulgação científica realizadas nos campi da instituição. A EDUNIOESTE é um setor importante na estrutura da universidade, 

considerando a crescente demanda de atividades de divulgação científica junto ao universo acadêmico, em especial no que se 

refere aos grupos e projetos de pesquisa vinculados a um número crescente de programas de pós-graduação. Criado em 1997, o 

setor se destaca pela implantação de projetos editoriais que buscam ampliar as formas de divulgação das pesquisas 

desenvolvidas pela UNIOESTE. 

 Quadro 25 – Títulos publicados em 2010 pela Editora e Gráfica Universitária – EDUNIOESTE 

Cadastro Título Publicados Autor / Organizador 
Data de 
Recebimento 

Recursos Financeiros 

008/2008 Veja: O Indispensável Partido Neoliberal Carla Luciana Souza da Silva 
 
07-abr-08 

Fundação Araucária 

006/2008 
Práticas Sócio-Culturais Como Fazer 
Histórico: Abordagens e Desafios Teórico-
Metodológicos 

Méri Frotscher, Geni Rosa 
Duarte, Robson Laverdi 

 
04-mar-08 

Programa de apoio aos 
programas de pós-graduação 

 
011/2008 
 

Coleção Confluências da Literatura e Outras 
Áreas – Ficção, História e Memória na 
América Latina: Leituras e Práticas 

Gilmei Francisco Fleck , 
Lourdes Kaminski Alves 

 
18-abr-08 Fundação Araucária 

003/2009 
Infâncias Brasileiras: Experiências e 
Discursos 

Davi Félix Schreiner, Ivonete 
Pereira, Silvia Maria Fávero 
Arend 

 
11-mar-09 

Conselho Editorial – 50% 
Autor – 50% 

 
012/2009 Helena Kolody: a poesia da inquietação 

 
Antonio Donizeti da Cruz 

 
24-jun-09 

 
Fundação Araucária 

024/2008 Biologia em Foco 2: As Ciências Biológicas 
em diferentes contextos 

Daniela Frigo Ferraz, Lourdes 
Aparecida Della Justina 

 
26-set-08 

Conselho Editorial – 50% 
FUNDEP – 50% 

022/2008 Por um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado: pensamentos e diálogos 

Marli Renate von Borstel 
Roesler 
 

 
09-jul-08 Fundação Araucária 

003/2010 Guia de Fontes Sobre a História da 
Educação na Região Oeste do Paraná 

João Carlos da Silva  
 

 
09-mar-10 

 (publicada apenas em versão 
eletrônica CD-ROM) 
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015/2006 
História da educação: pesquisa, 
levantamento de fontes e instituições 
escolares 

Paulino José Orso, João 
Carlos da Silva, André 
Castanha, Edison Martin, 
Claudio Afonso Peres 

 
23-nov-06 

Fundação Araucária 

--- 
Gestão das Unidades Artesanais na 
agricultura familiar: uma experiência no 
Oeste do Paraná (GUA) 2° edição 

Rosana Kátia Nazzari, 
Geysler Rogis Flor Bertolini; 
Loreni Brandalise 

 
Recursos remanejados do projeto 
universidades sem fronteiras 

014/2009 
A natureza primordial de Merleau-Ponty e os 
logos do mundo estético 

Claudinei Aparecido F. da 
Silva 

 
20-ago-09 Fundação Araucária 

010/2008 
Linguagem e práxis no "segundo" 
Wittgenstein Horácio Luján Martínez 

 
16-abr-08 

Fundação Araucária 

012/2008 Análise química de solo e tecido vegetal: 
práticas de laboratório 

Maria do Carmo Lana 
 

 
25-abr-08 

Recursos do Programa de apoio 
a publicações dos programas de 
pós-graduação. 

Fonte: Editora Universitária 

A EDUNIOESTE visa também divulgar trabalhos acadêmicos de mestrado e doutorado defendidos por pesquisadores da 

universidade e material didático usado nas disciplinas de graduação e pós-graduação. Para isso a EDUNIOESTE incentiva a 

produção científica de pesquisadores da UNIOESTE por meio da Coleção Thésis, que em 2010 publicou 16 livros; e por meio da 

Coleção Graduação, lançada recentemente (em 2010). 

Quadro 26 – Títulos publicados da Coleção Thésis em 2010 

Cadastro  Título Coleção Thésis Autor / Organizador 
Recursos  
Financeiros 

1 
Escrever para armazenar tempo: Morte e arte na obra de 
Lygia Bojunga 

Clarice Lottermann 
 

Conselho Editorial 

2 
Perfil empidológico da hanseníase no estado do Paraná em 
período de eliminação 

Reinaldo Antonio da 
Silva 

Conselho Editorial 

3 
A ciência da hereditariedade: enfoque histórico, 
epistemológico e pedagógico 

Lourdes A. Della 
Nadir Ferrari 

Conselho Editorial 

4 
Desenvolvimento, implantação e avaliação de um programa 
de aprendizagem ambiental para condomínios residenciais: 
enfoque em resíduos sólidos 

Jandira Turatto 
Mariga 

Conselho Editorial 

5 
Dinâmica e lixiviação de íons em coluna de solo de uma área 
irrigada com água residuária 

Franciele Aní 
Silvio César Sampaio 

Conselho Editorial 

6 
Democracia e educação: uma análise da crítica às políticas 
educacionais no Brasil (1995-2002) 

Lliam Faria Porto 
Borges 

Conselho Editorial 

7 Intertexto e variável trágica no teatro de Dias Gomes Lourdes Kaminski Conselho Editorial 
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Alves 

8 
Cultura política e decisão eleitoral no oeste do Paraná 

Maria Salete Souza 
de Amorim 

Conselho Editorial 

9 
Associativismo cristão e desenvolvimento comunitário: 
imigração e produção social do espaço colonial no sul do 
Brasil 

Erneldo 
Shclemberger 

Conselho Editorial 

10 
A (re) produção da região do lago de Itaipu 

Edson Belo 
Clemente De Souza 

Conselho Editorial 

11 
O corpo desportista moderno: disciplina e reflexividade na 
instituição acadêmica brasileira Ivan Dias 

Conselho Editorial 

12 
Leques aluviais: complexidade das formas e dos modelos 
associados Marga Elis Pontelli 

Conselho Editorial 

13 
 

Jean-Jacques Rousseau e Pastoral da Criança: Um diálogo 
Contemporâneo Cristiane Ferraro 

Conselho Editorial 

14 
Da Ordem astronômica à Ordem Social: A Gravitação 
Universal e o individuo como fundamentos do mercado 

Bernardo Alfedo 
Mayta Sakamoto 

Conselho Editorial 

15 
Cultura, Organização e Educação 

Adrian Alvarez 
Estrada 

Conselho Editorial 

16 Tempo, Espaço e Decadência: Uma Leitura de o som e a fúria 
angústia, fogo morto e crônica da casa assassinada 

 
Rita das G. Felix 

Fortes 
Conselho Editorial 

   Fonte: Editora Universitária  (2011) 

Quanto aos grupos de pesquisa, em 2006 a UNIOESTE contava com 109 grupos, conforme apresentado no Quadro 27, 

sendo 50 vinculados ao campus de Cascavel, 09 ao campus de Foz do Iguaçu, 12 ao campus de Francisco Beltrão, 19 ao campus 

de Marechal Cândido Rondon, e 19 ao campus de Toledo. 

  Quadro  27 – Grupos de Pesquisa da UNIOESTE – 2006 

Centro Grupo Título Líder do Grupo 

CCBS/Csc 005971/2002 Grupo de Assistência, Pesquisa e Educação ao 
Adulto e ao Idoso  

Luciana Magnani Fernandes  

CCBS/Csc 010346/2003 Grupo de Educação em Ciências e Biologia  Daniela Frigo Ferraz  

CCBS/Csc 013507/2004 Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre trabalho, 
Estado, Sociedade e Educação  

Luiz Fernando Reis  

CCBS/Csc 015715/2005 Grupo de Pesquisa Apoio à Periodontia  Carlos Augusto Nassar  

CCBS/Csc 013657/2004 Grupo de Pesquisa Artrópodes, vetores e inimigos 
naturais  

Gabriel Simões de Andrade  

CCBS/Csc 014553/2005 Grupo de Pesquisa Biologia da Conservação do 
Oeste do Paraná  

José Flávio Cândido Junior  
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CCBS/Csc 009941/2003 Grupo de pesquisa de estudo das lesões e 
recursos fisioterapêuticos  

Fernando Amâncio Aragão  

CCBS/Csc 24837/2008 Grupo de Pesquisa de Gerontologia da 
UNIOESTE  

Joseane Rodrigues da Silva  

CCBS/Csc 005974/2002 Grupo de Pesquisa em Biotecnologia e Genética  Vladimir Pavan Margarido  

CCBS/Csc 005909/2002 Grupo de pesquisa em enfermagem materno-
infantil  

Claudia Silveira Viera  

CCBS/Csc 005908/2002 Grupo de Pesquisa em Obesidade  Sandra Lucinei Balbo  

CCBS/Csc 014458/2005 Grupo de Pesquisa em Reabilitação Oral  Marcio José Mendonça  

CCBS/Csc 006249/2002 Grupo de Pesquisa Monitoramento e Preservação 
de Ecossistemas  

Bartolomeu Tavares  

CCBS/Csc 015069/2005 Grupo de Pesquisa Promoção de Saúde Bucal  Adriane de Castro Martinez Martins  

Total de Grupos do CCBS: 14 

CCET/Csc 009481/2003 Grupo  de Pesquisa em Estruturas de Concreto 
Armado - PECONA  

Decio Lopes Cardoso  

CCET/Csc 006145/2002 Grupo de estudo e pesquisa em estruturas e 
materiais  

Giovanna Patrícia Gava Oyamada  

CCET/Csc 007919/2003 Grupo de Física Computacional  Reginaldo Aparecido Zara  

CCET/Csc 18547/2006 Grupo de Pesquisa em Algoritmos  Adriana Postal  

CCET/Csc 011108/2004 Grupo de Pesquisa em Energia na Agricultura e 
Dinâmica de Interação Solo/Máquina  

Samuel Nelson Melegari de Souza  

CCET/Csc 006797/2002 Grupo de Pesquisa em Formação de Professores 
de Ciências e Matemática  

Dulce Maria Strieder  

CCET/Csc 005978/2002 Grupo de Pesquisa em Geoestatística Aplicada  Miguel Angel Uribe Opazo  

CCET/Csc 005896/2002 Grupo de Pesquisa em Matemática Aplicada  Amarildo de Vicente  

CCET/Csc 006199/2002 Grupo de Pesquisa em Otimização de Sistemas 
Agroindustriais do Oeste do Paraná  

Eduardo Godoy de Souza  

CCET/Csc 006196/2002 Grupo de Pesquisa Inteligência Aplicada  Jorge Bidarra  

CCET/Csc 006197/2002 Grupo de Pesquisa Laboratório de Engenharia de 
Software  

Victor Francisco Araya Santander  

CCET/Csc 006094/2002 Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental  Marcio Antonio Vilas Boas  

Total de Grupos do CCET: 12 

CCMF/Csc 013951/2004 Grupo de Estudos em Microbiologia e 
Parasitologia  

Graziela Braun  

CCMF/Csc 011411/2004 Grupo de Pesquisa Ciência e Tecnologia de 
Alimentos  

Luciana Oliveira de Fariña  

CCMF/Csc 015140/2005 Grupo de Pesquisa em Análises Clínicas  Alex Sandro Jorge  

CCMF/Csc 017545/2006 Grupo de Pesquisa em Biologia Estrutural  Célia Cristina Leme Beu  

CCMF/Csc 013950/2004 Grupo de Pesquisa em Bioquímica e Biotecnologia  Rita de Cássia Garcia Simão  
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CCMF/Csc 014552/2005 Grupo de Pesquisa em Ciências Básicas e 
Aplicadas à Neurologia e Oftalmologia  

Paulo Eduardo Mestrinelli Carrilho  

CCMF/Csc 014596/2005 Grupo de Pesquisa em Ciências Cardiovasculares 
Básicas e Aplicadas  

Rui Manuel de Sousa Sequeira Antunes de 
Almeida  

CCMF/Csc 011435/2004 Grupo de Pesquisa em Farmacoepidemiologia  Fabíola Giordani Cano  

CCMF/Csc 017808/2006 Grupo de Pesquisa em Gastroenterologia  Mauro Willemann Bonatto  

CCMF/Csc 18496/2006 Grupo de Pesquisa em Medicina Interna e 
Assistência Integral à Saúde  

Péricles Almeida Delfino Duarte  

CCMF/Csc 014304/2005 Grupo de Pesquisa em Química Aplicada  Eduardo Borges de Melo  

CCMF/Csc 005977/2002 Grupo de Pesquisa Morfofisiologia e Ultraestrutura 
Animal  

Rose Meire Costa Brancalhão  

Total de Grupos do CCMF: 12 

CCSA/Csc 005946/2002 Grupo de Pesquisa em Comportamento Político  Rosana Katia Nazzari  

CCSA/Csc 18563/2006 Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada  Maria da Piedade Araujo  

Total de Grupos do CCSA: 02 

CECA/Csc 18163/2006 Grupo de Estudos e Pesquisas Política 
Educacional e Social  

Ireni Marilene Zago Figueiredo  

CECA/Csc 005898/2002 Grupo de Pesquisa Elaboração de uma Gramática 
para Graduandos  

Aparecida Feola Sella  

CECA/Csc 005891/2002 Grupo de Pesquisa em Aprendizagem e Ação 
Docente  

Maria Lidia Sica Szymanski  

CECA/Csc 005904/2002 Grupo de Pesquisa em Educação, Cultura, 
Linguagem e Arte  

Acir Dias da Silva  

CECA/Csc 005834/2002 Grupo de Pesquisa em Gestão Escolar  Edaguimar Orquizas Viriato  

CECA/Csc 014216/2004 Grupo de Pesquisa em História, Sociedade e 
Educação no Brasil - GT da Região Oeste do 
Paraná  

Paulino José Orso  

CECA/Csc 005970/2002 Grupo de Pesquisa em Linguagem, Discurso e 
Ensino  

Rosana Becker  

CECA/Csc 005907/2002 Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais  Maria Lucia Frizon Rizzotto  

CECA/Csc 005899/2002 Grupo de Pesquisa Linguagem e Sociedade  Aparecida Feola Sella  

CECA/Csc 005900/2002 História e historiografia na educação  Alexandre Felipe Fiuza  

TOTAL DE GRUPOS DO CENTRO: 10 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS CASCAVEL: 50 

CCSA/Foz 009353/2003 Grupo de Estudos em Organizações Sociais  Amarildo Jorge da Silva  

CCSA/Foz 23635/2008 Grupo de Pesquisa: Grupo de Estudos em Direito 
Ambiental e Internacional  

Júlio César Garcia  

Total de Grupos do CCSA: 02 
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CEL/Foz 19490/2006 Grupo de Estudos e Pesquisa dos Fundamentos 
da Filosofia, da História e da Educação  

Silvana Aparecida de Souza  

CEL/Foz 005745/2002 Grupo de Pesquisa Linguagem, Arte e Sociedade  Regina Coeli Machado e Silva  

Total de Grupos do CEL: 02 

CECE/Foz 010266/2003 Grupo de análise e controle em sistemas elétricos 
de potência  

Carlos Roberto Mendonça da Rocha  

CECE/Foz 012560/2004 Grupo de Pesquisa Desenvolvimento de 
Tecnologia Aplicada à Educação  

Rômulo César Silva  

CECE/Foz 007437/2002 Grupo de Pesquisa Desenvolvimento e Otimização 
de Propriedades de Materiais  

Nora Diaz Mora  

CECE/Foz 017237/2006 Grupo de Pesquisa em  Matemática e Educação 
Matemática  

José Ricardo Souza  

CECE/Foz 005980/2002 Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada à 
Medicina e Biologia  

Huei Diana Lee  

Total de Grupos do CECE: 05 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU: 09 

CCH/FB 014245/2004 Gênese e Evolução de Superfícies Geomórficas e 
Formação Superficiais  

Marga Eliz Pontelli  

CCH/FB 017214/2006 Grupo de Estudos em História e Epistemologia da 
Geografia  

Fabrício Pedroso Bauab  

CCH/FB 009312/2003 Grupo de Estudos Etno-Culturais  Sônia Maria dos Santos Marques  

CCH/FB 005881/2002 Grupo de Estudos Territoriais  Marcos Aurelio Saquet  

CCH/FB 009270/2003 Grupo de Pesquisa Dinâmica Econômica e 
Formação Sócio-Espacial  

Fernando dos Santos Sampaio  

CCH/FB 008940/2003 Grupo de Pesquisa Educação e Sociedade  Giseli Monteiro Gagliotto  

CCH/FB 014089/2004 Grupo de Pesquisa Planejamento Ambiental na 
Região Sudoeste do Paraná  

Juliano Andres  

CCH/FB 007638/2002 Grupo de Pesquisa Representações, Espaços, 
Tempos e Linguagens em Experiências 
Educativas  

Mafalda Nesi Francischett  

CCH/FB 009123/2003 Grupo de Pesquisa Sociedade, Trabalho e 
Educação  

Suely Aparecida Martins  

Total de Grupos do CCH: 09 

CCSA/FB 011459/2004 Grupo de Estudo e de Pesquisa em Segurança 
Alimentar  

Rose Mary Helena Quint Silochi  

CCSA/FB 016236/2005 Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Rural - 
DERU  

Romilda de Souza Lima  

CCSA/FB 014797/2005 Grupo de Pesquisa em Planejamento Econômico e 
Crescimento  

José Maria Ramos  
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Total de Grupos do CCSA: 03 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO: 12 

CCA/Mcr 015064/2005 Grupo de Estudos em Manejo de Áqua e Solo  Edleusa Pereira Seidel  

CCA/Mcr 004242/2001 Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente  Affonso Celso Gonçalves Junior  

CCA/Mcr 005875/2002 Grupo de Pesquisa Controle Biológico e 
Alternativo em Fitossanidade  

José Renato Stangarlin  

CCA/Mcr 004594/2001 Grupo de Pesquisa em Ambiência do Oeste do 
Paraná  

Elcio Silvério Klosowski  

CCA/Mcr 006259/2002 Grupo de Pesquisa em Manejo de Culturas  Eurides Küster Macedo Junior  

CCA/Mcr 005937/2002 Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudo em Nutrição 
Animal  

Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira  

CCA/Mcr 007920/2003 Grupo de Pesquisa Tecnologia e Fisiologia de 
Sementes e Mudas  

Marlene de Matos Malavasi  

CCA/Mcr 005746/2002 Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de 
Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 
Sustentável - GIIPEDES  

Nardel Luiz Soares da Silva  

CCA/Mcr 014503/2005 Pastagem e Produção de Ruminantes  Eduardo Eustáquio Mesquita  

Total de Grupos do CCA: 09 

CCHEL/Mcr 005975/2002 Grupo de Extensão e Pesquisa em Educação 
Física Escolar  

Carmem Elisa Henn Brandl  

CCHEL/Mcr 016478/2005 Grupo de Pesquisa em História e Poder  Gilberto Grassi Calil  

CCHEL/Mcr 005903/2002 Grupo de Pesquisa História Social do Trabalho e 
da Cidade  

Antonio de Padua Bosi  

CCHEL/Mcr 005655/2002 Grupo de Pesquisa Literatura Brasileira: 
Sociedade e Mito  

Rita Das Graças Felix Fortes  

CCHEL/Mcr 014174/2004 Grupo de Pesquisa: História, Cultura e Sociedade  Geni Rosa Duarte  

CCHEL/Mcr 005976/2002 Grupo Multidisciplinar de Estudos Ambientais  Oscar Vicente Quinonez Fernandez  

Total de Grupos do CCHEL: 06 

CCSA/Mcr 017455/2006 Grupo de Estudos em Administração de Serviços  Hieronim Napierala  

CCSA/Mcr 25322/2008 Grupo de Estudos em Direito do Consumidor  Eduardo Luiz Bussatta  

CCSA/Mcr 19251/2006 Grupo de Pesquisa em Contabilidade e 
Controladoria  

Elza Hofer  

CCSA/Mcr 016929/2005 Grupo de Pesquisa em Hermenêutica das 
Ciências e Soberania Nacional  

José Carlos dos Santos  

Total de Grupos do CCSA: 04 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS DE MARECHAL CANDIDO RONDON: 19 

CCHS/Too 005934/2002 Grupo de Pesquisa Cultura, fronteira e 
desenvolvimento regional  

Erneldo Schallenberger  

CCHS/Too 006248/2002 Grupo de Pesquisa Cultura, Relações de Gênero e Ivonete Pereira  



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    115 
 

Memória  

CCHS/Too 013992/2004 Grupo de Pesquisa Democracia e 
Desenvolvimento  

Gustavo Biasoli Alves  

CCHS/Too 016890/2005 Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Cidadania  Bernardo Alfredo Mayta Sakamoto  

CCHS/Too 005667/2002 Grupo de Pesquisa em Ética e Política  Rosalvo Schütz  

CCHS/Too 005669/2002 Grupo de Pesquisa em História da Filosofia  Claudinei Aparecido de Freitas da Silva  

CCHS/Too 005668/2002 Grupo de pesquisas em lógica, epistemologia e 
filosofia da linguagem  

Marcelo do Amaral Penna Forte  

Total de Grupos do CCHS: 07 

CCSA/Too 010952/2004 Grupo de pesquisa  em Fundamentos do Serviço 
Social - Trabalho e Questão Social  

Alfredo Aparecido Batista  

CCSA/Too 005040/2001 Grupo de Pesquisa em Agronegócio e 
Desenvolvimento Regional  

Ricardo Rippel  

CCSA/Too 005910/2002 Grupo de Pesquisa em Secretariado Executivo 
Bilíngue  

Rubia Nara Rinaldi  

CCSA/Too 007986/2003 Grupo de pesquisa em transportes, logística e 
modelagem em sistemas  

Weimar Freire da Rocha Junior  

Total de Grupos do CCSA: 04 

CECE/Too 005833/2002 Grupo de Estudos de Manejo na Aqüicultura  Wilson Rogério Boscolo  

CECE/Too 005706/2002 Grupo de pesquisa em desenvolvimento e 
simulação de processos  

Aparecido Nivaldo Módenes  

CECE/Too 005705/2002 Grupo de Pesquisa em Monitoramento e Controle 
Ambiental  

Fernando Rodolfo Espinoza Quiñones  

CECE/Too 005704/2002 Grupo de Pesquisa em Química, Meio Ambiente e 
Aqüicultura  

José Dilson Silva de Oliveira  

CECE/Too 19993/2006 Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Produção e 
Conservação de Recursos Pesqueiros e Hídricos  

Maristela Cavicchioli Makrakis  

CECE/Too 005707/2002 Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e 
Limnologia  

Gilmar Baumgartner  

CECE/Too 010004/2003 Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em 
Fotoquímica e Eletroquímica Ambiental  

Mauricio Ferreira da Rosa  

CECE/Too 013114/2004 Grupo de Pesquisa em Química Aplicada e 
Biotecnologia  

Conceição de Fátima Alves Olguin  

Total de Grupos do CECE: 08 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS DE TOLEDO: 19 

TOTAL DE GRUPOS DA UNIOESTE: 109 

  Fonte: Divisão de Pesquisa – PRPPG (2011). 
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Em 2010, o número de grupos de pesquisa na UNIOESTE ampliou-se para 157, conforme apresentado no Quadro 28, 

sendo 69 vinculados ao campus de Cascavel, 16 ao campus de Foz do Iguaçu, 17 ao campus de Francisco Beltrão, 28 ao campus 

de Marechal Cândido Rondon, e 27 ao campus de Toledo. 

Quadro 28 – Grupos de pesquisa da UNIOESTE – 2010 

Centro Grupo Título Líder do Grupo 

CCBS/Csc 005971/2002 Grupo de Assistência, Pesquisa e Educação ao 
Adulto e ao Idoso  

Luciana Magnani Fernandes  

CCBS/Csc 010346/2003 Grupo de Educação em Ciências e Biologia  Daniela Frigo Ferraz  

CCBS/Csc 30353/2010 Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas 
Educativas e Formação em Saúde  

Rosa Maria Rodrigues  

CCBS/Csc 013507/2004 Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre trabalho, 
Estado, Sociedade e Educação  

Luiz Fernando Reis  

CCBS/Csc 24412/2008 Grupo de Estudos em Avaliação e Reabilitação 
Física  

Celeide Pinto Aguiar Peres  

CCBS/Csc 015715/2005 Grupo de Pesquisa Apoio à Periodontia  Carlos Augusto Nassar  

CCBS/Csc 013657/2004 Grupo de Pesquisa Artrópodes, Vetores e 
Inimigos Naturais  

Gabriel Simões de Andrade  

CCBS/Csc 26499/2009 Grupo de Pesquisa Biologia Aplicada ao 
Desenvolvimento e à Educação  

Maristela Jorge Padoin  

CCBS/Csc 014553/2005 Grupo de Pesquisa Biologia da Conservação 
do Oeste do Paraná  

José Flávio Cândido Junior  

CCBS/Csc 009941/2003 Grupo de Pesquisa de Estudo das Lesões e 
Recursos Fisioterapêuticos  

Fernando Amâncio Aragão  

CCBS/Csc 24837/2008 Grupo de Pesquisa de Gerontologia da 
UNIOESTE  

Joseane Rodrigues da Silva  

CCBS/Csc 29938/2010 Grupo de Pesquisa em Administração dos 
Serviços de Saúde e de Enfermagem  

Anair Lazzari Nicola  

CCBS/Csc 005974/2002 Grupo de Pesquisa em Biotecnologia e 
Genética  

Vladimir Pavan Margarido  

CCBS/Csc 005909/2002 Grupo de Pesquisa em Enfermagem Materno-
infantil  

Claudia Silveira Viera  

CCBS/Csc 20332/2007 Grupo de Pesquisa em Implantologia  Luiz Alberto Formighieri  

CCBS/Csc 005908/2002 Grupo de Pesquisa em Obesidade  Sandra Lucinei Balbo  

CCBS/Csc 014458/2005 Grupo de Pesquisa em Reabilitação Oral  Marcio José Mendonça  

CCBS/Csc 23850/2008 Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva  Marina Berti  

CCBS/Csc 006249/2002 Grupo de Pesquisa Monitoramento e 
Preservação de Ecossistemas  

Bartolomeu Tavares  
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CCBS/Csc 27773/2009 Grupo de Pesquisa Morfologia e Remodelação 
do Tecido Ósseo  

Adriane Yaeko Togashi  

CCBS/Csc 015069/2005 Grupo de Pesquisa Promoção de Saúde Bucal  Adriane de Castro Martinez Martins  

CCBS/Csc 23636/2008 Grupo de Pesquisa: Endodontia  Christian Giampietro Brandão  

CCBS/Csc 24350/2008 Materiais Odontológicos, Clínica Odontológica 
e Prevenção em Odontologia 

Fabiana Scarparo Naufel  

Total de Grupos do CCBS: 23 

CCET/Csc 009481/2003 Grupo  de Pesquisa em Estruturas de Concreto 
Armado - PECONA  

Decio Lopes Cardoso  

CCET/Csc 006145/2002 Grupo de estudo e pesquisa em estruturas e 
materiais  

Giovanna Patrícia Gava Oyamada  

CCET/Csc 29736/2010 Grupo de Estudos e Pesquisas em Recursos 
Humanos e Organizações de Construção  

Ana Maria de Sousa Santana de Oliveira  

CCET/Csc 007919/2003 Grupo de Física Computacional  Reginaldo Aparecido Zara  

CCET/Csc 18547/2006 Grupo de Pesquisa em Algoritmos  Adriana Postal  

CCET/Csc 011108/2004 Grupo de Pesquisa em Energia na Agricultura e 
Dinâmica de Interação Solo/Máquina  

Samuel Nelson Melegari de Souza  

CCET/Csc 006797/2002 Grupo de Pesquisa em Formação de 
Professores de Ciências e Matemática  

Dulce Maria Strieder  

CCET/Csc 005978/2002 Grupo de Pesquisa em Geoestatística Aplicada  Miguel Angel Uribe Opazo  

CCET/Csc 005896/2002 Grupo de Pesquisa em Matemática Aplicada  Amarildo de Vicente  

CCET/Csc 006199/2002 Grupo de Pesquisa em Otimização de 
Sistemas Agroindustriais do Oeste do Paraná  

Eduardo Godoy de Souza  

CCET/Csc 006196/2002 Grupo de Pesquisa Inteligência Aplicada  Jorge Bidarra  

CCET/Csc 006197/2002 Grupo de Pesquisa Laboratório de Engenharia 
de Software  

Victor Francisco Araya Santander  

CCET/Csc 30511/2010 Grupo de Pesquisa Matemática e Aplicações  André Vicente  

CCET/Csc 25406/2008 Grupo de Pesquisa Otimização em Sistemas 
Energéticos  

Carlos Eduardo Camargo Nogueira  

CCET/Csc 006094/2002 Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental  Marcio Antonio Vilas Boas  

Total de Grupos do CCET: 15 

CCMF/Csc 013951/2004 Grupo de Estudos em Microbiologia e 
Parasitologia  

Graziela Braun  

CCMF/Csc 011411/2004 Grupo de Pesquisa Ciência e Tecnologia de 
Alimentos  

Luciana Oliveira de Fariña  

CCMF/Csc 015140/2005 Grupo de Pesquisa em Análises Clínicas  Alex Sandro Jorge  

CCMF/Csc 017545/2006 Grupo de Pesquisa em Biologia Estrutural  Célia Cristina Leme Beu  

CCMF/Csc 013950/2004 Grupo de Pesquisa em Bioquímica e 
Biotecnologia  

Rita de Cássia Garcia Simão  
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CCMF/Csc 014552/2005 Grupo de Pesquisa em Ciências Básicas e 
Aplicadas à Neurologia e Oftalmologia  

Paulo Eduardo Mestrinelli Carrilho  

CCMF/Csc 014596/2005 Grupo de Pesquisa em Ciências 
Cardiovasculares Básicas e Aplicadas  

Rui Manuel de Sousa Sequeira Antunes de 
Almeida  

CCMF/Csc 23907/2008 Grupo de Pesquisa em Doenças Renais, 
Distúrbios Hidroeletrolíticos e Transplantes de 
Orgãos  

Luis Alberto Batista Peres  

CCMF/Csc 011435/2004 Grupo de Pesquisa em Farmacoepidemiologia  Fabíola Giordani Cano  

CCMF/Csc 017808/2006 Grupo de Pesquisa em Gastroenterologia  Mauro Willemann Bonatto  

CCMF/Csc 18496/2006 Grupo de Pesquisa em Medicina Interna e 
Assistência Integral à Saúde  

Péricles Almeida Delfino Duarte  

CCMF/Csc 014304/2005 Grupo de Pesquisa em Química Aplicada  Eduardo Borges de Melo  

CCMF/Csc 005977/2002 Grupo de Pesquisa Morfofisiologia e 
Ultraestrutura Animal 

Rose Meire Costa Brancalhão  

CCMF/Csc 26614/2009 Grupo de Pesquisa Saúde da Criança e do 
Adolescente  

Nelson Ossamu Osaku  

Total de Grupos do CCMF: 14 

CCSA/Csc 005946/2002 Grupo de Pesquisa em Comportamento Político  Rosana Katia Nazzari  

CCSA/Csc 23851/2008 Grupo de Pesquisa em Contabilidade  Maria Lucia Melo de Souza Deitos  

CCSA/Csc 18563/2006 Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada  Maria da Piedade Araujo  

Total de Grupos do CCSA: 3 

CECA/Csc 18163/2006 Grupo de Estudos e Pesquisas Política 
Educacional e Social  

Ireni Marilene Zago Figueiredo  

CECA/Csc 27523/2009 Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Educação Superior - UNIOESTE  

Carmen Célia Barradas Correia Bastos  

CECA/Csc 21736/2007 Grupo de Pesquisa Confluências da Ficção, 
História e Memória na Literatura  

Acir Dias da Silva  

CECA/Csc 005898/2002 Grupo de Pesquisa Elaboração de uma 
Gramática para Graduandos  

Aparecida Feola Sella  

CECA/Csc 005891/2002 Grupo de Pesquisa em Aprendizagem e Ação 
Docente  

Maria Lidia Sica Szymanski  

CECA/Csc 30455/2010 Grupo de Pesquisa em Educação e Formação 
de Professores  

Ivete Janice de Oliveira Brotto  

CECA/Csc 005904/2002 Grupo de Pesquisa em Educação, Cultura, 
Linguagem e Arte  

Acir Dias da Silva  

CECA/Csc 005834/2002 Grupo de Pesquisa em Gestão Escolar  Edaguimar Orquizas Viriato  

CECA/Csc 014216/2004 Grupo de Pesquisa em História, Sociedade e 
Educação no Brasil - GT da Região Oeste do 
Paraná  

Paulino José Orso  

CECA/Csc 005970/2002 Grupo de Pesquisa em Linguagem, Discurso e Rosana Becker  
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Ensino  

CECA/Csc 005907/2002 Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais  Maria Lucia Frizon Rizzotto  

CECA/Csc 005899/2002 Grupo de Pesquisa Linguagem e Sociedade  Aparecida Feola Sella  

CECA/Csc 23436/2008 Grupo de Pesquisa: Linguagem, Cultura e 
Ensino  

Terezinha da Conceição Costa Hübes  

CECA/Csc 005900/2002 História e historiografia na Educação  Alexandre Felipe Fiuza  

TOTAL DE GRUPOS DO CENTRO: 14 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS CASCAVEL: 69 

CCSA/Foz 21511/2007 Grupo de Estudos de Criminalidade  Jorge da Silva Giulian  

CCSA/Foz 009353/2003 Grupo de Estudos em Organizações Sociais  Amarildo Jorge da Silva  

CCSA/Foz 23635/2008 Grupo de Pesquisa: Grupo de Estudos em 
Direito Ambiental e Internacional  

Júlio César Garcia  

Total de Grupos do CCSA: 3 

CEL/Foz 19490/2006 Grupo de Estudos e Pesquisa dos 
Fundamentos da Filosofia, da História e da 
Educação  

Silvana Aparecida de Souza  

CEL/Foz 27200/2009 Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas 
Educativas  

Flávia Anastácio de Paula  

CEL/Foz 20818/2007 Grupo de Pesquisa Ação Educativa, Infância e 
Alfabetização no Contexto de Fronteira  

Eloá Soares Dutra Kastelic  

CEL/Foz 21514/2007 Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva em 
Enfermagem  

Marcos Augusto Moraes Arcoverde  

CEL/Foz 22939/2007 Grupo de Pesquisa Estado, Sociedade, 
Trabalho e Educação  

Geraldo Augusto Pinto  

CEL/Foz 005745/2002 Grupo de Pesquisa Linguagem, Arte e 
Sociedade  

Regina Coeli Machado e Silva  

Total de Grupos do CEL: 6 

CECE/Foz 010266/2003 Grupo de Análise e Controle em Sistemas 
Elétricos de Potência  

Carlos Roberto Mendonça da Rocha  

CECE/Foz 012560/2004 Grupo de Pesquisa Desenvolvimento de 
Tecnologia Aplicada à Educação  

Rômulo César Silva  

CECE/Foz 007437/2002 Grupo de Pesquisa Desenvolvimento e 
Otimização de Propriedades de Materiais  

Nora Diaz Mora  

CECE/Foz 017237/2006 Grupo de Pesquisa em  Matemática e 
Educação Matemática  

José Ricardo Souza  

CECE/Foz 005980/2002 Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada à 
Medicina e Biologia  

Huei Diana Lee  

CECE/Foz 24141/2008 Grupo de Pesquisa em Sistemas Dinâmicos e 
Energéticos  

Samuel da Silva  

CECE/Foz 22735/2007 Grupo de Pesquisas em Robótica  Carlos Henrique Farias dos Santos  
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Total de Grupos do CECE: 7 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU: 16 

CCH/FB 014245/2004 Gênese e Evolução de Superfícies 
Geomórficas e Formação Superficiais  

Marga Eliz Pontelli  

CCH/FB 017214/2006 Grupo de Estudos em História e Epistemologia 
da Geografia  

Fabrício Pedroso Bauab  

CCH/FB 009312/2003 Grupo de Estudos Etno-Culturais  Sônia Maria dos Santos Marques  
CCH/FB 005881/2002 Grupo de Estudos Territoriais  Marcos Aurelio Saquet  

CCH/FB 31518/2010 Grupo de Pesquisa Cadastro Territorial 
Multifinalitário e Gestão Territorial  

Marcos Aurélio Pelegrina  

CCH/FB 009270/2003 Grupo de Pesquisa Dinâmica Econômica e 
Formação Sócio-Espacial  

Fernando dos Santos Sampaio  

CCH/FB 008940/2003 Grupo de Pesquisa Educação e Sociedade  Giseli Monteiro Gagliotto  

CCH/FB 27286/2009 Grupo de Pesquisa Educação, Crianças e 
Infâncias  

Janaina Damasco Umbelino  

CCH/FB 24424/2008 Grupo de Pesquisa Ensino de Geografia  Eduardo Donizeti Girotto  

CCH/FB 014089/2004 Grupo de Pesquisa Planejamento Ambiental na 
Região Sudoeste do Paraná  

Juliano Andres  

CCH/FB 007638/2002 Grupo de Pesquisa Representações, Espaços, 
Tempos e Linguagens em Experiências 
Educativas  

Mafalda Nesi Francischett  

CCH/FB 009123/2003 Grupo de Pesquisa Sociedade, Trabalho e 
Educação  

Suely Aparecida Martins  

Total de Grupos do CCH: 12 

CCSA/FB 011459/2004 Grupo de Estudo e de Pesquisa em Segurança 
Alimentar  

Rose Mary Helena Quint Silochi  

CCSA/FB 27081/2009 Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos 
Humanos  

Adriana do Val Alves Taveira  

CCSA/FB 016236/2005 Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Rural 
- DERU  

Romilda de Souza Lima  

CCSA/FB 014797/2005 Grupo de Pesquisa em Planejamento 
Econômico e Crescimento  

José Maria Ramos  

CCSA/FB 22161/2007 Grupo Multidisciplinar de Estudos 
Organizacionais  

Rosane Calgaro Festinalli  

Total de Grupos do CCSA: 5 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO: 17 

CCA/Mcr 25489/2008 Grupo de Estudo e Pesquisa em Produção de 
Aves e Suínos  

Ricardo Vianna Nunes  

CCA/Mcr 015064/2005 Grupo de Estudos em Manejo de Áqua e Solo  Edleusa Pereira Seidel  

CCA/Mcr 004242/2001 Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente  Affonso Celso Gonçalves Junior  
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CCA/Mcr 005875/2002 Grupo de Pesquisa Controle Biológico e 
Alternativo em Fitossanidade  

José Renato Stangarlin  

CCA/Mcr 004594/2001 Grupo de Pesquisa em Ambiência do Oeste do 
Paraná  

Elcio Silvério Klosowski  

CCA/Mcr 20773/2007 Grupo de Pesquisa em Fisiologia de Plantas 
Cultivadas na Região Oeste do Paraná  

Vandeir Francisco Guimarães  

CCA/Mcr 006259/2002 Grupo de Pesquisa em Manejo de Culturas  Eurides Küster Macedo Junior  

CCA/Mcr 005937/2002 Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudo em 
Nutrição Animal  

Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira  

CCA/Mcr 007920/2003 Grupo de Pesquisa Tecnologia e Fisiologia de 
Sementes e Mudas  

Marlene de Matos Malavasi  

CCA/Mcr 005746/2002 Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de 
Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 
Sustentável – GIIPEDES  

Nardel Luiz Soares da Silva  

CCA/Mcr 014503/2005 Pastagem e Produção de Ruminantes  Eduardo Eustáquio Mesquita  

Total de Grupos do CCA: 11 

CCHEL/Mcr 32225/2010 Grupo de Estudos Fronteiriços Edson Belo Clemente de Souza 

CCHEL/Mcr 005975/2002 Grupo de Extensão e Pesquisa em Educação 
Física Escolar  

Carmem Elisa Henn Brandl  

CCHEL/Mcr 24058/2008 Grupo de Pesquisa e Estudos em Análise do 
Discurso  

Roselene de Fatima Coito  

CCHEL/Mcr 016478/2005 Grupo de Pesquisa em História e Poder  Gilberto Grassi Calil  

CCHEL/Mcr 20105/2007 Grupo de Pesquisa Geografia, Lutas e Conflitos 
Sociais  

João Edmilson Fabrini  

CCHEL/Mcr 24384/2008 Grupo de Pesquisa Geografia, Mídia, 
Mediações e Ambiente  

Fabio de Oliveira Neves  

CCHEL/Mcr 25241/2008 Grupo de Pesquisa História Intelectual e 
Historiografia  

Marcos Luís Ehrhardt  

CCHEL/Mcr 005903/2002 Grupo de Pesquisa História Social do Trabalho 
e da Cidade  

Antonio de Padua Bosi  

CCHEL/Mcr 005655/2002 Grupo de Pesquisa Literatura Brasileira: 
Sociedade e Mito  

Rita Das Graças Felix Fortes  

CCHEL/Mcr 31170/2010 Grupo de Pesquisa Pedagogia do Esporte  José Carlos Mendes  

CCHEL/Mcr 014174/2004 Grupo de Pesquisa: História, Cultura e 
Sociedade  

Geni Rosa Duarte  

CCHEL/Mcr 005976/2002 Grupo Multidisciplinar de Estudos Ambientais  Oscar Vicente Quinonez Fernandez  

Total de Grupos do CCHEL: 12 

CCSA/Mcr 017455/2006 Grupo de Estudos em Administração de 
Serviços  

Hieronim Napierala  

CCSA/Mcr 25322/2008 Grupo de Estudos em Direito do Consumidor  Eduardo Luiz Bussatta  
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CCSA/Mcr 21167/2007 Grupo de Pesquisa em Ciências Contábeis  Dione Olesczuk Soutes  

CCSA/Mcr 19251/2006 Grupo de Pesquisa em Contabilidade e 
Controladoria  

Elza Hofer  

CCSA/Mcr 016929/2005 Grupo de Pesquisa em Hermenêutica das 
Ciências e Soberania Nacional  

José Carlos dos Santos  

Total de Grupos do CCSA: 5 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS DE MARECHAL CANDIDO RONDON: 28 

CCHS/Too 005934/2002 Grupo de Pesquisa Cultura, Fronteira e 
Desenvolvimento Regional  

Erneldo Schallenberger  

CCHS/Too 006248/2002 Grupo de Pesquisa Cultura, Relações de 
Gênero e Memória  

Ivonete Pereira  

CCHS/Too 013992/2004 Grupo de Pesquisa Democracia e 
Desenvolvimento  

Gustavo Biasoli Alves  

CCHS/Too 016890/2005 Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e 
Cidadania  

Bernardo Alfredo Mayta Sakamoto  

CCHS/Too 21564/2007 Grupo de Pesquisa em Antropologia Social  Antônio Pimentel Pontes Filho  

CCHS/Too 005667/2002 Grupo de Pesquisa em Ética e Política  Rosalvo Schütz  

CCHS/Too 005669/2002 Grupo de Pesquisa em História da Filosofia  Claudinei Aparecido de Freitas da Silva  

CCHS/Too 26826/2009 Grupo de Pesquisa Filosofia, Ciência e 
Natureza na Alemanha do Século XIX  

Wilson Antonio Frezzatti Junior  

CCHS/Too 23832/2008 Grupo de Pesquisa: Estudos Urbanos  Paulo Henrique Barbosa Dias  

CCHS/Too 005668/2002 Grupo de Pesquisa em Lógica, Epistemologia e 
Filosofia da Linguagem  

Marcelo do Amaral Penna Forte  

Total de Grupos do CCHS: 10 
CCSA/Too 29498/2009 Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas 

Ambientais e Sustentabilidade  
Marli Renate Von Borstel Roesler  

CCSA/Too 010952/2004 Grupo de Pesquisa  em Fundamentos do 
Serviço Social – Trabalho e Questão Social  

Alfredo Aparecido Batista  

CCSA/Too 28924/2009 Grupo de Pesquisa e Defesa dos Direitos 
Humanos Fundamentais da Criança e do 
Adolescente.  

Zelimar Soares Bidarra  

CCSA/Too 005040/2001 Grupo de Pesquisa em Agronegócio e 
Desenvolvimento Regional  

Ricardo Rippel  

CCSA/Too 005910/2002 Grupo de Pesquisa em Secretariado Executivo 
Bilíngue  

Rubia Nara Rinaldi  

CCSA/Too 007986/2003 Grupo de Pesquisa em Transportes, Logística e 
Modelagem em Sistemas  

Weimar Freire da Rocha Junior  

Total de Grupos do CCSA: 6 

CECE/Too 005833/2002 Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura  Wilson Rogério Boscolo  
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CECE/Too 24842/2008 Grupo de Pesquisa em Ciências Materiais  Silvia Denofre de Campos  

CECE/Too 005706/2002 Grupo de pesquisa em desenvolvimento e 
simulação de processos  

Aparecido Nivaldo Módenes  

CECE/Too 005705/2002 Grupo de Pesquisa em Monitoramento e 
Controle Ambiental  

Fernando Rodolfo Espinoza Quiñones  

CECE/Too 29871/2010 Grupo de Pesquisa em Processos Químicos e 
Modelagem Matemática na Engenharia 
Química  

Edson Antonio da Silva  

CECE/Too 005704/2002 Grupo de Pesquisa em Química, Meio 
Ambiente e Aquicultura  

José Dilson Silva de Oliveira  

CECE/Too 19993/2006 Grupo de Pesquisa em Tecnologia de 
Produção e Conservação de Recursos 
Pesqueiros e Hídricos  

Maristela Cavicchioli Makrakis  

CECE/Too 27080/2009 Grupo de Pesquisa Processos Biotecnológicos 
e Meio Ambiente  

Salah Din Mahmud Hasan  

CECE/Too 005707/2002 Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros 
e Limnologia  

Gilmar Baumgartner  

CECE/Too 010004/2003 Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em 
Fotoquímica e Eletroquímica Ambiental  

Mauricio Ferreira da Rosa  

CECE/Too 013114/2004 Grupo de Pesquisa em Química Aplicada e 
Biotecnologia  

Conceição de Fátima Alves Olguin  

Total de Grupos do CECE: 11 

TOTAL DE GRUPOS DO CAMPUS DE TOLEDO: 27 

TOTAL DE GRUPOS DA UNIOESTE: 157 

  Fonte: Divisão de Pesquisa – PRPPG (2011) 

O Quadro 29 apresenta um resumo da evolução quantitativa dos grupos de pesquisa e projetos de pesquisa cadastrados na 

PRPPG no período de 2006 e 2010. 

Quadro  29 – Evolução dos grupos de pesquisa e projetos – 2006 e 2010 

CENTROS GRUPOS DE PESQUISA PROJETOS EM 
ANDAMENTO 

PROJETOS 
CONCLUÍDOS 

PROJETOS 
FINANCIADOS 

CASCAVEL 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde (CCBS) 

14 23 32 39 32 18 06 14 

Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas (CCET) 

12 15 31 31 21 11 12 20 

Centro de Ciências Médicas e 
Farmacêuticas (CCMF) 

12 14 09 13 18 04 03 03 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    124 
 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA) 

02 03 11 06 09 03 00 00 

Centro de Educação, Comunicação e 
Artes (CECA) 

10 14 14 20 11 05 01 03 

TOTAL 50 69 97 109 91 41 22 40 

FOZ DO IGUAÇU 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA) 

02 03 02 05 02 00 00 00 

Centro de Educação e Letras (CEL) 02 06 07 16 08 02 00 01 

Centro de Engenharias e Ciências 
Exatas (CECE) 

05 07 11 12 03 05 01 02 

TOTAL 09 16 20 33 13 07 01 03 

FRANCISCO BELTRÃO 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Centro de Ciências Humanas (CCH) 09 12 03 10 10 02 02 05 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA) 

03 05 10 02 08 03 03 00 

TOTAL 12 17 13 12 18 05 05 05 

MARECHAL CANDIDO RONDON 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Centro de Ciências Agrárias (CCA) 09 13 31 19 27 13 06 06 

Centro de Ciências Humanas, 
Educação e Letras (CCHEL) 

06 12 24 31 13 04 10 06 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA) 

04 05 02 10 03 03 00 01 

TOTAL 19 28 57 60 43 20 16 13 

TODELO 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Centro de Ciências Humanas e Sociais 
(CCHS) 

08 10 11 06 09 04 00 02 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA) 

04 06 07 05 05 05 06 04 

Centro de Engenharias e Ciências 
Exatas (CECE) 

09 11 32 38 24 19 12 11 

TOTAL 19 27 50 49 38 28 18 17 

TOTAL NA UNIOESTE 109 157 237 263 148 101 44 78 

Fonte: Divisão de Pesquisa – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (2011) 

Constata-se que o número de grupos de pesquisa aumentou 44,04% no período de 2006 a 2010. A quantidade de 

projetos de pesquisa cadastrados na PRPPG, no entanto, tem decrescido, apesar do aumento no número de projetos financiados. 

Esta redução do número total de projetos cadastrados deve-se, especialmente, à não obrigatoriedade de os pesquisadores 
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vinculados a grupos de pesquisa formalizarem suas atividades de pesquisa por meio de projetos de pesquisa cadastrados na 

instituição.  

Os centros que mais desenvolvem projetos de pesquisa cadastrados junto à PRPPG, conforme dados do Quadro 6, são 

os das áreas tecnológicas e da saúde. A formalização de atividades de pesquisa por meio de projetos de pesquisa é mais 

frequente na UNIOESTE nos cursos que se verticalizaram através da criação de mestrados e/ou doutorados. Os centros onde 

ainda não houve essa forma de verticalização apresentam participação mais modesta ou inexistente no número de projetos 

financiados. 

O Quadro 30 apresenta a evolução dos montantes de projetos de pesquisa financiados, comparando os anos de 2006 

(volume de recursos aos projetos em andamento naquele ano) e o ano de 2010 (volume de recursos para os projetos aprovados 

naquele ano), separados por órgãos de fomento.  

Quadro  30 – Recursos referentes a projetos financiados por órgão de fomento 

 
ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Andamento em 2006 Aprovados em 2010 

CNPq 251.271,28 1.175.000,00 

Fundação Araucária 525.891,47 1.905.055,63 

MCT/FINEP/AT 46.556,84 5.399.540,58 

CAPES --- 1.145.290,04 

SESA/Sec. Estado Saúde 150.000,00 --- 

SETI / UGF-Fundo Paraná 1.854.523,00 3.242.000,00 

SETI / Fund.PR e Fund. de Apoio ao Ens. Ext., Pesq. e Pós-Grad. 949.950,00 --- 

Ministério da Saúde 1.292.500,00 --- 

Itaipu Binacional --- 112.356,00 

MCT/FINEP/RHAE 124.393,84 --- 

MDA (Min. Desenv. Agrário) 156.510,00 --- 

TOTAL UNIOESTE 5.351.596,43 12.979.242,25 

Fonte: Divisão de Apoio a Projetos e Pesquisa e Divisão de Pesquisa / PRPPG (2011) 

 
O montante de recursos para projetos de pesquisa da UNIOESTE financiados por órgãos de fomento passaram de 

R$5.351.596,43, para os projetos que estavam em andamento em 2006, para R$12.979.242,25, para os projetos aprovados no 
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ano de 2010. O maior aporte de recursos, considerando apenas os dois anos em foco – 2006 e 2010 – foi oriundo da Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP), mas, destaca-se também a Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF), a Fundação Araucária, 

seguida pelo Ministério da Saúde e pela CAPES. 

 A iniciação científica foi uma das formas encontradas na UNIOESTE para estimular a participação de acadêmicos de 

graduação na pesquisa científica. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC – foi implantado na 

UNIOESTE em 1993, quando o CNPq concedeu 21 bolsas para alunos de graduação da instituição. Em 2010, a UNIOESTE 

contou com um total de 378 bolsas de iniciação científica, sendo 88 bolsas PIBIC/CNPq/UNIOESTE, 17 bolsas 

PIBITI/CNPq/UNIOESTE, 13 PIBIC/CNPq/Ações Afirmativas/CNPq/UNIOESTE, 99 bolsas de PIBIC/Fundação 

Araucária/UNIOESTE, 65 PIBIC/AçõesAfirmativas/FundaçãoAraucária/UNIOESTE,  96 PIBIC/UNIOESTE/PRPPG. Além disso, 

foram 66 os projetos de iniciação científica voluntária (sem bolsa, portanto) aprovados em 2010 na UNIOESTE para serem 

desenvolvidos de agosto daquele ano a julho de 2011. 

 Diante do exposto, e considerando: 

1) os objetivos para o período referentes à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, previstos no PDI, que eram: I - 

consolidar a política de pós-graduação stricto sensu e lato sensu e estabelecer programas de expansão; II - adequar a 

legislação e demais documentos institucionais referentes à pós-graduação aos princípios do Projeto Político-Pedagógico-

Institucional PPPI e do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI; III - estabelecer critérios para a elaboração e avaliação 

contínua dos projetos político-pedagógicos dos cursos de pós-graduação da UNIOESTE, adequando-os ao Projeto Político-

Pedagógico-Institucional; IV - estabelecer suporte de gestão para implementação das políticas de pós-graduação 

constantes no Projeto Político-Pedagógico-Institucional; V - identificar áreas prioritárias para a implantação de novos cursos 

e expansão de vagas nos cursos de pós-graduação já existentes, criando alternativas para a ampliação destas vagas, 

observando o desenvolvimento regional e áreas ainda não contempladas; VI - estabelecer condições para a implantação de 

cursos lato sensu à distância; VII - fomentar a criação e a manutenção de cursos de pós-graduação profissionalizantes e 

multidisciplinares; VIII - buscar condições para disponibilizar professores orientadores e sua qualificação; 
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2) os principais objetivos da área da pesquisa, constantes no Projeto Político-Pedagógico-Institucional (PPPI), eram:  

a) fortalecimento dos Programas de Iniciação Científica; 

b) a socialização e divulgação dos trabalhos desenvolvidos e resultados obtidos; 

c) o fomento às iniciativas inovadoras de pesquisa e o apoio à promoção e à participação em eventos científicos, à 

realização de traduções e incentivo às publicações, especialmente através da editora da instituição; 

d) registro de propriedade intelectual; 

e) formação de consórcio de pesquisa entre a universidade e a comunidade; 

f) integração entre os campi e outras instituições para melhor aproveitamento de pessoal e infraestrutura; 

g) ampliação de programa de bolsas de iniciação científica por meio de integração à iniciativa privada, além das instituições 

públicas; 

h) fortalecimento dos órgãos internos de apoio à pesquisa. 

 Pode-se concluir que a maioria dos objetivos previstos no PDI e no PPPI para a PRPPG foram implementados, total ou 

parcialmente, ao longo do período de 2006 a 2010. O diagnóstico avaliativo sintético da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, apresentado a seguir, detalha as dificuldades, os avanços e as metas por ela obtidas no período avaliado. 

 

Diagnóstico avaliativo 

A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná - HUOP - que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 
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para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

 Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos 

em cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem é de inteira responsabilidade das instâncias/unidades 

anteriormente nominadas.  

Diagnóstico Avaliativo – PRPPG 

Programas/Ações Estratégicas  
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

Adequar a legislação e documentos 
institucionais referentes à pesquisa 
aos princípios do Projeto Político-
Pedagógico-Institucional - PPPI e do 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI 
 

Iniciação Científica: problemas junto 
ao DRI para informatização total do 
processo de inscrição e 
acompanhamento das propostas no 
Programa de Iniciação Científica. 
 

Consulta aos Centros sobre 
necessidade de alteração nas 
resoluções que tratam da pesquisa 
individual e de grupos de pesquisa 
na UNIOESTE; Alteração na 
resolução que trata do regulamento 
das comissões de pesquisa dos 
centros. 
 

Estudar possibilidades de 
reformulação nas resoluções que 
tratam do acompanhamento e 
avaliação das atividades de pesquisa 
na UNIOESTE; Informatização 
completa do processo de inscrição e 
acompanhamento das propostas no 
Programa de Iniciação Científica. 

Estabelecer suporte de gestão para 
implementação das políticas de 
pesquisa constantes no Projeto 
Político-Pedagógico-Institucional – 
PPPI 
 

Necessidade de mais funcionários 
para a Divisão de Apoio a Projetos 
de Pesquisa – DAPP. 

Implantação da DAPP: com o 
acompanhamento efetivado pela 
DAPP dos editais para projetos de 
pesquisa, observou-se melhoria nos 
programas de pós-graduação quanto 
à expansão da publicação docente, 
na disseminação dos conhecimentos 
produzidos e na oferta de bolsas de 
pesquisa decorrentes da aprovação 
e execução de projetos de pesquisa 
na instituição. 

Permanência e expansão da DAPP. 

Consolidar o processo de avaliação 
contínua dos projetos de pesquisa da 
UNIOESTE, adequando-os ao 
Projeto Político-Pedagógico-
Institucional – PPPI. 

Necessidade de mais funcionários 
para a Divisão de Apoio a Projetos 
de Pesquisa – DAPP. 

Acompanhamento permanente pela 
DAPP e pela Divisão de Pesquisa, 
naquilo que lhe compete. 
 
 

Ação permanente e busca de 
melhoria nos instrumentos. 

Apoiar a formação e a consolidação  A PRPPG ofertou cursos e palestras  
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dos grupos de pesquisa na 
UNIOESTE. 
 

voltados aos pesquisadores dos 
grupos de pesquisa e, dentro do que 
lhe compete, vem realizando o 
acompanhamento e suporte aos 
líderes de grupos em suas ações. 

Ação permanente. 

Criar e fortalecer as redes de 
pesquisa na UNIOESTE  
 

Resistências naturais dos 
pesquisadores/grupos em ampliar as 
interações para trabalhos em rede. 
 

Ampliação do número de grupos de 
pesquisa na UNIOESTE ao longo 
dos últimos anos e da interação 
entre eles, com algumas iniciativas 
explícitas de atividades de pesquisa 
em rede formalizadas. 

 
Ação permanente. 
 

Socializar os resultados obtidos nas 
pesquisas desenvolvidas na 
UNIOESTE. 

 Criação do ARBUS (mecanismo de 
busca de projetos em árvore) com 
apoio da PRPPG. 

Adequação do sistema ARBUS. 
 

Fomentar as iniciativas inovadoras 
de pesquisas e o apoio à promoção 
e participação em eventos e 
intercâmbios científicos nacionais e 
internacionais. 

Ausência de recursos próprios na 
PRPPG que permitam ampliar ações 
no sentido de fomentar iniciativas 
dessa natureza 

Acompanhamento das chamadas de 
órgãos de fomento pela DAPP e 
repasse destas informações aos 
pesquisadores da UNIOESTE e 
orientações para o atendimento aos 
editais. 

Ação permanente; 
Buscar outras fontes nos diversos 
órgãos de fomento para estes 
auxílios. 

Apoiar a produção científica e sua 
divulgação em revistas indexadas 
nacionais e internacionais. 
 
 

 A PRPPG tem implementado, 
através da EDUNIOESTE, auxílio à 
tradução de artigos para publicação 
em revistas indexadas, que tem sido 
bem recebida pelos programas de 
pós-graduação e pelos 
pesquisadores de maneira geral. 

Tornar-se uma ação permanente. 
 

Criar serviço de apoio às revistas 
institucionais visando sua promoção 
nas avaliações da Qualis/CAPES. 
 
 

 Apoio de órgãos de fomento para 
publicação de livros e revistas – 
acompanhamento da DAPP e 
repasse destas informações aos 
pesquisadores da UNIOESTE e 
orientações para o atendimento aos 
editais; 
Criação do Portal Eletrônico para as 
Revistas Científicas da UNIOESTE, 
com apoio e suporte técnico da 
EDUNIOESTE. 

Ação permanente. 
 

Ampliar o número de bolsas de 
iniciação científica, com recursos 
próprios e por meio de integração 

 PIBIC: CNPq – 101 bolsas 
Fundação Araucária – 164 bolsas 
UNIOESTE – 96 bolsas 

Busca permanente pelo aumento do 
número de bolsas, bem como da 
elevação dos valores das mesmas. 
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com a iniciativa privada e outras 
instituições públicas. 
 

PIBIT – 17 bolsas 
 

Aumentar o valor das bolsas de IC 
da UNIOESTE de R 
200,00 para R 360,00: (urgente). 
Criar bolsa para PIBITI e ações 
afirmativas com recursos da 
UNIOESTE. 

Promover e estimular as condições 
para as certificações/propriedade 
intelectual efetivadas na UNIOESTE. 
 

Falta de infraestrutura física, 
recursos financeiros e de pessoal 
qualificado para desenvolvimento e 
apoio às atividades desenvolvidas 
pelo Núcleo de Inovações 
tecnológicas – NIT. 
 

Fortalecimento das ações 
desenvolvidas junto ao Núcleo de 
Inovações tecnológicas – NIT – 
quanto às questões relativas à 
propriedade intelectual, com 
ampliação dos esforços de expansão 
dos conhecimentos e informações 
sobre como proceder para 
encaminhar processo de propriedade 
intelectual e também de 
transferência de tecnologia. 
 

Consolidação do NIT com 
reformulação das resoluções 
vigentes; 
Buscar novo espaço físico para 
funcionamento do NIT, 
preferencialmente no prédio da 
Reitoria; 
Conseguir pelo menos um servidor 
técnico administrativo para auxiliar 
nos trabalhos do NIT. 

Ampliar e apoiar ações de núcleos 
vinculados às atividades de 
pesquisa. 
 

Falta de infraestrutura física, 
recursos financeiros e de pessoal 
qualificado para desenvolvimento e 
apoio às atividades desenvolvidas 
pelo Núcleo de Inovações 
tecnológicas – NIT. 
 

Fortalecimento das ações 
desenvolvidas junto ao Núcleo de 
Inovações tecnológicas – NIT – e 
ampliação dos conhecimentos e 
informações sobre inovação 
tecnológica dentro da UNIOESTE. 
 

Consolidação do NIT com 
reformulação das resoluções 
vigentes; 
Buscar conseguir espaço físico para 
funcionamento do NIT no prédio da 
Reitoria; 
Buscar conseguir pelo menos um 
servidor técnico administrativo para 
auxiliar nos trabalhos do NIT. 

Criar e sistematizar o controle 
institucional da produção científica 

 Criação do SISLattes e do sistema 
ARBUS. 

Ação permanente em busca de 
melhoria nesses sistemas. 

Estimular e viabilizar a formação de 
consórcio de pesquisa entre a 
Universidade e a sociedade. 
 

 Realização de reuniões com os 
programas de pós-graduação para 
delinear atividades prioritárias de 
interesse relativas à DAPP; 
Divulgação dos editais disponíveis 
nos órgãos de fomento por meio de 
correspondências escritas, e-mails e 
página da DAPP a todos os 
interessados e aos centros e cursos 
específicos quando pertinente, 
especialmente nos casos onde há 
possibilidade desta parceria 

Fazer com que essa ação torne-se 
permanente. 
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(consórcio). 

Promover a integração inter-campi e 
interinstituições para melhor 
aproveitamento de pessoal e 
infraestrutura, visando ao 
desenvolvimento da pesquisa. 

 Aprovação da resolução 237/2009-
CEPE. 
 

Reavaliação das possibilidades de 
implantação da resolução 237/2009-
CEPE. 
 

Criar condições técnicas e 
administrativas para a participação 
dos pesquisadores em editais de 
fontes financiadoras 

   

 Necessidade de mais funcionários 
para a Divisão de Apoio a Projetos 
de Pesquisa (DAPP). 
 
 

Acompanhamento permanente pela 
DAPP: a DAPP buscou, durante o 
período de 2008 a 2010, a 
integração entre os cursos da 
UNIOESTE e a PRPPG no sentido 
de estimular propostas atendendo 
aos editais possíveis de 
financiamento, auxiliar na divulgação 
dos editais, agilizar os trâmites para 
o envio e execução dos projetos e 
atuar como interlocutora/mediadora 
entre os programas de pós-
graduação em projetos conjuntos e 
em projetos individuais. Buscou-se, 
também, a constante divulgação e 
incentivo aos docentes na 
apresentação de propostas de 
projetos.  

Ação permanente. 
 

Fortalecer e ampliar o acervo 
bibliográfico e o espaço físico 
laboratorial, incentivando o uso 
compartilhado. 

 Aprovação da resolução 237/2009-
CEPE. 
 

Reavaliação das possibilidades de 
implantação da resolução 237/2009-
CEPE. 

Promover a capacitação continuada 
dos pesquisadores. 
 

Desde 2006 as universidades, 
incluindo a UNIOESTE, não recebem 
apoio através de bolsas para 
qualificação docente da CAPES. Os 
docentes têm se qualificado, ao nível 
de mestrado e doutorado, em geral, 
com o uso apenas dos seus próprios 
salários. 
 

O Plano Anual de Qualificação 
Docente elaborado pelos centros e 
acompanhado pela PRPPG, está 
contribuindo em muito para que a 
universidade tenha um norte e, 
assim, a qualificação dentro das 
áreas de atuação do docente tem 
fortalecido o crescimento da 
Universidade; 

Ação permanente. 
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Observa-se que atualmente os 
pesquisadores têm procurado se 
capacitar muito mais do que antes, 
estando sempre também em busca 
de cursos, seminários, congressos, 
apresentação de artigos; 
Houve um crescimento considerável 
da qualificação docente da 
UNIOESTE. Ex: Temos centros que 
já estão com seus quadros 
compostos por 100% de doutores, 
agora já solicitando afastamento 
para pós-doutorados, o que pode ser 
considerado um avanço muito 
grande na qualificação do corpo 
docente. 

Consolidar a política de pós-
graduação stricto sensu e lato sensu 
e estabelecer programas de 
expansão. 
 
 

 Instauração do Comitê Assessor 
Especial para Avaliação Interna das 
Propostas de Cursos Novos a serem 
apresentadas à CAPES, para que os 
projetos de novos Programas stricto 
sensu enviados àquela instituição 
tenham maiores possibilidades de 
aprovação; 
Reuniões semestrais com as 
coordenações dos programas 
implantados na instituição, para 
discutir metas a serem atingidas 
buscando melhoria no seu conceito, 
saber das necessidades e 
reivindicações de cada Programa, 
troca de ideias e experiências entre 
os mesmos, bem como saber das 
demandas que os programas 
possuem e que podem ser atendidas 
pela Pró-Reitoria. 

Ação permanente. 
 

Estabelecer critérios para a 
elaboração e avaliação contínua dos 
projetos político-pedagógicos dos 
cursos de pós-graduação da 
UNIOESTE, adequando-os ao 

 Os colegiados de cada 
curso/programa têm autonomia para 
avaliação dos projetos político-
pedagógicos; 
Realizar reuniões entre os 

Ação permanente. 
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Projeto Político-Pedagógico-
Institucional – PPPI. 

coordenadores dos cursos e 
PRPPG. 
 

Estabelecer suporte de gestão para 
implementação das políticas de pós-
graduação constantes no Projeto 
Político-Pedagógico-Institucional – 
PPPI. 
 

A PRPPG oferece o suporte de 
gestão por meio da Divisão de Pós-
Graduação Institucional (DPGI), 
porém, esta divisão encontra-se 
sobrecarregada em função do 
excesso de demandas, 
incompatíveis com a disponibilidade 
de pessoal técnico-administrativo da 
Divisão; 

A PRPPG oferece cada vez mais 
suporte de gestão por meio da 
divisão de pós-graduação, mas ainda 
limitado à capacidade de pessoal 
técnico-administrativo. 
 
 

Ação permanente; 
Ampliação do quadro técnico da 
Divisão para atendimento da 
demanda. 
 
 

Identificar áreas prioritárias para a 
implantação de novos cursos e 
expansão de vagas nos cursos de 
pós-graduação já existentes, criando 
alternativas para a ampliação destas 
vagas, observando o 
desenvolvimento regional e áreas 
ainda não contempladas. 
 

 Expansão do número de vagas por 
meio da Resolução 010/2009 – 
CEPE e 032/2009 – CEPE, 
atendendo à Chamada 01/2009 da 
Fundação Araucária; 
Estímulo e apoio aos centros e 
colegiados para envio de propostas 
de novos cursos stricto sensu, além 
de estímulo e orientações para que 
os programas existentes melhorem o 
conceito. 

Ação permanente. 
 

Estabelecer condições para a 
implantação de cursos lato sensu à 
distância. 
 

 Discussão na Instituição, junto à 
PRG, sobre a importância e ações 
futuras que serão realizadas nessa 
direção. 
 

Discussão na Instituição, junto a 
PRG, sobre a importância e ações 
futuras que serão realizadas nessa 
direção. 
 

Buscar condições para disponibilizar 
professores orientadores e sua 
qualificação. 

 A PRPPG apoia os cursos na busca 
de fomento nos órgãos externos no 
intuito de viabilizar a qualificação 
docente. 
 

Ação permanente. 
 

Manter e ampliar a oferta de bolsas 
de iniciação científica, monitoria, 
extensão e outras. 
 
 
 
Consolidar espaços de lazer, esporte 
e cultura. 

Não houve aumento do número de 
bolsas bem como dos valores das 
bolsas ofertadas da Instituição nos 
últimos anos. 
 

Elevação dos números de bolsas de 
IC junto à Fundação Araucária e ao 
CNPq. 
 

Ação permanente; 
Busca permanente pelo aumento do 
número de bolsas, bem como da 
elevação dos valores das mesmas; 
Aumentar o valor das bolsas de IC 
da UNIOESTE de R$200,00 para 
R$360,00: (urgente); 
Criar bolsa para PIBITI e ações 
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 afirmativas da UNIOESTE. 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (2011) 

 Portanto, o desafio principal da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é continuar o fortalecimento da pesquisa e a 

pós-graduação na UNIOESTE e avançar no busca dos objetivos propostos e no enfrentamento dos novos desafios frente ao 

contexto dinâmico da educação superior brasileira, procurando fortalecer e consolidar a posição da UNIOESTE no cenário 

estadual e nacional. 

 

1.6 Questionários Gerais  

A comunidade acadêmica da UNIOESTE no ano de 2010, época da realização do questionário de autoavaliação 

institucional, contava com um número total de 1173 docentes, sendo que o número de docentes respondentes foi de 616; já o 

número total de discentes era de 11.245, sendo que o número de discentes respondentes foi de 2.438, e, o número total de 

agentes universitários era de 1.239, sendo que o número de respondentes agentes universitários foi de 521. Ressalta-se que 

algumas pessoas não responderam a todas as questões, o que faz oscilar imediatamente para menos ou para mais, o número 

total de respondentes. Na soma geral da comunidade acadêmica (docentes, discentes e agentes universitários) tem-se um total de 

13.657 pessoas, sendo que o número de respondentes foi de 3.574, o que traduz uma participação de aproximadamente 26% da 

comunidade acadêmica da UNIOESTE no processo de autoavaliação institucional. Houve também a participação de 731 pessoas 

da comunidade externa. Sendo assim, os quadros abaixo demonstram os índices gerais por campus, reitoria e HUOP; o índice 

geral agrupado da UNIOESTE e o índice de respondentes respectivamente: 

COMUNIDADE ACADÊMICA POR CAMPUS, HUOP E REITORIA 

 Nº DE DOCENTES Nº DE 
RESPONDENTES 

Nº DE DISCENTES Nº DE 
RESPONDENTES 

Nº DE AGENTES 
UNIVERS. 

Nº DE 
RESPONDENTES 

CASCAVEL 511 263 3.934 921 178 68 

FOZ DO IGUAÇU 188 86 2.103 281 91 49 

FRANCISCO 
BELTRÃO 

111 67 1.361 473 51 32 

MARECHAL C. 
RONDON 

193 113 1.907 390 109 70 
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TOLEDO 170 87 1.908 372 86 32 

FORA DA SEDE   32    

HUOP     606 195 

REITORIA     118 75 

TOTAL 1173 616 11.245 2437 1239 521 

Fonte: Boletim de dados 2010/PROPLAN  e CCPA. 

 

COMUNIDADE ACADÊMICA  GERAL AGRUPADA UNIOESTE 

 COMUNIDADE ACADÊMICA Nº DE RESPONDENTES 

DOCENTES  1.173 616 

DISCENTES  11.245 2.437 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 1.239 521 

TOTAL 13.657 3.574 

Fonte: Boletim de dados 2010/ PROPLAN e CCPA. 

Dessa forma, as respostas às questões estão representadas em gráficos que expressam as análises da comunidade 

acadêmica sobre a UNIOESTE e estão organizadas por dimensão. Em cada dimensão estão dispostas as questões GERAIS – 

respondidas por todos os vínculos (docentes, discentes e agentes universitários), e o gráfico que representa os índices de resposta 

por dimensão, seguidos de análise. Ao final estão apresentadas as considerações finais sobre a UNIOESTE.  
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DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
1. Você tem conhecimento sobre a Missão e a Visão Institucional da UNIOESTE? 

 
2 Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011? 
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3. Os princípios e os objetivos da UNIOESTE, propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011, estão sendo 
implementados?

 
4. Você conhece o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 
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5. São criadas possibilidades para que os dirigentes, docentes, discentes, agentes universitários e os órgãos colegiados façam o 
acompanhamento, discussão, revisão e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, e do Projeto 
Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 

 
6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 
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7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 

 
8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 
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9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 
ANÁLISE 
DOCENTES 

Nas questões referentes à primeira dimensão A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional, abordou-se nas três 

primeiras os elementos referentes à missão, à visão e ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, constatando-se um 

significativo índice de desconhecimento das questões norteadoras da instituição. Entre os docentes que responderam ao 

questionário, embora um percentual alto, 50,65%, afirmou conhecer a visão e a missão da UNIOESTE e 36,69% disse conhecer 

parcialmente, apenas 28,57% afirmaram conhecer o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, enquanto 40,91% disseram 
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conhecer parcialmente este documento. Quanto aos princípios e objetivos dos referidos documentos, ao se questionar sobre a sua 

implementação, 14,29% dos docentes afirmaram que estão sendo implementados, enquanto 40,26% disseram entender que sua 

implementação está sendo parcial e 42,53% alegaram desconhecer o assunto. 

Com relação ao Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI, 33,12% disseram conhecer o referido documento, 

enquanto 36,85% conhecem-no parcialmente. No que diz respeito à criação de possibilidades para fazer o acompanhamento, a 

discussão, a revisão e a implementação do PDI e do PPPI, 21,92%, os docentes responderam que foram criadas essas 

possibilidades, 29,38% disseram que foram parcialmente criadas, enquanto 29,87% disseram desconhecer o assunto. 

Nas questões sobre os ingressantes e os egressos da UNIOESTE observa-se que a maioria, 35,39%, afirmou que a 

universidade realiza ações para reconhecer o perfil dos ingressantes, 23,7% entenderam que são parciais essas ações e 27,11% 

disseram desconhecê-las. Apenas 16,23% afirmaram existir ações projetadas em torno deste perfil, 29,38% alegaram que as 

ações projetadas em torno do perfil dos ingressantes são parciais, enquanto 34,09% disseram desconhecer qualquer ação 

projetada em torno deste perfil. Quanto aos egressos, 35,88% disseram desconhecer se são realizadas ações para reconhecer o 

perfil dos egressos e, por consequência, 41,07% disseram desconhecer se são projetadas ações em torno deste perfil.  

DISCENTES  

         Somados os que não conhecem e os que conhecem parcialmente a missão e a visão da UNIOESTE chega-se a 80,56% de 

respondentes; 73,09% afirmaram não conhecer o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e 72,44% disseram desconhecer 

seu processo de implementação. Com relação ao Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI, 59,97% diz desconhecer se são 

criadas possibilidades de fazer o acompanhamento, a discussão, a revisão e a implementação do PDI e do PPPI.  

Nas quatro últimas questões desta dimensão sobre ingressantes e egressos da UNIOESTE foi diagnosticado: com índices 

bem próximos entre as demais respostas, a maioria, 29,25% afirmou que a universidade realiza ações para reconhecer o perfil dos 

ingressantes e 29,53% disse desconhecer se são projetadas ações em torno deste perfil. Quanto aos egressos, a maioria, 40,44%, 

desconhece se são realizadas ações para reconhecer o perfil dos egressos e, por consequência, 45,78% disseram desconhecer 

se são projetadas ações em torno deste perfil.  
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS  

Entre os agentes universitários que responderam ao questionário, 39,92%, afirmaram conhecer a visão e a missão da 

UNIOESTE e 39,35% disseram conhecer parcialmente, apenas 14,2% afirmaram conhecer o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, enquanto 28,6% disseram conhecer parcialmente este documento e 57,2% afirmaram não o conhecer. Quanto 

aos princípios e objetivos dos referidos documentos, ao se questionar sobre a sua implementação, 60,08% dos agentes 

universitários afirmaram desconhecer se os princípios e objetivos propostos no PDI estão sendo implementados, enquanto 10,36% 

afirmaram que eles estão sendo implementados e 24,95% disseram entender que há uma implementação parcial dos princípios e 

objetivos traçados no PDI. 

Com relação ao Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI, apenas 10,56% disseram conhecer o referido documento 

e 21,31% conhecem-no parcialmente, enquanto 68,13% afirmaram não conhecer o PPI. No que diz respeito à criação de 

possibilidades para fazer o acompanhamento, a discussão, a revisão e a implementação do PDI e do PPPI, 16,7% entenderam 

que foram criadas essas possibilidades, 14,59% disseram que foram parcialmente criadas, enquanto 60,26% responderam 

desconhecer o assunto. 

Nas questões sobre os ingressantes e os egressos da UNIOESTE, observa-se que 29,37% afirmaram que a universidade 

realiza ações para reconhecer o perfil dos ingressantes, 22,26% entenderam que essas ações são parciais e 37,62% disseram 

desconhecer tais ações. Do total de respondentes, 21,31% afirmaram existir ações projetadas em torno deste perfil, 22,65% 

alegaram que as ações projetadas em torno do perfil dos ingressantes são parciais e 43,76% disseram desconhecer qualquer ação 

projetada em torno deste perfil. Quanto aos egressos, 50,86% disseram desconhecer se são realizadas ações para reconhecer o 

perfil dos egressos e, por consequência, 55,86% disseram desconhecer se são projetadas ações em torno deste perfil.  

 

 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    143 
 

DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
QUESTÕES GERAIS  
10. A UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão? 

 
11. Existem ações que estimulem as atividades de ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, no que se refere à produção 
acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades? 
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12. As atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares) garantem a qualidade 
desses cursos? 

 
13. As atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) garantem a qualidade 
desses cursos? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 
ANÁLISE 
DOCENTES  

Na segunda dimensão 48,29% afirmaram reconhecer que a UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa 

e extensão e 35,61% reconhecem que a instituição adota parcialmente uma política articulada nesses três eixos. Quanto às ações 

que estimulam o desenvolvimento de atividades (produção acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais 

modalidades) que favorecem a articulação entre o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão, 60% disseram existir tais 

ações, enquanto 32,85% entenderam que elas existem parcialmente. 

Quanto às atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares), foi 

questionado se estas garantem a qualidade dos cursos, 48,62% responderam que sim, enquanto 43,09% consideraram que as 

atividades realizadas garantem parcialmente a qualidade dos cursos. Sobre a garantia de qualidade das atividades de ensino e 

pesquisa, realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e strictu sensu), 44,23% dos agentes universitários respondentes 

entenderam que as atividades realizadas nesses cursos garantem a qualidade dos mesmos e 30,89% disseram que garantem 

parcialmente, enquanto 20,33% disseram desconhecer o assunto.  
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DISCENTES  

Dos respondentes, 68,18% afirmaram reconhecer que a UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão 

e 67,2% disseram que existem ações que estimulam o desenvolvimento de atividades (produção acadêmica, bolsas de pesquisa e 

extensão, de monitoria e demais modalidades) que favorecem esta articulação: o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a 

extensão. 

Quando perguntado se as atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios 

curriculares) garantem a qualidade desses cursos, 54,75% responderam que sim, o que pode ser entendido que a qualidade do 

trabalho é reconhecida pelos discentes, porém, ao se constatar que 33,79% dos discentes entenderam que as atividades 

realizadas garantem parcialmente a qualidade dos cursos, tem-se indicativos de que melhorar e ampliar o que já se desenvolve 

ainda é necessário. Sobre a garantia de qualidade das atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação 

(lato sensu e stricto sensu), a afirmativa desconheço foi maior, sendo 43,98% dos respondentes. Vale considerar que a pergunta 

foi direcionada a discentes da graduação e da pós-graduação. Sendo assim, é relevante analisar que dos respondentes, 35,18% 

responderam sim, o que significa um saldo positivo pois entende-se que aí se enquadram os discentes da pós-graduação. 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS  

Na segunda dimensão 58,84% reconhecem que a UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão 

e 18,85% reconhecem que a instituição adota parcialmente uma política articulada nesses três eixos, enquanto 19,04% disseram 

desconhecer o assunto. Quanto às ações que estimulam o desenvolvimento de atividades (produção acadêmica, bolsas de 

pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades) que favorecem a articulação entre o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão, 58,85% disseram existir tais ações, enquanto 16,92% entenderam que elas existem parcialmente e 

21,73% disseram desconhecer tais ações. 

Ao questionar se as atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares), 

garantem a qualidade dos cursos, 47,5% responderam que sim, enquanto 26,73% dos respondentes consideraram que as 

atividades realizadas garantem parcialmente a qualidade dos cursos e 21,92% disseram desconhecer o assunto.  Sobre a garantia 
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de qualidade das atividades de ensino e pesquisa, realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), 39,62% 

dos agentes universitários respondentes entenderam que as atividades realizadas nesses cursos garantem a qualidade dos 

mesmos e 17,31% entenderam que as mesmas garantem parcialmente, enquanto 40,38% disseram desconhecer.  

 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
QUESTÕES GERAIS  
14. Quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural), a UNIOESTE está desenvolvendo o que propõe como missão 
institucional? 
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15. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às demandas de suas áreas de abrangência, no que se 
refere à inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção 
artística e patrimônio cultural? 

 
16. Existe uma política implementada de atendimento à comunidade acadêmica na UNIOESTE como exemplo: creche, 
restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica? 
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17. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades da comunidade acadêmica? 

 
18. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades das pessoas com deficiência? 
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19. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 

 
20. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 
DOCENTES  

 

CURSOS SUGERIDOS CASCAVEL FOZ DO IGUAÇU FRANCISCO 
BELTRÃO 

MARECHAL C. 
RONDON 

TOLEDO 

Artes (Teatro, Música, Cinema, 
Dança, Educação Artística) 

116     

Psicologia    19 26 

Medicina  14 29   
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DISCENTES 

 
 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
 
 

 
COMUNIDADE EXTERNA 

 
 

CURSO MAIS INDICADO POR 
CAMPUS 

CASCAVEL FOZ DO IGUAÇU FRANCISCO 
BELTRÃO 

MARECHAL C. 
RONDON 

TOLEDO 

Artes (Teatro, Música, Cinema, 
Dança, Educação Artística) 

391     

Medicina  67 164   

Psicologia    43 105 

CURSOS SUGERIDOS CASCAVEL FOZ DO IGUAÇU FRANCISCO 
BELTRÃO 

MARECHAL C. 
RONDON 

TOLEDO HUOP  REITORIA 

Nutrição      34  

Artes (Teatro, Música, 
Cinema, Dança, Educação 
Artística) 

31       

Psicologia     07  14 

Medicina  10 10     

Medicina veterinária    07    

CURSOS SUGERIDOS CASCAVEL FOZ DO IGUAÇU FRANCISCO 
BELTRÃO 

MARECHAL C. 
RONDON 

TOLEDO 

Medicina   32 55   

Artes (Teatro, Música, Cinema, 53     
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21. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade, na sua abrangência 
regional

? 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 

ANÁLISE 
DOCENTES  

Nas questões abordadas na terceira dimensão, observa-se que 31,87% dos docentes afirmaram que a UNIOESTE 

desenvolve o que propõe como sua missão institucional, quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, 

Dança, Educação Artística) 

Psicologia     11 

Medicina veterinária    10  
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desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio 

cultural), enquanto 41,79% entendem que a instituição desenvolve parcialmente. No que diz respeito aos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, se os mesmos atendem às demandas de suas áreas de abrangência, 31,54% entenderam que a instituição 

vem buscando cumprir sua missão no que tange à responsabilidade social e 51,55% disseram que os projetos desenvolvidos 

atendem parcialmente a essas demandas. 68,78% dos respondentes afirmaram que na UNIOESTE não existe uma política 

implementada de atendimento à comunidade acadêmica, como exemplo: creche, restaurantes universitários, casas de estudantes, 

segurança e assistência psicossocial e pedagógica.  

Sobre a estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE apenas 9,27% dos docentes afirmaram que a 

estrutura atual atende às necessidades da comunidade acadêmica e 33,98% entenderam que a estrutura atual não atende, 

enquanto 55,94% dos respondentes entenderam que a atual estrutura atende parcialmente às necessidades da comunidade 

acadêmica. 

Quanto à estrutura física, humana e pedagógica atender às necessidades das pessoas com deficiência, de acordo com 

51,39% dos respondentes, esta estrutura atende parcialmente às necessidades, enquanto 39,02% entenderam que a estrutura 

atual não atende a essas necessidades.  

No que se refere ao processo seletivo do vestibular da UNIOESTE, 47,97% entenderam ser um processo adequado, 

26,02% afirmaram que o processo seletivo do vestibular é parcialmente adequado. Quanto à necessidade de oferta de novos 

cursos, 69,11% dos respondentes acreditam que há necessidade de oferta de novos cursos, enquanto 30,89% não consideraram 

necessária a oferta de novos cursos. 

Na questão sobre o atendimento oferecido pelo Hospital Universitário, na sua abrangência regional, 12,52% disseram que o 

mesmo atende às necessidades da comunidade, 35,77% disseram que o mesmo atende parcialmente à necessidade da 

comunidade, enquanto 35,93% disseram desconhecer o assunto. 
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DISCENTES 

 37,87% dos discentes afirmaram que a UNIOESTE desenvolve o que propõe a sua missão institucional, quanto às ações 

de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória 

cultural, produção artística e patrimônio cultural). Sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão atenderem às demandas de 

suas áreas de abrangência, o índice de 39,31% de sim, se observado também os 36,23% de parcialmente, indica que os discentes 

entenderam que a UNIOESTE, embora ainda não satisfatoriamente, vem buscando cumprir sua missão no que tange à 

responsabilidade social. 60,89% dos respondentes afirmaram que na UNIOESTE não existe uma política implementada de 

atendimento à comunidade acadêmica, como exemplo: creche, restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e 

assistência psicossocial e pedagógica. Sobre a estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE, 59,79% dos 

discentes afirmaram que a mesma atende parcialmente às necessidades da comunidade acadêmica e 20,85% responderam não, 

ou seja, existe uma significativa insatisfação dos discentes neste aspecto. Quanto à estrutura física, humana e didático-pedagógica 

da UNIOESTE, se a mesma atende às necessidades das pessoas com deficiência, 44,16% responderam que atende parcialmente, 

enquanto que 32,32% responderam que não atende. Sobre se o processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado, 66, 

61% responderam sim, depreendendo-se que no quesito o desempenho satisfaz os discentes. Um dado relevante é que os 

discentes, na sua maioria, 74,26%, indicaram a necessidade da UNIOESTE ofertar novos cursos.  

Na vigésima segunda questão sobre o atendimento oferecido pelo Hospital Universitário, 46,42% disseram desconhecer se 

o mesmo atende às necessidades da comunidade na sua abrangência e 25,58% disseram que o mesmo atende parcialmente. 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

Nas questões abordadas na terceira dimensão, observa-se que 32,69% dos agentes universitários afirmaram que a 

UNIOESTE desenvolve o que propõe a sua missão institucional, quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, 

desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio 

cultural), enquanto 30% entenderam que a instituição desenvolve parcialmente e 33,27% disseram desconhecer o assunto. No que 

diz respeito aos projetos de ensino, pesquisa e extensão, se os mesmos atendem às demandas de suas áreas de abrangência, 
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27,88%  disseram que a instituição vem buscando cumprir sua missão no que tange à responsabilidade social e 35,58% disseram 

que os projetos desenvolvidos atendem parcialmente a essas demandas. Quanto à existência de uma política implementada de 

atendimento à comunidade acadêmica, como exemplo: creche, restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e 

assistência psicossocial e pedagógica, 54,42% dos respondentes afirmaram que na UNIOESTE não existe tal política 

implementada, enquanto 20,96% disseram desconhecer e 19,81% afirmaram existir esta política parcialmente implementada.  

Sobre a estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE, 15,38% dos docentes afirmaram que a estrutura 

atual atende às necessidades da comunidade acadêmica, 20,96% que a estrutura atual não atende, enquanto 50,78% dos 

respondentes entenderam que a atual estrutura atende parcialmente às necessidades da comunidade acadêmica. 

Quanto ao atendimento das necessidades das pessoas com deficiência, a estrutura física, humana e pedagógica, de acordo 

com 48,46% dos respondentes, esta estrutura atende parcialmente às necessidades, enquanto 24,62% entenderam que a 

estrutura atual não atende a essas necessidades e apenas 13,85% entenderam que a estrutura existente atende a essas 

necessidades.  

No que se refere ao processo seletivo do vestibular da UNIOESTE, 64,04% entenderam ser um processo adequado, 

20,77% afirmaram que o processo seletivo do vestibular é parcialmente adequado. Já quanto à necessidade de oferta de novos 

cursos, 67,5% dos respondentes apontaram que há necessidade de oferta de novos cursos, enquanto 26,54% não consideraram 

necessária a oferta de novos cursos. 

Na questão sobre o atendimento oferecido pelo Hospital Universitário, na sua abrangência regional, 24,04% disseram que o 

mesmo atende às necessidades da comunidade, 40,77% disseram que o mesmo atende parcialmente à necessidade da 

comunidade. 
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DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

QUESTÕES GERAIS 
22. Os mecanismos de comunicação interna são claros e atendem às demandas? 

 
23. Os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, memorandos, informativos, jornal mural, boletim de 
dados, instrução de serviços, resumo geral de dados, etc.) são adequados às necessidades da comunidade acadêmica? 
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24. Os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
ANÁLISE 
DOCENTES  

Na quarta dimensão, que trata sobre a comunicação com a sociedade, 18,05% dos respondentes docentes afirmaram que 

os mecanismos de comunicação são claros e atendem às demandas e 46,99% disseram entender que esses mecanismos são 

parcialmente claros e, portanto, atendem parcialmente às demandas apresentadas. Já 30,41% entenderam que os mecanismos 

não são claros e não atendem às demandas.  
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Do total de respondentes, 45,53% afirmaram que os canais de comunicação internos e informações (sites, ouvidoria, e-

mails, memorandos, informativos, jornal mural, boletim de dados, instrução de serviços, resumo geral de dados, etc.) são 

parcialmente adequados às necessidades da comunidade acadêmica, enquanto 25,53% entenderam que esses mecanismos são 

adequados à necessidade da instituição. 

No que se refere aos mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa, 45,53% entenderam que 

esses mecanismos são parcialmente claros, acessíveis e promovem parcialmente a articulação com a sociedade, enquanto 

32,85% entenderam que não e 12,52% entenderam que sim.  

DISCENTES 

Entre os discentes respondentes, 48,23% afirmaram que os mecanismos de comunicação são parcialmente claros e 

atendem parcialmente às demandas e 20,44% responderam que os mecanismos não são claros e não atendem às demandas. 

Dos respondentes, 49,51% afirmaram que os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, 

memorandos, informativos, jornal mural, boletim de dados, instrução de serviços, resumo geral de dados, etc.) são parcialmente 

adequados às necessidades da comunidade acadêmica. 48,64% afirmaram que os mecanismos de comunicação entre a 

instituição e a comunidade externa são parcialmente claros, acessíveis e promovem parcialmente a articulação com a sociedade.  

Assim, o diagnóstico desta dimensão apresentou entre os discentes uma parcial satisfação com a forma com que a UNIOESTE 

realiza seus processos de comunicação, o que indica a necessidade de qualificar e ampliar as formas de comunicação existentes, 

visto que o índice parcialmente precisa ser transformado, pois o objetivo é atingir o sim.  

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

Do total de respondentes na quarta dimensão, que trata sobre a comunicação com a sociedade, 26,15% dos respondentes 

agentes universitários afirmaram que os mecanismos de comunicação são claros e atendem às demandas e 44,42% entenderam 

que esses mecanismos são parcialmente claros e atendem parcialmente às demandas apresentadas, já 22,31% entenderam que 

os mecanismos não são claros e não atendem às demandas.  
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Do total de respondentes, 41,35% afirmaram que os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, 

memorandos, informativos, jornal mural, boletim de dados, instrução de serviços, resumo geral de dados, etc.) são parcialmente 

adequados às necessidades da comunidade acadêmica, enquanto 32,88% entenderam que esses mecanismos são adequados à 

necessidade da instituição. 

No que se refere aos mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa, 44,62% disseram entender 

que esses mecanismos são parcialmente claros, acessíveis e promovem parcialmente a articulação com a sociedade, enquanto 

19,04% entenderam que não e 23,65% entenderam que sim.   

 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
25. Com relação à sua qualificação profissional, você se sente contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor da 
UNIOESTE?  
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE 
DOCENTES 

A quinta dimensão foi direcionada apenas para o corpo de docentes e agentes universitários, por se tratar da política de 

plano de carreira, sendo que entre os docentes respondentes, 30,73%, com relação a sua qualificação,  afirmaram que se sentem 

contemplados, valorizados e estimulados pelas políticas vigentes, enquanto 32,2% não e 37,07%, disseram sentir-se parcialmente 

satisfeitos com essas políticas. 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

Entre os respondentes agentes universitários, 29,62% afirmaram que, com relação a sua qualificação, sentem-se 

contemplados, valorizados e estimulados nas políticas vigentes, enquanto 31,73% não e 34,62% disseram sentir-se parcialmente 

satisfeitos com essas políticas. 

 
DIMENSÃO 6 – 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 
 
QUESTÕES GERAIS 
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26. Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, os Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e 
hospital universitário estão sendo discutidos e dinamizados de forma 
permanente?

 
27. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a autonomia universitária? 
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28. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a gestão participativa? 

 
29. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 
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30. Há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e instâncias colegiadas? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 

DOCENTES  

Na sexta dimensão, que trata da organização e da gestão da instituição, entre os docentes respondentes, 46,02% disseram 

desconhecer as discussões e dinâmicas com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e nos 

Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e hospital universitário, enquanto 27,32% disseram que essas discussões 

acontecem parcialmente, 17,89% disseram acreditar que elas não acontecem de forma permanente e apenas 8,78% afirmaram 

que o PDI e os Planejamentos Estratégicos são discutidos e dinamizados de forma permanente. 
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No que tange aos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, 43,9% disseram que se tem vivenciado a 

autonomia universitária parcialmente nesses processos, enquanto 16,59% disseram desconhecer o assunto, 21,3% afirmaram que 

não se tem vivenciado a autonomia universitária nesses processos e 18,21% entenderam que sim. Já, que no que se refere à 

gestão participativa, 14,96 % responderam desconhecer o assunto e 43,09% responderam que se vivencia parcialmente a gestão 

participativa nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, enquanto 22,93% entenderam que não e 19,02% 

disseram que sim. 

De acordo com 31,54% dos respondentes, a gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações 

para a melhoria da universidade, enquanto 10,08% entenderam que a gestão institucional não se pauta nesses princípios e não 

encaminha ações para a melhoria da universidade; 44,88% disseram acreditar que a gestão institucional pauta-se parcialmente 

nos princípios de qualidade e encaminha parcialmente suas ações para a melhoria da universidade, enquanto 13,5% mencionaram 

que desconhecem o assunto. 

 No que se refere ao cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na administração superior e instâncias 

colegiadas, 52,52% dos docentes respondentes afirmaram acreditar que esses dispositivos são cumpridos, enquanto 27,15% 

entenderam que há um cumprimento parcial dos mesmos e apenas 4,23% entenderam que não. 

DISCENTES  

 Para os respondentes, com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, os Planejamentos 

Estratégicos nos campi, na reitoria e hospital universitário, se estão sendo discutidos e dinamizados de forma permanente,  

73,31% responderam desconhecer. Quanto aos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico e se tem se vivenciado 

a autonomia universitária, embora 37,42% tenham respondido que desconhecem, 30,8% disseram conhecer parcialmente. Com 

índices semelhantes, 39,19% responderam que desconhecem e 32,32% responderam conhecer parcialmente a vivência da gestão 

participativa e nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico. Já 32,07% afirmaram que sim, 31,95% 

responderam parcialmente e 28,45% disseram desconhecer se a gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e 

encaminha ações para a melhoria da universidade. 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    165 
 

 A maioria, 50,25%, afirmou desconhecer se há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na administração 

superior e instâncias colegiadas.  

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

Na sexta dimensão, que trata da organização e da gestão da instituição, entre os agentes universitários respondentes, 

63,85% disseram desconhecer as discussões e dinâmicas com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e 

nos Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e hospital universitário, enquanto 15,77% disseram que essas discussões 

acontecem parcialmente, 10,19% responderam acreditar que elas não acontecem de forma permanente e 10,19% afirmaram que o 

PDI e os Planejamentos Estratégicos estão sendo discutidos e dinamizados de forma permanente. 

No que se refere aos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, 29,62% disseram que se tem vivenciado a 

autonomia universitária parcialmente nesses processos, enquanto 38,85% disseram desconhecer o assunto, 15,38% afirmaram 

que não se tem vivenciado a autonomia universitária nesses processos e 16,15% entenderam que sim. Já no que se refere à 

gestão participativa, 35,38% responderam que desconhecem o assunto e 32,69% responderam que a gestão participativa tem sido 

vivenciada parcialmente nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, enquanto 15,96% entenderam que não e 

15,96% disseram que sim. 

De acordo com 34,04% dos respondentes, a gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações 

para a melhoria da universidade, enquanto 5,58% entenderam que não, 31,92% disseram acreditar que a gestão institucional 

pauta-se parcialmente nos princípios de qualidade e encaminha parcialmente suas ações para a melhoria da universidade, 

enquanto 28,46% disseram desconhecer o assunto. 

No que se refere ao cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na administração superior e instâncias 

colegiadas, 33,85% dos agentes universitários respondentes disseram acreditar que esses dispositivos são cumpridos, enquanto 

22,88% entenderam que há cumprimento parcial dos mesmos e apenas 5% entenderam que não, enquanto 38,27% disseram 

desconhecer o assunto. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

QUESTÕES GERAIS 

31. A infraestrutura - no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), 
espaço para pesquisa, extensão e administrativo - atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
32. A infraestrutura, no que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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33. A infraestrutura, no que se refere a recursos didático-pedagógicos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
34. A infraestrutura, no que se refere a laboratórios, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 
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35. A infraestrutura, no que se refere à biblioteca, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
36. A infraestrutura, no que se refere a recursos de informação e comunicação, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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37. A estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE é suficiente para o atendimento da comunidade 
acadêmica?

 
38. Quanto à infraestrutura, existe uma política de conservação, atualização e segurança? 
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39. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e Hospital Universitário? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 
DOCENTES  

A dimensão sete aborda questões sobre a infraestrutura – no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para 

orientação, estágio, atendimento ao aluno), espaço para pesquisa, extensão – sendo que 47,8% dos respondentes afirmaram que 

atende parcialmente às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica, enquanto 38,86% entenderam que a infraestrutura 

existente não atende a essa demanda e 13,17% entenderam que atende.  
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No que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, apenas 10,41% dos respondentes disseram atender às demandas 

dos cursos e da comunidade acadêmica, enquanto 35,12% afirmaram não atender e 54,14% entenderam que esses recursos 

atendem parcialmente à demanda existente. Já quanto aos recursos didático-pedagógicos, apenas 15,61% dos docentes 

afirmaram que atendem às demandas, enquanto 58,7% entenderam que o atendimento é parcial e 24,39% disseram não atender. 

Quanto aos laboratórios, 53,17% dos docentes disseram que a infraestrutura existente atende parcialmente às demandas 

dos cursos e da comunidade acadêmica, enquanto 29,43% entenderam que ela não atende e 12,2% disseram acreditar que 

atende. No que tange à biblioteca, 56,42% dos respondentes disseram que atende parcialmente às demandas dos cursos e da 

comunidade acadêmica, 26,02% disseram que não atende e 17,4% afirmaram que a infraestrutura das bibliotecas atende à 

demanda existente. No que se refere a recursos de informação e comunicação, 59,18% dos docentes disseram que atende 

parcialmente às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica, enquanto 19,35% disseram não atender e 17,89% afirmaram 

que sim.  

Do total de docentes respondentes, 47,8% disseram que a estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE é 

insuficiente para o atendimento da comunidade acadêmica, enquanto 37,4% disseram atender parcialmente e apenas 13,01% 

responderam que a estrutura de recursos humanos é suficiente. Quanto à infraestrutura, se existe uma política de conservação, 

atualização e segurança, 37,89% disseram existir uma política que atende parcialmente às necessidades, enquanto 23,58% 

disseram não existir tais políticas. Já no que se refere à percepção de melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, 

reitoria e Hospital Universitário, 58,85% dos docentes afirmaram perceber melhorias existentes e 31,06% perceberam uma 

melhoria parcial neste quesito. 

DISCENTES 

Sobre a infraestrutura – no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao 

aluno), espaço para pesquisa, extensão e administrativo – atender às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica, 48,48% 

afirmaram que atende parcialmente. No quesito da infraestrutura, no que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, 51,6% 

disseram atender às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica. 53,74% dos discentes, disseram que a infraestrutura de 
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recursos didático-pedagógicos, atende às demandas. Quanto aos laboratórios, 47,9% dos discentes disseram que a infraestrutura 

existente atende parcialmente. No tocante à biblioteca, 49,55% responderam que atende parcialmente às demandas dos cursos e 

da comunidade acadêmica. A infraestrutura, no que se refere a recursos de informação e comunicação, para 52,84% dos 

discentes, atende parcialmente às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica. Sobre a estrutura de recursos humanos 

existente na UNIOESTE, 41,49% disseram que é parcialmente suficiente. Quanto à infraestrutura, se existe uma política de 

conservação, atualização e segurança, 32,85% disseram existir uma política que atende parcialmente às necessidades. 45,19%  

dos discentes afirmaram perceber melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e hospital universitário. 

 AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

No que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), espaço para 

pesquisa, extensão, sendo que 46,92% dos agentes universitários respondentes afirmaram que atendem parcialmente às 

demandas dos cursos e da comunidade acadêmica, enquanto 20,38% entenderam que a infraestrutura existente não atende a 

essa demanda e 17,5% entenderam que atende.  

No que se refere a recursos mobiliários e equipamentos apenas 14,62% dos respondentes disseram atender às demandas 

dos cursos e da comunidade acadêmica, enquanto 20,38% afirmaram não atender e 52,69% entenderam que esses recursos 

atendem parcialmente à demanda existente. Quanto aos recursos didático-pedagógicos, apenas 18,08% dos docentes afirmaram 

que atendem às demandas, enquanto 47,69% entenderam que o atendimento é parcial e 14,23% disseram não atender. 

 Quanto aos laboratórios, 46,15% dos docentes disseram que a infraestrutura existente atende parcialmente às demandas 

dos cursos e da comunidade acadêmica, enquanto 14,42% entenderam que ela não atende e 17,5% disseram que atende. No que 

tange à biblioteca, 46,92% dos respondentes disseram que atende parcialmente às demandas dos cursos e da comunidade 

acadêmica, 12,88% disseram que não atende e 22,88% disseram que a infraestrutura das bibliotecas atende à demanda existente. 

No que se refere a recursos de informação e comunicação, 51,73% dos agentes universitários disseram que atende parcialmente 

às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica, enquanto 11,35% disseram não atender e 18,27% disseram que sim.  
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Do total de agentes universitários respondentes, 38,46% disseram que a estrutura de recursos humanos existente na 

UNIOESTE é insuficiente para o atendimento da comunidade acadêmica, enquanto 33,08% afirmaram atender parcialmente e 

apenas 14,23% disseram que a estrutura de recursos humanos é suficiente. Quanto à infraestrutura, se existe uma política de 

conservação, atualização e segurança, 35,96% disseram existir uma política que atende parcialmente às necessidades, enquanto 

16,35% disseram não existir tais políticas. Já no que se refere à percepção de melhorias e ampliação da infraestrutura física dos 

campi, reitoria e hospital universitário, 65% dos agentes universitários respondentes afirmaram perceber melhorias existentes e 

26,15% perceberam uma melhoria parcial, enquanto apenas 4,04% não perceberam tais melhorias. 

 
DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
40. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007 atendem 
às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE? 
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41. Os projetos e relatórios da Avaliação Institucional são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica? 

 
42. Os resultados da Avaliação Institucional são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos 
Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o 
Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007? 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    175 
 

ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 
DOCENTES 

Na oitava dimensão o tema abordado é planejamento e avaliação, sendo que o percentual de docentes que disseram 

desconhecer se o PDI e o PPPI atendem às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE é de 

39,84%, enquanto 30,89% disseram conhecer parcialmente e 26,99% dos docentes disseram que esses instrumentos atendem às 

necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da instituição. No que diz respeito aos projetos e relatórios da 

Avaliação Institucional, se são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica, 38,86% dos docentes disseram 

desconhecer o assunto, enquanto 27,8% disseram que há publicidade e discussão parcial sobre o assunto. Quanto aos resultados 

da Avaliação Institucional, se são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos Projetos Político-

Pedagógicos dos cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-

Pedagógico Institucional – PPPI 2007, 54,15% dos docentes disseram desconhecer o assunto, enquanto 22,6% disseram que os 

resultados da Avaliação Institucional são considerados para as demais ações. 

DISCENTES 

74% dos discentes disseram que desconhecem se o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto 

Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007 atendem às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da 
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UNIOESTE. No que tange aos projetos e relatórios da Avaliação Institucional, se são publicizados e discutidos com a comunidade 

acadêmica, 47,94% dos discentes responderam que desconhecem.  Quanto aos resultados da Avaliação Institucional, se são 

considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, 

Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 

PPPI 200, o índice de desconhecimento foi de 77,09%. 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

Na oitava dimensão o tema abordado é planejamento e avaliação, sendo que o percentual de agentes universitários que 

disseram desconhecer se o PDI e o PPPI atendem às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE 

é de 61,73% e apenas 19,62% disseram conhecem parcialmente, enquanto apenas 16,92% dos agentes universitários disseram 

que esses instrumentos atendem às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da instituição. No que diz 

respeito aos projetos e relatórios da Avaliação Institucional, se são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica, 

55,19% dos agentes universitários disseram desconhecer o assunto, enquanto 19,62% disseram que há publicidade e discussão 

parcial sobre o assunto. Quanto aos resultados da Avaliação Institucional, se são considerados para a elaboração, avaliação 

continuada e implementação dos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007, 70,01% dos agentes universitários 

disseram desconhecer o assunto. 
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
43. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
44. As políticas de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2007/2011? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
ANÁLISE 
DOCENTES  

A dimensão nove, que trata das políticas de atendimento aos estudantes, demonstra que 70,08% dos docentes disseram  

acreditar que não existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, 

casa do estudante, etc.), enquanto 11,06% disseram desconhecer a existência de tais políticas e 16,75% disseram existir 

parcialmente essas políticas, consequentemente, 44,23%  dos docentes afirmaram desconhecer se as políticas de atendimento 

aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, 20,98% entenderam 

que não há essa coerência e 28,62% disseram haver uma coerência parcial entre as políticas de atendimento aos discentes e as 

propostas do PDI. 

DISCENTES 

  Quanto à existência de políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante 

universitário, casa do estudante, etc.), 63,28% disseram não existir tais políticas. Como consequência, 72,94% dos discentes 

afirmaram desconhecer se as políticas de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011. 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

Do total de agentes universitários respondentes, 49,62% disseram que não existem políticas de atendimento aos discentes 

(assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do estudante, etc.), enquanto 29,04% disseram 

desconhecer a existência de tais políticas e 16,92% disseram existir parcialmente tais políticas. Quanto ao fato dessas políticas de 

atendimento aos discentes estarem coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, 

69,61% disseram desconhecer o assunto e 15,19% entenderam que há uma coerência parcial entre as políticas de atendimento 

aos discentes e as propostas do PDI, enquanto 9,62% não perceberam essa coerência. 

 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
QUESTÕES GERAIS 
45. Existem políticas internas de distribuição de recursos financeiros? 
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46. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 

 
47. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 
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48. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
ANÁLISE 
DOCENTES 

Na décima dimensão, as perguntas foram elaboradas acerca das políticas de sustentabilidade financeira e, entre os 

docentes respondentes, 33,33% alegaram desconhecer a existência de políticas internas de distribuição de recursos financeiros, 

enquanto 24,07% disseram haver parcialmente tais políticas e 30,89% afirmaram existir políticas internas de distribuição de 

recursos financeiros. Já no que tange a possuir recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades, 51,55% dos 

docentes disseram que não há recursos suficientes, enquanto 27,8% entenderam que há parcialmente e apenas 3,41% 
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consideraram suficientes os recursos existentes. Se a UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros, 34,63% dos 

docentes respondentes disseram desconhecer o assunto, 21,95% afirmaram que são adequadamente utilizados tais recursos. 

Quanto à transparência na gestão dos recursos financeiros, 32,68% disseram desconhecer, 28,13% entenderam que há 

transparência nessas ações e 22,6% entenderam que há uma transparência parcial. 

Quanto à transparência na gestão dos recursos financeiros, 32,68% disseram desconhecer, 28,13% entenderam que há 

transparência nessas ações e 22,6% entenderam que há uma transparência parcial. 

 DISCENTES  

 Quanto à existência de políticas internas de distribuição de recursos financeiros, 64,31% responderam que desconhecem 

as referidas políticas. 37,25% dos discentes disseram desconhecer se a UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para 

desenvolver suas atividades, sendo que 50,62% informaram que desconhecem também se a UNIOESTE utiliza adequadamente 

seus recursos financeiros e 52,47% afirmaram desconhecer se há transparência na gestão dos recursos financeiros.   

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

Entre os agentes universitários respondentes, 53,84% disseram desconhecer se existem políticas internas de distribuição de 

recursos financeiros, enquanto 11,73% disseram haver parcialmente tais políticas e 28,08% afirmaram existir políticas internas de 

distribuição de recursos financeiros. Já no que tange a possuir recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades, 

29,23% dos agentes universitários disseram que não há recursos suficientes, enquanto 26,35% entenderam que há parcialmente e 

apenas 9,81% consideraram suficientes os recursos existentes. Se a UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros, 

41,35% dos agentes universitários respondentes disseram desconhecer o assunto, 29,23% afirmaram que são adequadamente 

utilizados tais recurso. Quanto à transparência na gestão dos recursos financeiros, 40,58% disseram desconhecer, 31,15% 

entenderam que há transparência nessas ações e 16,54% entenderam que há uma transparência parcial. 
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DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
49. As relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas? 

 
50. Na UNIOESTE há convivência saudável e de respeito mútuo? 
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51. A comunidade acadêmica da UNIOESTE cria espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de 
convivência? 

 
52. COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE 

Nesta pergunta obteve-se uma grande quantidade e variedade de respostas o que ocasionou dificuldades em efetuar um 

agrupamento geral, sendo assim, a resposta a esta pergunta está disponível no capítulo II deste relatório na parte dos 

questionários nas seções referentes aos campi, HUOP, reitoria e comunidade externa.  

ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 11 
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ANÁLISE 
DOCENTES  

A décima primeira dimensão aborda o tema sobre o desenvolvimento de dimensões humanas e qualidade de vida no 

trabalho, sendo que a respeito das relações interpessoais na UNIOESTE contribuírem para a satisfação pessoal e qualidade das 

atividades desenvolvidas, 32,2% afirmaram que contribuem, 45,85% entenderam que há uma contribuição parcial neste quesito e 

20,16% entenderam que não há contribuição. Quanto à convivência saudável e de respeito mútuo, 31,22% dos docentes 

entenderam que há essa convivência, enquanto 54,31% disseram ser parcial essa convivência saudável e de respeito mútuo. No 

que tange à criação de espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de convivência, 13,82% disseram 

que estes espaços são criados na UNIOESTE, 38,7% entenderam que há uma criação parcial desses espaços, enquanto 36,26% 

disseram não existir tais espaços.  

DISCENTES 

Sobre as relações interpessoais na UNIOESTE contribuírem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades 

desenvolvidas, 40,02% afirmaram que contribuem parcialmente. No entanto, 53,5% dos discentes consideraram que há 

convivência saudável e de respeito mútuo. Quanto à comunidade acadêmica da UNIOESTE criar espaços e momentos para o 

desenvolvimento das dimensões humanas e de convivência, 37,29% disseram que estes espaços são criados na UNIOESTE.  

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

Do total de respondentes agentes universitários 34,81% disseram que as relações interpessoais na UNIOESTE contribuem 

para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas, 43,46% entenderam que há uma contribuição parcial neste 

quesito e 16,73% entenderam que não há contribuição. Quanto à convivência saudável e de respeito mútuo, 34,81% dos agentes 

universitários respondentes entenderam que há essa convivência, enquanto 50% disseram que é parcial essa convivência 

saudável e de respeito mútuo. No que tange à criação de espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e 

de convivência, 20,96% disseram que estes espaços são criados na UNIOESTE, 37,12% entenderam que há uma criação parcial 

desses espaços, enquanto 19,42% disseram não existir tais espaços e 22,5% responderam desconhecer.  

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    186 
 

Considerações Finais  

Ao traçar um panorama da UNIOESTE os índices gerais das respostas das 11 dimensões norteadoras do processo 

avaliativo foram balizadores desta análise. Ressalta-se que estes índices constituem-se do agrupamento que se chamou de 

Questões Gerais, ou seja, das questões que foram unificadas e respondidas por todos os vínculos (docentes, discentes e agentes 

universitários). As questões específicas, ou seja, as que não foram respondidas por todos os vínculos foram apresentadas nas 

seções do capítulo II, respectivamente dos campi, reitoria e HUOP e comunidade externa. Sendo assim, o que segue é uma 

análise geral dos dados relativos aos questionários que foram respondidos pela comunidade acadêmica da UNIOESTE. 

A primeira dimensão, que trata da missão e do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007- 2011, nos índices gerais 

das respostas, ficou evidente entre os discentes (30,07%) e os agentes universitários (34,27%) o desconhecimento no que se 

refere a esta dimensão, enquanto que para os docentes (31,87%), o índice maior foi o parcialmente.   

No que tange à segunda dimensão sobre 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, às bolsas de pesquisa, de 

extensão, de monitoria e demais modalidades, entre os docentes (50,28%), os discentes ( 56,32%) e os agentes universitários 

(51,2%) o índice de respostas que prevaleceu foi o sim, o que indica satisfação em torno da dimensão avaliada. 

Quanto à responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação 

à inclusão social, ao desenvolvimento científico, econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural, na terceira dimensão, os índices sim e parcialmente expressaram a maior parte das respostas 

dos três vínculos, sendo: para dos docentes obteve-se 34,76% de parcialmente e 26,57% de sim; para os discentes 33,63% de sim 

e 28,69% de parcialmente, e, para os agentes universitários a resposta sim chegou no índice de 31,27% e 30,77% de 

parcialmente. 

 Na quarta dimensão, que tratou da comunicação institucional com a sociedade, o índice de resposta parcialmente ficou 

expresso na maioria das questões, sendo esta a resposta de 46,02% dos docentes, 48,79% dos discentes e 43,46% dos agentes 

universitários. 
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A quinta dimensão referente às políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho foi respondida apenas por docentes e agentes 

universitários, visto que a temática como questão geral aplica-se apenas a estes vínculos. Nestas obteve-se 37,07% (docentes) e 

34,62% (agentes universitários) de respostas na alternativa parcialmente.  

No tocante à organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com o mantenedor, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios, que tratou a quinta dimensão, o índice de resposta parcialmente destacou-se para os docentes (37,27%); 

para os discentes (45,72%), enquanto para os agentes universitários (40,96%) a resposta mais indicada foi desconheço. 

Na sétima dimensão, que abordou sobre a infraestrutura, especialmente a de ensino, de pesquisa e de extensão, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação, a comunidade acadêmica (docentes: 42,48%; discentes: 45,22%; agentes universitários: 

43,03%) respondeu na sua maioria, optando pela resposta parcialmente. 

Sobre o planejamento, desenvolvimento e avaliação, considerando principalmente os processos, os resultados e a cultura 

da autoavaliação institucional, tema da oitava dimensão, ficou explícito o desconhecimento da comunidade acadêmica sobre o 

tema, visto que 44,28% dos docentes, 66,53% dos discentes e 62,31% dos agentes universitários responderam desconheço. 

Na nona dimensão, sobre a qualidade da vida estudantil no espaço institucional, o não foi o maior índice de respostas para 

os docentes (43,53%); enquanto que para os discentes (46,26%) e os agentes universitários (49,33%) prevaleceu a resposta 

desconheço. 

Ao abordar a décima dimensão, sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior, a comunidade acadêmica revelou desconhecimento no que concerne ao tema, 

visto que se obteve 29,47% de docentes, 50,56% de discentes e 42,6% de agentes universitários que escolheram a resposta 

desconheço. 
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A décima primeira dimensão, sobre o desenvolvimento das dimensões humanas e qualidade de vida no trabalho, para os 

docentes (40,29%) e os agentes (43,53%) a resposta de maior índice foi parcialmente, enquanto que para os discentes o índice 

maior de respostas (39,12%), foi sim. 

Diante do exposto, os dados permitem afirmar que o índice de respostas desconheço e parcialmente foi o que mais 

apareceu em todos os vínculos. Exceção feita apenas para a segunda dimensão, que aborda sobre 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, às bolsas de pesquisa, de extensão, de monitoria e demais modalidades, em que os índices mostraram que 

a resposta sim prevaleceu entre todos os vínculos. 

Os  índices gerais de respostas de cada dimensão avaliada revelam especificidades que se articuladas aos dados gerais  e 

aos diagnósticos avaliativos, constituem um conjunto de informações institucionais que possibilitam visualizar o desenvolvimento, 

as fragilidades e as potencialidades da universidade. Nesse sentido, a CCPA objetiva que os resultados da avaliação institucional 

sejam apropriados pelas instâncias administrativas, pedagógicas e acadêmicas, e culminem em ações que garantam a 

construção/consolidação/melhoria da UNIOESTE.  
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CAPÍTULO II 

 UNIOESTE MULTICAMPI 

 
2.1- REITORIA 
 
2.1.1 Dados gerais 

 
Na estrutura organizacional da UNIOESTE a Reitoria é considerada como unidade de Direção Superior Executiva e, até o 

ano de 2010, era composta pelas Pró-Reitorias de Administração e Planejamento, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Graduação e 

de Extensão; pelas Assessorias vinculadas ao Gabinete do Reitor, como a Auditoria e Controladoria Interna, a Comunicação 

Social, a Jurídica, o Planejamento e Controle, e a Avaliação Institucional. 

Existem também os órgãos suplementares vinculados à Reitoria e que fazem parte de sua estrutura física como a Editora e 

a Gráfica Universitária, totalizando, assim, uma área construída de 7.297,68 m², a qual está em pleno processo de ampliação com 

a execução do prédio do Centro de Formação Continuada, referente ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, com 

uma área de 3.516,54 m², cujos recursos são provenientes da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, no 

valor de R$ 636.317,42 e da Secretaria da Educação – SEED, no valor de R$ 1.853.010,00. 

Abaixo seguem imagens do prédio da Reitoria, com quatro fotos de diferentes ângulos, sendo uma foto panorâmica com 

vista aérea do campus de Cascavel. 
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Foto 1: Entrada da Reitoria               Foto 2: Prédio da Reitoria  
Fonte: Assessoria de Comunicação Social, em 06/03/2006           Fonte: Assessoria de Comunicação Social, em 12/04/2008 
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Sua estrutura está disposta da seguinte forma; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Vista aérea da Reitoria, com imagens do campus de 
Cascavel.      
Fonte: Assessoria de Comunicação Social, em 09/09/2008   

Foto 4: Vista noturna do prédio da Reitoria. 
Fonte: Assessoria de Comunicação Social, em 17/11/2009 
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Fonte: http://www.unioeste.br/reitoria 
 
 

2.1.2 Diagnósticos Avaliativos 
A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de Campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná - HUOP - que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA – um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

Conselho 

Universitário 

Reitoria 

Pró-Reitoria de Admin. 

e Planejamento 

Pró-Reitoria de 

Graduação 

Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação 

Pró-Reitoria de 

Extensão 

Gabinete do Reitor Secretaria Geral 

Assessorias 
Órgãos de Apoio e 

Suplementares 

Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão 

Figura 1: Organograma 
da Reitoria da Unioeste 

http://www.unioeste.br/reitoria/
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aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 

para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

            Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos 

em cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do Campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que segue é de inteira responsabilidade das instâncias/unidades anteriormente 

nominadas.  

DIAGNÓSTICOS AVALIATIVOS DAS ASSESSORIAS E ORGÃO SUPLEMENTAR 
 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
  DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

Dificuldade em efetivar sua atuação de forma 
mais intensa, principalmente nos campi, uma vez 
que a equipe de jornalistas é formada apenas por 
dois profissionais efetivamente trabalhando, além 
do assessor de comunicação e uma estagiária 
que atua quatro horas por dia no setor.  
A reduzida equipe de jornalistas inviabiliza uma 
atuação mais destacada, uma vez que se 
sobrecarrega no atendimento às demandas da 
imprensa, principalmente em relação ao Hospital 
Universitário, além de atividades administrativas 
como, por exemplo, a publicação de editais 
advindos da Pró-Reitoria de Administração. 
O organograma institucional aprovado pela 
Resolução n088/2010 ڊ, apresenta a Assessoria 
de Comunicação composta pelas diretorias de 
Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e 
Propaganda. Esta estrutura prevista e ideal não 
corresponde com a atuação da Assessoria, uma 
vez que efetivamente apenas a diretoria de 
jornalismo está constituída, o que compromete a 
realização das atividades que são inerentes à 
Assessoria de Comunicação. 
A falta de um fotógrafo profissional, que além da 

Veiculação de informações no site da Universidade, 
buscando atender a demanda de solicitações feitas pela 
comunidade acadêmica;  
Veiculado, mensalmente o informativo: “UNIOESTE em 
Ação”, com informações dos campi, HUOP e reitoria, 
além da produção diária de releases que são enviados 
para a imprensa. 
A produção constante de releases, que visam atender 
às demandas internas, tem possibilitado a ampliação da 
visibilidade da UNIOESTE na região e no Estado.  

A efetivação de suas atividades estendendo 
sua atuação nos campi, divulgando com maior 
efetividade e de forma sistemática as 
realizações, ações e os serviços efetuados 
pela Universidade, buscando promover maior 
articulação com a sociedade.  
Uma ação que garantiria maior eficiência de 
comunicação da Instituição seria a criação de 
contatos efetivos nos campi, com a presença 
de um estagiário em comunicação que 
pudesse enviar para a Assessoria informações 
acerca do que está acontecendo em cada um 
dos campi. 
A devida estruturação da Comunicação, 
conforme prevista, permitindo um trabalho 
mais eficiente e competente, evitando ações 
emergenciais que muitas vezes deixam de 
primar pela qualidade do serviço prestado  
Contar com a atuação da divisão de marketing 
institucional. A diretoria de publicidade e 
propaganda, por exemplo, viabilizaria a 
construção de um marketing institucional, 
principalmente na produção de material 
institucional e na divulgação do concurso 
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qualidade das fotos, para uma melhor divulgação 
institucional, este profissional poderia contribuir 
de forma significativa no arquivo fotográfico e na 
preservação da memória da Universidade. Pela 
precariedade e falta de profissionais nas áreas 
específicas da comunicação, a assessoria 
dificilmente consegue sugerir pautas o que 
promoveria uma comunicação mais adequada 
entre a Universidade e a sociedade.  
 

vestibular, possibilitando uma comunicação 
mais intensa, de maior qualidade e menor 
custo junto à sociedade. A diretoria de 
relações públicas viabilizaria uma política de 
maior aproximação entre a comunidade e a 
Universidade, possibilitando ações de 
visitação aos campi, bem como a realização 
de feiras e outras inúmeras iniciativas que 
garantiriam uma inter-relação mais intensa da 
UNIOESTE. 

GRUPO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

Problemas de estrutura e número reduzido de 
servidores para atividades essenciais 
desenvolvidas por apenas um servidor, como 
por exemplo, os cálculos dos impactos 
financeiros oriundos das alterações dos 
Projetos Político Pedagógicos (PPP’s) dos 
cursos implantados e das propostas de cursos 
novos na UNIOESTE; impacto financeiro para a 
solicitação de ampliação de vagas e 
contratação de docentes e agentes 
universitários; acompanhamento dos repasses 
financeiros e orçamentários do Estado do 
Paraná para a UNIOESTE e para o Hospital 
Universitário; além da atualização anual da 
Resolução de Diretrizes Orçamentárias. 
Nas informações fornecidas aos órgãos 
internos da UNIOESTE, o principal problema 
identificado é a falta de objetividade quanto a 
busca de informações que muitas vezes, são 
solicitadas sem explicitar claramente para que 
Serão utilizadas, ocasionando constantes 
equívocos na publicização dos dados; 
Até o ano de 2010, a impressão do Boletim foi 
limitada e distribuída apenas para alguns 
órgãos internos; 
Muitos setores, devido ao acúmulo de trabalho, 
retardam a entrega das informações, 
dificultando o fluxo de informação poderia e 
deveria ser mais ágil com a utilização da 

A elaboração conjunta com a Pró-Reitoria de 
Administração e Planejamento, Diretores Gerais de 
Campus e Diretor Administrativo do Hospital 
Universitário do orçamento da UNIOESTE.  
O orçamento é um importante instrumento de gestão, 
pois propicia informações úteis que possibilitam ao 
administrador da Instituição tomar decisões que 
resultem em maior eficiência e eficácia, pois, através 
do Sistema de Coordenação de Orçamento e 
Programação (COP), no decorrer do ano, é realizado o 
acompanhamento do orçamento, bem como, as 
alterações ou suplementações que se fizerem 
necessárias. 
O atendimento às solicitações de dados institucionais, 
a manutenção do banco de dados e a publicação de 
dados da UNIOESTE, bem como, o assessoramento à 
Reitoria na elaboração de documentos contendo os 
dados estatísticos e informativos da Universidade. 
As informações específicas solicitadas pelos diversos 
órgãos internos e externos à Instituição são sempre 
atendidas da maneira mais completa possível e dentro 
dos prazos. As informações solicitadas servem para 
dar suporte às atividades dos gestores 
governamentais e civis, dos usuários e clientes da 
educação superior, e da comunidade em geral. 
visando promover ensino e serviços universitários.  
O Boletim de Dados da UNIOESTE, com informações 
referentes ao ensino, pesquisa, extensão e 
administração, que visam apresentar a UNIOESTE em 

Propiciar que a comunidade acadêmica formalize 
os pedidos, especificando onde serão utilizadas 
as informações, bem como, o período de tempo a 
que elas se referem.  
Acrescentar ao Boletim de Dados, para algumas 
variáveis, informações de anos anteriores, para 
que o leitor possa avaliar as estatísticas da 
UNIOESTE no que diz respeito à evolução 
temporal. 
No ano de 2011, pretendemos encaminhar um 
exemplar para todas as IES públicas do Paraná e 
manter alguns exemplares no GPC para atender 
demandas esporádicas; 
A UNIOESTE conseguir implementar o workflow, 
que permitirá controlar e gerenciar o fluxo de 
informações de todos os procedimentos da 
instituição, o GPC não precisará mais buscar as 
informações em cada setor, mas sim coletá-las 
junto aos sistemas; 
Reformular a Instrução de Serviço em pauta 
solicitando que sejam cumpridos prazos 
específicos para cada categoria de processo; 
Estabeleceu-se como meta, no ano de 2011, de 
posse do resultado da avaliação institucional, 
principalmente na avaliação do PDI, por parte da 
comunidade interna e externa, realizar reunião de 
trabalho com os Coordenadores dos Programas 
Estratégicos do PDI para elaboração de relatório 
final e atualização para os próximos 4 anos. 
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Tecnologia da Informação; 
Sistemas na UNIOESTE que não são 
alimentados adequadamente, principalmente o 
Sistema de Convênios; 
Falta melhorar o trâmite dos processos que 
dependem de análise do GPC, no que diz 
respeito aos prazos, uma vez que, vários 
processos chegam um dia antes da definição 
da pauta dos Conselhos, fazendo com que os 
estudos necessários sejam feitos em pouco 
tempo podendo acarretar falhas nas análises; 
A inexistência de um programa computacional 
específico para controlar a carga horária dos 
cursos da UNIOESTE, o IAC é 
operacionalizado no software Excel, 
acarretando morosidade e exigindo atenção 
minuciosa para evitar erros nas fórmulas e nas 
informações extraídas manualmente das 
portarias, decretos e outros documentos 
oficiais. Essa atividade tem tomado grande 
parte do tempo, uma vez que, além deste 
controle, é responsável pelo acompanhamento 
dos Processos Seletivos Simplificados até a 
efetiva contratação dos docentes aprovados; 
O trabalho de elaboração ou alteração dos 
manuais dos órgãos da UNIOESTE ficou 
aguardando o estudo da nova Estrutura, pois, 
inócuo seria propor alterações nos manuais 
de setores que viessem a ser extintos e/ou 
transformados. Todavia, devido à demora na 
aprovação e implantação dessa Estrutura, o 
GPC, no ano de 2010, iniciou a manualização 
daqueles órgãos que certamente 
permanecerão na Estrutura organizacional. 
Assim iniciou-se a manualização das rotinas 
de Recursos Humanos que foi encaminhado 
ao COU para deliberação ainda no ano de 
2010. O Conselho retirou de pauta, por 
entender que não era sua competência e 
encaminhou à Assessoria Jurídica para 
verificar. A assessoria jurídica fez 

números e para se ter uma fonte direta de pesquisa do 
seu crescimento quantitativo. A publicação tem sido 
colocada à disposição da comunidade interna e 
externa, por meio da página do GPC, no primeiro 
semestre de cada ano; 
O controle do Sistema de Piad on line, atividade esta 
que mantém atualizado o sistema SGRH quando da 
aprovação em alterações do PPP bem como o 
atendimento aos Centros nas dúvidas durante o 
preenchimento do Plano Individual de Atividade 
Docente; 
A Instrução de Serviço 002/2008-GRE, determinando 
a todas as Unidades da UNIOESTE que, antes do 
encaminhamento para aprovação pelos Conselhos 
Superiores, submetessem à análise, parecer técnico e 
estudo de conformidade pelo GPC, todas as minutas 
de resolução e demais regulamentos, bem como 
propostas de criação ou alteração da estrutura 
organizacional da UNIOESTE;  
Com relação às atividades relacionadas ao 
Planejamento da UNIOESTE, após término do PDI, 
elaborado por Comissão específica e aprovado pelo 
COU, o GPC passou a fazer seu acompanhamento.  
A primeira ação com relação ao PDI foi a confecção 
de banners contendo a missão, visão e valores da 
instituição visando a publicização a toda comunidade 
para que os conhecesse e os assimilasse de maneira 
que os mesmos balizassem todas as decisões no 
âmbito da instituição.  Ao mesmo tempo instituiu-se 
formulário para a definição das ações estratégicas 
estabelecidas no PDI e cronograma para cada uma 
das ações com a finalidade de efetuar levantamento 
trimestral acerca da execução de cada um dos 
programas e ações estratégicas. Esta avaliação 
periódica tem a finalidade de monitorar continuamente 
o processo buscando a eficácia, eficiência e 
efetividade do processo. No intuito de disseminar as 
ações efetuadas pelos Coordenadores de cada 
Programa Estratégico, com o apoio dos dirigentes da 
instituição, foi criado link do PDI, junto à página do 
GPC, mostrando as vantagens e alcances do 

Ainda assim, ocorreram avanços no 
planejamento da instituição; 
A alteração da estrutura organizacional da 
UNIOESTE destaca-se que em 2005, as IES 
paranaenses passaram a discutir as suas 
estruturas em conjunto com a SETI, visando à 
regulamentação das estruturas e à aprovação dos 
quantitativos de cargos pela Assembleia 
Legislativa que culminou com a Lei Nº 16.372 de 
30 de dezembro de 2009. No entanto, em função 
de tal Lei não atender as necessidades das IES a 
mesma não foi implementada tendo sido 
prorrogada a data de implantação de tal Lei para 
a data de 31 de dezembro de 2011, por meio da 
Lei N

0
 16.664 de 14 de dezembro de 2010.  No 

ano de 2011 com a alternância de gestão no 
Governo do Estado do Paraná foi criado Grupo de 
Trabalho, por meio da Resolução N

0
 

009/2011/SETI, para estabelecer a Estrutura 
Organizacional das IES. A Assessora Chefe do 
GPC é membro deste Grupo como representante 
da UNIOESTE. A Resolução foi publicada no dia 
03/03/2011, tendo o Grupo de Trabalho 60 
(sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 
A comunicação contínua com os agentes 
envolvidos no processo é indispensável, 
constituindo-se em garantia de eficácia na 
implementação e credibilidade no processo. 
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ponderações a respeito do manual, mas nada 
que pudesse impedir a sua implementação. 
No entanto, o GPC não deu prosseguimento a 
isto, por entender que sem um sistema de 
informatização (work flow) por meio do qual 
todos os procedimentos pudessem ser 
informatizados a manualização se tornaria 
inócua. Isto ocorreria por que não teríamos 
mecanismos de Controle Interno, o qual 
garantiria que todas as unidades da 
UNIOESTE implementariam os 
procedimentos de maneira uniforme. 
Resistência por parte dos gestores em se 
utilizar dos Programas estabelecidos no PDI 
como sendo norteadores das suas atividades. 
Muitas ações acontecem em função da rotina 
administrativa e não porque está estabelecido 
no PDI. Além disso, se percebe ausência de 
sinergia entre as unidades da UNIOESTE em 
torno dos Programas Estratégicos.  

 

Planejamento Estratégico e assim, criando 
comunicação contínua com os agentes envolvidos no 
processo. 
Após sugestões da comunidade acadêmica, com 
relação às ações necessárias para a consecução dos 
Programas Estratégicos, definidos no PDI, os 
Coordenadores de cada Programa estabeleceram um 
cronograma que foi inserido no “Formulário de 
Acompanhamento da Implementação dos Objetivos, 
Programas e Ações Estratégicas Definidos no Plano 
de Desenvolvimento Institucional da UNIOESTE”. Tal 
formulário foi devidamente publicizado junto à página 
do GPC, no Link específico do PDI. Neste formulário 
consta, além do cronograma, o detalhamento das 
ações já empreendidas pelos Coordenadores 
Estratégicos de cada programa. No ano de 2010 
houve nova atualização destas ações que também 
constam do Link “PDI” na página do GPC; 
Instituiu-se formulário para a definição das ações 
estratégicas definidas no PDI e cronograma para 
cada uma das ações,  
Efetuou-se levantamento trimestral acerca da 
execução de cada um dos programas e ações 
estratégicas, utilizando-se de formulário próprio. 
Esta avaliação periódica tem como finalidade o 
monitoramento contínuo do processo buscando a 
eficácia, eficiência e efetividade do processo. 
Criou-se página do PDI, com alimentação periódica 
de informações, a fim de estar sempre divulgando as 
ações realizadas mostrando as vantagens e 
alcances do Planejamento Estratégico.  
Buscou-se através de reuniões de planejamento 
comprometimento da cúpula administrativa, formada 
pelo Reitor, Vice-Reitor, Diretores-Gerais de 
Campus, Pró-Reitores, Diretores de Centro, 
Coordenadores de Curso e Membros dos Conselhos 
Superiores; 
Elaboração anual do Relatório de Atividades, por 
meio de informações encaminhadas por todas as 
unidades da instituição. Tal relatório é encaminhado 
à SETI, anualmente, e publicizado na página do 
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GPC. 

AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

O número restrito de pessoas que integrem ao Setor 
de Auditoria e Controladoria Interna-ACI impede que 
sejam realizadas integralmente as atividades 
previstas no detalhamento do PDI. 
A ACI foi implantada e estruturada efetivamente em 
março de 2008, e desde então conta apenas com 
Auditor Chefe e 01 Assistente.   
Foi solicitada uma estrutura de pessoal composta da 
seguinte forma: Auditor Chefe, Secretária de Apoio, 
01 Auditor Sênior, 01 Auditor Junior e 01 estagiário. 
Não obstante em 28/07/2010 diante do projeto da 
nova Estrutura Administrativa da UNIOESTE foi 
encaminhada a estrutura administrativa mínima 
necessária para o setor da Auditoria e Controladoria 
Interna da seguinte forma: Auditor Chefe e Divisões 
ou Seções de Auditoria Contábil e Auditoria 
Operacional e Patrimonial, com estrutura de pessoal 
anteriormente mencionada. Até a presente data as 
reinvindicações da ACI em relação ao quadro de 
pessoal não foi atendido. 

 

Criação do setor de Auditoria e Controladoria 
Interna com aprovação do Manual Regulador 
(resolução 050/2008-COU); 
Instituição e o Regulamento do Sistema de 
Controle Interno – SCI da UNIOESTE (Resolução 
052/2008-COU); 
Implantação da Auditoria nos Adiantamentos; 
Auditorias e verificações de conformidade; 
Implantação e estruturação da Auditoria de 
Licitações; 
Auditoria de Bens Móveis e Imóveis; 
Acompanhamento de ações do Tribunal de Contas; 
Pareceres de Instrução quanto a questões internas 
como Prestação de Serviços, Orçamento de 
Cursos de Pós-Graduação, Concursos Públicos e 
aplicação de Resoluções do COU e CEPE. 

 

Implantação da estrutura administrativa e de 
pessoal da Auditoria e Controladoria Interna; 
Consolidar auditorias periódicas nos campi; 
Consolidar auditoria de prestação de contas 
especiais; 
Implantação do Sistema de Gestão de Auditoria 
(Sistema externo ou Sistema a ser construído 
pela UNIOESTE/DRI); 
Integração Auditoria e Controladoria Interna 
com o Sistema PAF - Plano Anual de 
Fiscalização Social; 
Acompanhamento da realização orçamentária e 
financeira. 
Auditoria das Demonstrações Contábeis. 
 

 

ASSESSORIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

Morosidade na constituição e na nomeação dos 
membros da CCPA e das Comissões Setoriais;  
Dificuldades para a constituição de uma cultura 
avaliativa nos âmbitos pedagógico, administrativo e 
acadêmico;  
Ausência de locais e de uma identidade 
institucionalizada da Avaliação; dificuldades para se 
definir e se constituir uma estrutura funcional própria, 
de recursos humanos, suporte financeiro, e as 
condições físicas (sala, mobiliário e equipamentos, 
deslocamento) para o desenvolvimento da Avaliação 
Institucional; ausência de um quadro de profissionais 
aptos e permanentes que trabalhem na Avaliação 

Após a aprovação do Regimento da CCPA, no 
qual está determinado a quem compete a 
responsabilidade de dar condições de trabalho 
para a viabilização do Projeto de Avaliação 
Institucional, em outubro de 2010 a CCPA 
conquistou um espaço próprio (sala), com 
equipamentos (computador, impressora e 
mobiliários). No caso das Comissões Setoriais, as 
providências de estrutura e condições de trabalho 
ainda estão em andamento e dependem do apoio 
dos Campi, HUOP e Reitoria; 
A cedência de um espaço para a Avaliação 
Institucional no site da UNIOESTE, o que criou 

Além do processo de diagnóstico via questionários 
no site, estão sendo levantados dados e 
informações institucionais, bem como se efetivando 
a elaboração dos Diagnósticos Avaliativos de cada 
Campus, Centro, HUOP e Reitoria, com caráter 
mais qualitativo, para composição do Relatório 
Final de Autoavaliação Institucional. Esse processo 
exigirá esforços da CCPA e das Comissões 
Setoriais para congregar tudo o que corresponde a 
UNIOESTE multicampi em um único Relatório, bem 
como superar o desafio de elaborar um Relatório 
que, de forma organizada, seja significativo para os 
fins que o mesmo assume na melhoria da 
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Institucional nos âmbitos da CCPA e das Comissões 
Setoriais; 
Os questionários para a participação da comunidade 
acadêmica e externa no processo avaliativo foram 
disponibilizados no site da universidade de outubro à 
dezembro de 2010,  necessitando ser prorrogado o 
prazo, até fevereiro de 2011 por não ter os índices 
previsto (25% de respondentes) de participação, o que 
revela entre outros aspectos, a fragilidade na 
compreensão da  importância da Avaliação 
institucional. 
Ressalta-se a importância do trabalho e a 
permanência de um profissional para auxiliar no 
processo de Avaliação Institucional, o que hoje é 
efetivado com a contratação de um estagiário.   

um mecanismo de publicização do trabalho 
desenvolvido, bem como facilitou a busca de 
informações e ainda, tornou possível a 
participação da comunidade acadêmica e externa 
nas respostas aos questionários; em novembro e 
dezembro de 2010 a CCPA contou com o auxílio 
de uma professora que trabalhou por vinte horas 
semanais.  
No histórico da avaliação institucional, várias 
discussões e propostas têm sido consolidadas em 
relação às dimensões para um processo 
avaliativo das instituições de educação superior. 
Na perspectiva do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior – SINAES -, a avaliação 
institucional, além de apontar dez (10) dimensões 
de análise, abarca também várias etapas para a 
consecução do processo avaliativo. A 
autoavaliação é uma dessas 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. 
O processo de autoavaliação da UNIOESTE tem 
como foco as dez (10) dimensões apontadas 
pelos SINAES. Diante disso, o objetivo é 
constituir um sistema de informações 
quantitativas e qualitativas sobre o desempenho 
institucional relacionado a cada uma destas 
dimensões, no que se refere ao período de 2009 
– 2011. Na elaboração dos questionários para a 
comunidade acadêmica e externa, a CCPA, 
considerou as dez (10) dimensões do SINAES e 
criou a décima primeira (11ª) dimensão 
(Desenvolvimento das dimensões humanas e 
qualidade de vida no trabalho). Os questionários, 
contendo essas dimensões, foram 
disponibilizados pela primeira vez, para toda a 
comunidade acadêmica e externa, no site da 

UNIOESTE. 
Esse é um momento importante na UNIOESTE, do 
qual se pode extrair - através da Avaliação 
Institucional - elementos significativos para o 
planejamento e a melhoria de sua qualidade como 
instituição pública de educação superior, sendo 
este um grande desafio, no qual, a participação das 
comunidades acadêmica e externa no processo de 
socialização do Relatório Final de Autoavaliação 
será fundamental. 
Convalidando como percurso legitimado pela 
comunidade acadêmica tudo o que já foi realizado 
em termos de Avaliação Institucional, ainda se 
percebe a necessidade de consolidação de uma 
política e de uma cultura avaliativa que possibilite 
uma prática permanente e autônoma, como 
instrumento capaz de dar significado aos avanços 
construídos, mas que também revele as 
fragilidades e que consiga trabalhar com as 
mesmas, no sentido de superação e de melhoria da 
universidade, em seus processos de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão. 
Diante disso, agregando esforços conjuntos das 
Comissões (Central e Setorial), bem como de toda 
a comunidade acadêmica, que sempre foi 
convidada a participar da Avaliação Institucional, 
visa-se dar continuidade ao desenvolvimento do 
processo e concluí-lo, acreditando na UNIOESTE e 
na sua possibilidade de avançar como universidade 
pública, gratuita e de qualidade. 
Observando o processo histórico e a forma como a 
Avaliação Institucional vem se desenvolvendo na 
UNIOESTE, é preciso reconhecer que muito se 
construiu, porém, a instituição precisa avançar na 
consolidação da avaliação como um processo 
permanente e que seja verdadeiramente 
apropriado pelas instâncias administrativas, 
pedagógicas e acadêmicas como um instrumento 
relevante para o planejamento da instituição.   
O objetivo: efetivar e melhorar, continuamente, o 
processo de avaliação institucional, apresentado no 
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universidade, pois, nos processos avaliativos 
anteriores, a participação da comunidade 
acadêmica e externa, era realizada por meio de 
formulários impressos. 
No Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 
consta como ação estratégica para atender o 
objetivo de efetivar e melhorar, continuamente, o 
processo de avaliação institucional: consolidar os 
sistemas de informações institucionais para 
subsidiar, continuadamente, os processos de 
avaliação institucional. Nesse sentido, entende-se 
que a CCPA poderá contar com o banco de dados 
do sistema de informação (inclusive os que estão 
disponíveis no site da UNIOESTE) para a 
composição do Relatório Final de Autoavaliação, 
o que certamente facilitará o trabalho previsto. 

 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI,  
mediante as ações estratégicas de:  garantir que o 
processo de avaliação institucional seja norteador 
do planejamento e das ações institucionais, 
administrativas e pedagógicas e consolidar o 
processo de avaliação institucional através da 
criação do núcleo de avaliação institucional da 
UNIOESTE, com estrutura própria; mesmo que 
considerados os avanços alcançados, a criação do 
núcleo de avaliação institucional da UNIOESTE, 
continua sendo um desafio a ser vencido. Na 
medida em que a Avaliação Institucional for 
incorporada, por todas as instâncias institucionais, 
como algo necessário e que precisa ter condições 
(estruturais, de pessoal e autonomia), poderá 
realmente realizar um trabalho que qualifique a 
instituição e seja norteador do planejamento, das 
ações institucionais, administrativas e pedagógicas. 
No Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 
consta como propósito: consolidar o processo de 
avaliação contínua dos projetos político-
pedagógicos dos cursos de graduação da 
UNIOESTE, adequando-os ao Projeto Político-
Pedagógico-Institucional - PPPI;  consolidar o 
processo de avaliação contínua dos projetos de 
pesquisa da UNIOESTE, adequando-os ao Projeto 
Político -Pedagógico Institucional - PPPI; 
estabelecer critérios para a elaboração e avaliação 
contínua dos projetos político-pedagógicos dos 
cursos de pós graduação da UNIOESTE, 
adequando-os ao Projeto Político-Pedagógico 
Institucional – PPPI;  consolidar o processo de 
avaliação continuada das atividades de extensão 
desenvolvidas na UNIOESTE, adequando estas ao 
Projeto Político-Pedagógico-Institucional – PPPI;  
criar mecanismos para uma comunicação clara, 
eficiente e eficaz, entre os membros da 
comunidade interna e entre a instituição e a 
comunidade externa. Estes propósitos, se efetivada 
as condições de estrutura administrativa para a 
avaliação institucional, poderiam ser assumidos 
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como processos avaliativos permanentes a serem 
executados com essas finalidades especificamente.  
Os dados da Avaliação Institucional devem ser 
publicizados para que as comunidades acadêmica 
e externa tenham um panorama da UNIOESTE. 
Desta forma, o conhecimento da realidade da 
instituição pode contribuir para a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e do 
Projeto Político Pedagógico Institucional – PPPI. 

 

EDITORA E GRÁFICA UNIVERSITÁRIA 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

As maiores dificuldades estão centradas no 
atendimento de impressos em geral, pois, na maioria 
das vezes, a Gráfica não consegue atender a tempo 
os pedidos, ocasionado pela falta de recursos 
humanos para atender ao aumento da demanda dos 
pedidos de impressos, bem a necessidade de 
qualificação profissional específica para o setor. 
Some-se a isto a necessidade de equipamentos 
modernos, visando agilizar o processo de impressão 
e acabamento.  

A aquisição, entre os anos de 2008 e 2009, de duas 
máquinas novas. Sendo uma guilhotina 
automatizada e uma laminadora, dando mais 
agilidade e qualidade no acabamento final dos 
impressos; 
A editora possui cadastro no International Standard 
Book Number (ISBN), estando filiada à Associação 
Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU). Criado 
em 1997, o setor vem se notabilizando pela 
implantação de projetos editoriais que buscam 
ampliar as formas de divulgação das pesquisas 
desenvolvidas pela UNIOESTE.  

Ampliar o número de servidores 
especializados na área Gráfica; 
Necessidade de equipamentos modernos, 
visando agilizar o processo de impressão e 
acabamento; 
Qualificação profissional específica para o 
setor. 
 

 

2.1.3 Questionários  

O quadro funcional da UNIOESTE no ano de 2010, época da realização deste questionário de autoavaliação institucional, 

contava com 118 agentes universitários. Destes, 75 participaram, porém, alguns não responderam a todas as questões, o que faz 

oscilar imediatamente para menos ou para mais, o total de respondentes. As respostas às questões que se seguem estão 

representadas em gráficos que expressam as análises dos respondentes da Reitoria sobre a UNIOESTE e estão organizadas por 

dimensão. Em cada dimensão estão dispostas as questões GERAIS – respondidas pelos agentes universitários, e o gráfico que 

representa os índices de resposta por dimensão, seguidos de análise, e as questões ESPECÍFICAS – respondidas pelos agentes 

universitários, seguidas de análise. Ao final estão apresentadas as considerações finais sobre a Reitoria.  
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DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS  
1. Você tem conhecimento sobre a Missão e a Visão Institucional da UNIOESTE? 

 
2. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011? 
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3. Os princípios e os objetivos da UNIOESTE, propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, estão sendo 
implementados? 

 
4. Você conhece o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 
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5. São criadas possibilidades para que os dirigentes, docentes, discentes, agentes universitários e os órgãos colegiados façam o 
acompanhamento, discussão, revisão e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, e do Projeto 
Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 

 
6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 
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7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 

 
8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 
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9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 
ANÁLISE 

Do total de agentes universitários respondentes da reitoria, 48% manifestaram conhecimento sobre a Missão e a Visão 

institucional da UNIOESTE, 36% disseram conhecer parcialmente, enquanto 16% disseram desconhecer os dois itens. Quanto ao 

conhecimento acerca do Plano de Desenvolvimento Institucional, elaborado em 2007, apenas 22,67% manifestaram conhecimento 

sobre o referido documento, enquanto 26,67% disseram conhecer parcialmente e 50,66% alegaram não conhecer o PDI. 

Do total de respondentes, 9,33% afirmaram que os princípios e objetivos expressos no PDI estão sendo implementados e 

apenas 2,67% alegaram que não, enquanto 24% disseram entender que há implantação parcial dos mesmos e 64% alegaram 

desconhecimento sobre o assunto. 
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No que se refere ao Projeto Político-Pedagógico Institucional, apenas 10,67% alegaram conhecer o documento que tem por 

objetivo nortear as práticas acadêmicas da instituição, enquanto 62,66% disseram desconhecer o documento e 26,67% disseram 

conhecê-lo parcialmente. 

No que tange às possibilidades de acompanhamento, discussão, revisão e implementação do PDI e do PPPI, 22,67% 

compreenderam que essas possibilidades são criadas, enquanto 8% não as perceberam, 12% perceberam parcialmente e 57,33% 

disseram desconhecer qualquer possibilidade de acompanhamento, discussão, revisão e implementação dos referidos projetos. 

Sobre o perfil dos ingressantes na instituição, 33,33% disseram que a UNIOESTE realiza ações que propiciam reconhecer o 

perfil dos ingressantes, 17,33% disseram conhecer parcialmente ações nesse sentido, 12% afirmaram que não existem ações 

voltadas para esse fim, e 37,33% disseram desconhecer o assunto. 

Na concepção de 26,67% dos respondentes, a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes, 16% disseram 

entender que não há ações projetadas, 12% disseram entender que há ações projetadas parcialmente e 45,33% disseram 

desconhecer qualquer ação projetada sobre o perfil dos ingressantes na instituição. 

Quanto ao perfil dos egressos da instituição, 21,33% dos respondentes disseram entender que a UNIOESTE realiza ações 

que permitem reconhecer o perfil dos mesmos, enquanto 13,33% responderam que a UNIOESTE não realiza tais ações, 12% 

disseram entender que há realização parcial nesse sentido e 53,34% disseram desconhecer as possíveis ações que levem a 

reconhecer o perfil dos egressos da instituição. 

20% dos agentes universitários da reitoria disseram acreditar que a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos 

egressos, 14,67% não acreditam que haja ações nesse sentido, 9,33% têm uma percepção parcial desses projetos e 56% 

disseram desconhecer o assunto. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007? 

 
ANÁLISE 

Do total de respondentes da reitoria, 12% disseram existir articulação entre o PDI e o PPPI, 6,67% afirmaram que não há 

essa articulação, 13,33% entenderam que existe articulação parcial entre os dois documentos e 68% disseram desconhecer. 
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DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
QUESTÕES GERAIS 
10. A UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão? 

 
11. Existem ações que estimulem as atividades de ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, no que se refere à produção 
acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades? 
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12. As atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares) garantem a qualidade 
desses cursos? 

 
13. As atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) garantem a qualidade 
desses cursos? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 

ANÁLISE 

 Do total de respondentes da reitoria, 66,21% entenderam que a UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, 

pesquisa e extensão, enquanto 6,76% disseram não acreditar que haja essa política, 16,22% perceberam parcialmente a 

existência de políticas nesse aspecto, 10,81% disseram desconhecer qualquer política de articulação entre a tríade: ensino, 

pesquisa e extensão. 

Na concepção dos agentes universitários lotados na reitoria, 70,28% disseram existir ações que estimulam as atividades de 

ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, 14,86% reconheceram parcialmente a existência de ações nesse sentido, 10,81% 

responderam desconhecer e apenas 4,05% disseram não existir qualquer ação de estímulo às atividades de ensino, extensão, 

pesquisa e pós-graduação. 

 No quesito de qualidade dos cursos de graduação ofertados pela UNIOESTE, 54,05% dos respondentes entenderam que 

as atividades realizadas nos cursos de graduação garantem a qualidade dos mesmos, 27,03% entenderam que essas atividades 

garantem parcialmente a qualidade dos cursos, 16,22% responderam desconhecer essas atividades e apenas 2,7% compreendem 

que as atividades realizadas nos cursos de graduação não garantem a qualidade destes. 

Para 44,59% dos agentes universitários respondentes na reitoria, as atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos 

de pós-graduação garantem a qualidade desses cursos, 13,51% entenderam que garantem parcialmente a qualidade dos 
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mesmos, 39,19% informaram desconhecer tais atividades e 2,7% entenderam que essas atividades não garantem a qualidade dos 

cursos de pós-graduação. 

 
DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
14. Quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural), a UNIOESTE está desenvolvendo o que propõe como missão 
institucional? 
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15. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às demandas de suas áreas de abrangência, no que se 
refere à inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção 
artística e patrimônio cultural? 

 
16. Existe uma política implementada de atendimento à comunidade acadêmica na UNIOESTE como exemplo: creche, 
restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica? 
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17. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades da comunidade acadêmica? 

 
18. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades das pessoas com deficiência? 
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19. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 

 
20. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários?  

CURSOS  AGENTE UNIVERSITÁRIO (Reitoria) 

Psicologia 14 

Artes 10 

Medicina Veterinária 9 

Teatro 8 

Direito (Cascavel) 8 

Arquitetura  7 

Música 6 

Jornalismo 3 

Nutrição 3 
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Física 3 

Engenharia Ambiental 2 

Engenharia de Alimentos 2 

Estética 2 

Tecnólogo (curta duração) 2 

Publicidade  2 

Propaganda  2 

Comunicação 2 

Gastronomia 2 

Biomedicina 1 

Economia Doméstica 1 

Educação Física (Cascavel) 1 

Engenharia Mecânica 1 

Comércio Exterior 1 

Engenharia Aeronáutica 1 

História 1 

Licenciaturas (geral) 1 

Moda 1 

Secretariado Executivo 1 

Serviço Social 1 

Mais cursos na área da Saúde 1 

*Algumas pessoas indicaram mais que uma opção. 

 

21. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade, na sua abrangência regional? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE 

 Sobre o cumprimento da UNIOESTE ao que se propõe como missão institucional, 45,95% dos respondentes entenderam 

que a instituição cumpre com o proposto em sua missão, no que tange às ações de responsabilidade social, 27,03% entenderam 

que há um cumprimento parcial dessas ações, 21,62% disseram que desconhecem a existência de ações nesse sentido e 5,41% 

entenderam que a UNIOESTE não desenvolve o que propõe como missão institucional. 

 Na percepção dos respondentes, 32,43% entenderam que os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE 

atendem às demandas de suas áreas de abrangência, 39,19% responderam que esses projetos atendem parcialmente às 

demandas sociais, enquanto 21,62% disseram desconhecer e 6,76% disseram não acreditar que os projetos atendam às 

demandas sociais. 

Quanto à existência de uma política já implementada de atendimento à comunidade, apenas 10,81% disseram existir uma 

política para esse fim, enquanto 55,41% disseram não existir tais políticas implementadas, 9,46% compreenderam como parcial a 

existência das mesmas, enquanto 24,32% informaram desconhecer o assunto. 

Do total de respondentes da reitoria, 54,05% entenderam que a estrutura física, humana e didático-pedagógica da 

UNIOESTE atende parcialmente às necessidades da comunidade acadêmica, 16,22% disseram que a estrutura da UNIOESTE é 

suficiente para atender às necessidades da comunidade acadêmica, 22,97% entenderam que a estrutura existente não atende às 

necessidades e 6,76% alegaram desconhecimento. 
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 No que tange ao atendimento às pessoas com deficiência, 18,92% disseram que a estrutura física, humana e didático-

pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades dessas pessoas, 24,32% entenderam que a estrutura da UNIOESTE não 

atende a tais necessidades, 48,65% entenderam que há um atendimento parcial e 8,11% disseram desconhecer. 

Para 68,92% dos respondentes o processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado, 18,92% entenderam que o 

referido processo é parcialmente adequado, 8,11% disseram desconhecer o processo e 4,05% informaram que o processo seletivo 

do vestibular não é adequado. 

No que se refere à oferta de novos cursos de graduação, 56,76% alegaram que esta é necessária, enquanto 28,38% 

entenderam que não há necessidade de oferta de novos cursos e 14,86% afirmaram desconhecer o assunto.  

Ao questionar sobre o atendimento oferecido pelo hospital universitário, 21,62% dos respondentes disseram que o mesmo 

atende às necessidades da comunidade, enquanto 22,97% disseram que não atende, 4,05% apontaram desconhecer o assunto e 

51,36% entenderam que o HUOP atende parcialmente às necessidades da comunidade. 

 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
QUESTÕES GERAIS 
22. Os mecanismos de comunicação interna são claros e atendem às demandas? 
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23. Os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, memorandos, informativos, jornal mural, boletim de 
dados, instrução de serviços, resumo geral de dados, etc.) são adequados às necessidades da comunidade acadêmica? 

 
24. Os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
 
ANÁLISE 

De acordo com os agentes universitários respondentes da reitoria, 27,03% afirmaram que os mecanismos de comunicação 

interna são claros e atendem às demandas, enquanto 28,38% entenderam que esses mecanismos não são claros e não atendem 

às demandas. Já 39,19% responderam que há um atendimento parcial e 5,41% disseram desconhecer. 

Para 29,73% dos respondentes, os canais de comunicação e informações são adequados às necessidades da comunidade 

acadêmica, já para 22,97% os mesmos não são adequados, enquanto 39,19% responderam que há uma adequação parcial 

desses canais de comunicação e 8,11% disseram desconhecer o assunto. 

De acordo com 47,3% dos respondentes da reitoria, os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade 

externa são claros, acessíveis e promovem articulação com a sociedade parcialmente, 18,92% responderam que esses 

mecanismos são eficientes, 21,62% disseram que não e 12,16% alegaram desconhecimento. 

 

 

 

 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    220 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
Os sistemas e os fluxos de informação existentes na UNIOESTE entre reitoria, campus e HOUP facilitam o trabalho acadêmico e 
administrativo? 

 
ANÁLISE 
 

De acordo com 35,14% dos agentes universitários respondentes, os sistemas e os fluxos de informação existentes entre 

reitoria, campi e HUOP facilitam o trabalho acadêmico e administrativo, 18,92% consideraram que esses sistemas e fluxos de 

informações não facilitam o trabalho acadêmico e administrativo, enquanto 36,49% disseram entender que os mesmos facilitam 

parcialmente e 9,46% disseram desconhecer o assunto. 

 
DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
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25. Com relação à sua qualificação profissional, você se sente contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor da 
UNIOESTE? 

 
INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE 

Do total de respondentes da reitoria, 28,38% disseram sentir-se valorizados e estimulados pelas políticas voltadas para a 

qualificação profissional da UNIOESTE, 29,73% disseram não estar satisfeitos com essas políticas, 37,84% disseram sentir-se 

parcialmente satisfeitos e 4,05% apontaram desconhecer o assunto. 

 

 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    222 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
As ações praticadas pela UNIOESTE relativas às políticas de pessoal (de carreira do corpo docente e agente universitário, seu 
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) atendem às necessidades do setor em que você 
atua? 

 
Os agentes universitários participam com representatividade nas instâncias de decisão da UNIOESTE? 

 
ANÁLISE 

Do total de respondentes, 25,68% dos agentes universitários da reitoria sinalizaram que as ações praticadas pela 

UNIOESTE relativas às políticas de pessoal atendem às necessidades do setor em que atuam, 24,32% entenderam que essas 

políticas não atendem às necessidades do setor, 40,54% disseram acreditar que as referidas políticas atendem parcialmente, 

enquanto 9,46% disseram desconhecer o assunto. 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    223 
 

 No que diz respeito à participação dos agentes universitários nas instâncias de decisão da UNIOESTE, 27,03% entenderam 

que há participação com representatividade nessas instâncias, 17,57% entenderam que não há participação com 

representatividade, 43,24% disseram acreditar que essa participação é parcial e 12,16% responderam desconhecer o assunto. 

 

DIMENSÃO 6 – 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 
 
QUESTÕES GERAIS 
26. Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, os Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e 
hospital universitário estão sendo discutidos e dinamizados de forma permanente? 
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27. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a autonomia universitária? 

 
28. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a gestão participativa? 
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29. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 

 
30. Há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e instâncias colegiadas? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 

Do total de respondentes, a grande maioria, 60,81%, apontou desconhecer sobre as discussões de planejamento 

estratégico que tenham como base o plano de desenvolvimento institucional. Apenas 10,81% afirmaram que o planejamento 

estratégico está sendo discutido com base no PDI 2007/2011, percentual exatamente igual aos que responderam o inverso, ou 

seja, que o planejamento estratégico não está sendo discutido com base no PDI. Ainda na mesma questão, 17,57% informaram 

que os planejamentos estratégicos estão sendo discutidos e dinamizados parcialmente e 60,81% disseram desconhecer sobre o 

tema. 

Dos respondentes da reitoria, 36,49 informaram que a autonomia universitária tem sido vivenciada de maneira parcial e 

28,38% informaram desconhecer sobre o tema. 20,27% dos respondentes afirmaram que não se vivencia a autonomia, enquanto 

apenas 14,86% consideraram que sim, há a vivência da autonomia universitária.  

A maioria dos respondentes, 37,84%, afirmou que se tem vivenciado a gestão participativa, seguido de um percentual muito 

próximo, 32,43%, que afirmou desconhecer. 17,57% afirmaram que sim, tem-se vivenciado a gestão participativa e 12,16% 

indicaram resposta negativa à questão. 

Com um percentual de 47,3% dos respondentes, a afirmação de que a gestão institucional pauta-se nos princípios de 

qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade é maioria. 25,68% indicaram que tal ação é alcançada parcialmente 
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e apenas 6,76% indicaram pela negativa na resposta desta questão. Há ainda o percentual de 20,27% de respondentes que 

disseram desconhecer sobre o tema.  

Muito próximas ao resultado da questão anterior são as indicações dos respondentes em relação ao cumprimento dos 

dispositivos regimentais e estatutários na administração superior e instâncias colegiadas, com 45,95% de respostas afirmativas, 

18,92% parcialmente e somente 4,05% de respostas negativas. Além disso, observa-se 31,08% de respondentes que indicaram o 

desconhecimento do assunto.  

 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
QUESTÕES GERAIS 
31. A infraestrutura, no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), 
espaço para pesquisa, extensão e administrativo - atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 
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32. A infraestrutura, no que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
33. A infraestrutura, no que se refere a recursos didático-pedagógicos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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34. A infraestrutura, no que se refere a laboratórios, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
35. A infraestrutura, no que se refere à biblioteca, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 
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36. A infraestrutura, no que se refere a recursos de informação e comunicação, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
37. A estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE é suficiente para o atendimento da comunidade acadêmica? 
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38. Quanto à infraestrutura, existe uma política de conservação, atualização e segurança? 

 
39. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e Hospital Universitário? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 

Esta dimensão trata da infraestrutura da universidade, em que os resultados das questões assemelharam-se. A maioria dos 

respondentes indicou o atendimento parcial das necessidades, com percentuais oscilando entre 45% e 52%, no que se refere à 

infraestrutura de salas de aula, recursos mobiliários e de equipamentos, recursos didático-pedagógicos, laboratórios, bibliotecas e 

a recursos de informação e comunicação, bem como a existência de política de conservação, atualização e segurança. O 

percentual alterou-se no que diz respeito à estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE, em que o percentual de 

respostas negativas em relação ao questionamento foi de 45,95%, seguido de 24,32% de respondentes indicando que atende 

parcialmente e 20,27% com indicações positivas. Nesta questão, o índice de respondentes que indicou desconhecimento foi de 

apenas 9,46%. O maior índice de respondentes, no que tange à questão sobre a percepção de melhorias e ampliação da 

infraestrutura dos campi, reitoria e hospital universitário, recaiu sobre a afirmativa de que sim, com 75,68%, seguida de 17,57% de 

respostas “parcialmente”. As respostas indicando “não “ou “desconheço” representaram 4,05% e 2,7%, respectivamente.   
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
40. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007 atendem 
às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE? 

 
41. Os projetos e relatórios da Avaliação Institucional são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica? 
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42. Os resultados da Avaliação Institucional são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos 
Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o 
Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007? 

 
INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 

Em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Político-Pedagógico Institucional, observa-se uma 

constante na indicação de desconhecimento do tema, com índices que variaram entre 45,95% e 64,86%.  
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
QUESTÕES GERAIS 
43. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
44. As políticas de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2007/2011? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
ANÁLISE 

Em relação às políticas de atendimento aos discentes, 51,35% dos respondentes da reitoria indicaram que não existem, 

27,03% desconhecem sobre o tema, 12,16% afirmaram que atendem parcialmente e 9,46% disseram existir tais políticas. 

Quanto à política de atendimento aos discentes estar coerente com as propostas do PDI, 67,56% indicaram o 

desconhecimento do tema.  

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 
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ANÁLISE 
Quanto aos mecanismos de estudos ou análises com os egressos, 12,16% afirmaram existir mecanismos que propiciam o 

estudo e a análise sobre a formação recebida e a atuação profissional dos egressos da UNIOESTE, 10,81% disseram não existir 

esses mecanismos ou análises, 13,51% disseram acreditar que existem mecanismos que atendem parcialmente essa questão e 

63,52% alegaram desconhecer o assunto. 

 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
QUESTÕES GERAIS 
45. Existem políticas internas de distribuição de recursos financeiros? 
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46. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 

 
47. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 
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48. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
ANÁLISE 

Ao tratar sobre a sustentabilidade financeira, questionados sobre as políticas internas de distribuição de recursos 

financeiros, os respondentes apresentaram índice elevado de desconhecimento sobre o tema (45,95%), seguido de 37,84% dos 

que indicaram que sim, existem políticas de distribuição de recursos. Os que indicaram que não ou que existem parcialmente 

representam 6,76% e 9,46%.  

Quadro diferente apresenta-se quando questionados sobre a existência de recursos financeiros suficientes para o 

desenvolvimento das atividades da UNIOESTE. 29,73% responderam desconhecer o tema, 28,38% responderam que existe 

parcialmente, 25,68% responderam que não e 16,22% responderam que sim.  
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Em relação à utilização adequada dos recursos financeiros e sobre a transparência na gestão dos mesmos, a maioria dos 

respondentes apontou afirmativamente, com percentuais de 43,24% e 44,59%. As respostas negativas ficaram entre 4,05% e 

6,76%. 

 

DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
49. As relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas? 

 
50. Na UNIOESTE há convivência saudável e de respeito mútuo? 

 
51. A comunidade acadêmica da UNIOESTE cria espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de 
convivência? 
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52. Comentários complementares à Avaliação Institucional da UNIOESTE 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS            N. 

Avaliação Institucional   

Maior divulgação, marketing das ações realizadas na UNIOESTE, em especial ao que se refere ao seu planejamento, aplicação de recursos 
financeiros (PDI, PPPI e AI) 

4 

Instrumento importante para a melhoria da qualidade da instituição, devendo ser um ato contínuo para o aperfeiçoamento e o desempenho 
da educação pública. Processo salutar que deve ser bem “utilizado” para não se tornar uma “perda de tempo” 

2 

Necessidade de contratação de pessoal para a área administrativa para aperfeiçoar as atividades que dependem de planejamento, evitando 
priorizar apenas as atividades emergenciais 

2 

Desconhecem as atividades desenvolvidas  1 

Funciona 1 

Maior cuidado com a saúde do servidor, investindo em qualidade de vida, visto que o SAS não atende às necessidades básicas de saúde. A 
sugestão é investir em aparelhos de ginástica próprios para praças nas dependências dos campi da UNIOESTE. 

1 

Sem comentários 1 

A UNIOESTE precisa aprimorar em todos os aspectos: qualificação; informatização; laboratórios; pesquisas; espaço físico. Ampliar o nº de 
grupos de pesquisas permanentes e bolsas. Implantar restaurante universitário, alojamentos, atividades culturais 

1 

A UNIOESTE apresenta todos os requisitos para ser uma das melhores faculdades do futuro 1 

A UNIOESTE está cada vez melhor 1 

Desconhece as atividades desenvolvidas, o que dificulta responder a certos pontos do questionário 1 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 11 

 
 
ANÁLISE 

Considerando as relações interpessoais na UNIOESTE, 43,24% dos respondentes indicaram que estas contribuem 

parcialmente para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas, seguidas de 36,49% de respostas afirmativas. 

16,22%  responderam que não e 4,05% indicaram desconhecimento.  

Do total de respondentes da reitoria, 47,3% indicaram que apenas parcialmente há uma convivência saudável e de respeito 

mútuo, seguido de 39,19% que indicaram que sim. 12,16% responderam que não há essa forma de convivência e, ainda, 1,35% 

indicaram desconhecer. 

Em relação à criação de espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de convivência, 

percentual semelhante surgiu nas respostas “sim” e “não”, qual seja, de 28,38%. 27,03% indicaram a resposta “parcialmente” e 

16,22% disseram desconhecer sobre o tema.  
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
Como agente universitário da UNIOESTE, você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 

 
Como agente universitário da UNIOESTE, você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 
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Como agente universitário da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 

 
Em caso afirmativo, onde você realiza os exames: 

 
ANÁLISE 

Do total de respondentes na reitoria, 18,92% afirmaram participar de programas e ações de prevenção de riscos 

ocupacionais, enquanto 44,59% afirmaram não participar de tais programas e ações, 21,62% disseram participar parcialmente e 

14,86% afirmaram desconhecer programas e ações nessa área. 

Quanto aos programas de promoção da saúde e melhorias no processo de trabalho, 32,43% dos respondentes afirmaram 

participar desses programas; o mesmo percentual disse não participar dos referidos programas; 22,97% disseram participar 

parcialmente e 12,16% desconhecer. 
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48,65% dos agentes universitários respondentes, na reitoria, afirmaram que fazem exames periódicos de saúde, enquanto 

51,35% disseram não realizar tais exames. Do total de respondentes que afirmaram realizar exames periódicos de saúde, 11,76% 

realizam-nos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, 26,47% realizam pelo Sistema de Atendimento à Saúde – SAS e 61,77% 

realizam os exames periódicos por meio de convênios ou particular. 

 
2.1.4 Considerações Finais 

Ao longo da análise dos questionários e dos diagnósticos avaliativos e partindo da primeira dimensão, percebe-se que há 

certo conhecimento acerca da Missão e do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da UNIOESTE, porém, o alto índice de 

desconhecimento demonstrado nos questionários respondidos pelos agentes universitários sobre os objetivos expressos no PDI, 

bem como no Projeto Político Pedagógico Institucional – PPPI. Observe-se que a análise das informações apresentadas, 

considerando a significativa diferença entre o índice de respondentes que conhece a missão, mas desconhece o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, remete a essa conclusão, pois o reconhecimento da Missão e da Visão institucional da UNIOESTE 

não decorre exclusivamente de estudo de documento formal, mas, sim, de um conhecimento prático inerente aos servidores de 

uma instituição de educação superior pública. Desta forma, quando se realiza a análise específica sobre a articulação desses 

documentos e a avaliação de sua aplicação, não há o que falar em avaliação da aplicação dos princípios e objetivos se não se 

reconhece quais são os princípios e objetivos propostos.  

No que tange ao questionamento quanto às possibilidades criadas para que haja o acompanhamento de toda a comunidade 

acadêmica nos processos de construção e implementação do PDI e PPPI, ressalta-se novamente o alto índice de 

desconhecimento ou conhecimento parcial, sendo que apenas 21,17% dos agentes universitários respondentes entenderam que 

são criadas condições necessárias para esse acompanhamento. Vale frisar que, para além de um documento administrativo ou de 

gestão, o PPPI deve ser construído e analisado como um instrumento de ação política e pedagógica que propicia “uma formação 

global e crítica para os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, a formação profissional 

e o pleno desenvolvimento pessoal”. (VEIGA, 2004, p. 16) 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    246 
 

Outro resultado que traz preocupação é o baixo índice demonstrado pelos respondentes quanto ao reconhecimento do perfil 

e das ações relativas aos egressos da instituição. Justifica-se tal preocupação em razão de o egresso ter papel fundamental na 

avaliação do cumprimento da missão da instituição. Que tipo de profissionais a instituição está formando, quais as dificuldades 

enfrentadas? Essas dificuldades poderiam ser minimizadas com a alteração ou inclusão de disciplinas específicas dentro de seu 

curso? Precisam ocorrer melhorias nos cursos ofertados? A falta de conhecimento apresentado no questionário remete a 

inexistência de projetos específicos nesta área, ou ainda, caso esses projetos existam, possuem um alcance limitado e sem a 

devida divulgação. 

Já no que se refere à realização de ações, pela UNIOESTE, para reconhecer o perfil dos ingressantes, bem como projetar 

ações em torno desse perfil, no maior índice de respondentes percebeu-se a existência dessas ações em relação à tentativa de 

reconhecer o perfil, no entanto, no que se refere ao projeto de ações em torno desse perfil, esses percentuais alteram-se, ou seja, 

a maioria desconhece qualquer ação ou a reconhece parcialmente. 

Na dimensão dois, que trata “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, às bolsas de pesquisa, de extensão, de 

monitoria e demais modalidades”, as respostas afirmativas das questões relacionadas à adoção de políticas articuladas de ensino, 

pesquisa e extensão, da qualidade dos cursos, bem como às atividades neles desenvolvidas, apontaram para uma média de 

aproximadamente 60%, o que remete a uma boa avaliação nesta área. Ressalte-se, ainda, que os índices de respostas negativas 

nessa dimensão atingiram, no máximo, 6,5%.  

Quanto às ações de responsabilidade social, um dos itens melhor avaliado foi a forma de realização do processo seletivo de 

vestibular, julgado satisfatório pela maioria dos respondentes, assim como a abrangência dos projetos de pesquisa e extensão, 

com indicações positivas ou parcialmente positivas representando a maioria do percentual, o que se contrapõe ao percentual de, 

aproximadamente, 60% das respostas negativas relacionadas à existência de políticas de atendimento à comunidade acadêmica 

na UNIOESTE.  
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No que se refere à dimensão quatro que traz questionamentos acerca da “comunicação com a sociedade”, as respostas 

apontaram uma preocupação comum, observada também nos diagnósticos avaliativos, pois os índices demonstram que há um 

atendimento parcial da demanda nessa área. Agrava-se o quadro se observar-se que não há, na IES, uma estrutura adequada 

para esta atividade, pois, conforme se observa no diagnóstico avaliativo, a instituição conta com apenas três jornalistas que atuam 

junto à Assessoria de Comunicação Social para atender à demanda de todas as unidades da UNIOESTE, fator que dificulta de 

forma significativa a realização adequada das atividades relacionadas à área de comunicação. 

Em uma análise mais ampla, considerando o atendimento parcial deste item, faz-se necessária a revisão dos sistemas de 

comunicação e as formas de apresentação de dados e informações sobre a instituição, uma vez que uma boa qualidade nesta 

área poderia minimizar alguns conflitos gerados pela desinformação ou pelo excesso de dados apresentados de forma isolada. 

Pode-se, ainda, fazer uma relação entre o alcance parcial da comunicação, indicado pelos respondentes, e a falta de 

conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional, pois a simples divulgação, de forma isolada, sem contextualizar e 

envolver a comunidade acadêmica e externa, não é suficiente para a sensibilização ou mesmo para a promoção da discussão 

acerca das qualidades, deficiências e expectativas da instituição.  

Quanto às políticas para a qualificação dos servidores, percebe-se uma indicação de atendimento parcial, cabendo 

ressaltar, novamente, que os respondentes são servidores da carreira de agentes universitários, carreira esta que, nos últimos 

anos, tem passado por dificuldades e impedimentos jurídicos de aplicação dos dispositivos previstos na legislação vigente, fator 

que dificulta a análise sistêmica da situação apresentada e, consequentemente, reflete nas respostas desses servidores. 

Resumidamente, a questão gira em torno da Lei 15.050/2006, que alterou a carreira dos agentes universitários, contemplando a 

promoção interclasses dos agentes universitários, sendo este o principal atrativo na nova estrutura de carreira, uma vez que 

proporcionava crescimento vertical nas classes de acordo com a qualificação dos servidores. 

Esse instituto e a possibilidade de mudança de função foram questionados judicialmente, desde a primeira tentativa da 

UNIOESTE em aplicá-los e, posteriormente, foram julgados inconstitucionais. Como esta instituição foi a primeira a sofrer a Ação 

Civil Pública, ficou impedida de aplicar tal dispositivo, fator que refletiu negativamente nas expectativas existentes sobre a 
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possibilidade de qualificação e reconhecimento financeiro oriundo da mesma, pois, ao abrir a possibilidade de avanços na carreira, 

a partir da capacitação profissional, impulsionou a constante busca pela ampliação dos níveis de escolaridade o que, na prática, 

não se efetivou em retorno por meio de uma tabela salarial compatível com o grau de qualificação do servidor. 

Diante deste contexto, embora a partir da promulgação da referida lei, outros instrumentos foram sendo criados e 

aprimorados, no sentido de garantir condições mínimas de desenvolvimento humano e de permanente busca pela melhoria da 

qualidade de vida, como pretende investigar a décima primeira dimensão criada pela própria Instituição: “desenvolvimento das 

dimensões humanas e qualidade de vida no trabalho”, percebe-se que os passos para atingir essa dimensão ainda são lentos e 

dependem de maior ênfase no que tange a importância em se adotar uma cultura de gestão de pessoas, pois, a partir da 

autoavaliação e da análise dos questionários, é possível mensurar e refletir sobre a qualidade e a forma dos gestores 

desenvolverem seus processos de tomada de decisão, seja para tratar dos recursos materiais ou financeiros, seja para pensar no 

dimensionamento e necessidade de pessoal para o desenvolvimento das atividades. 

Pelo exposto, percebe-se que fortalecer a cultura de avaliação nas IES, mesmo que por força de lei, atualmente regulada 

pelo SINAES, é uma possibilidade de promoção do autoconhecimento tanto da instituição, quanto das pessoas que a integram, 

aprimorando assim o pensar e o agir em uma instituição de ensino superior. Por isso, faz-se mister que o processo de avaliação 

institucional contemple todo o universo acadêmico, e opte pela análise das dimensões já destacadas pelo SINAES e ampliada pela 

própria instituição, é uma forma de subsidiar as políticas de desenvolvimento e de gestão pública dentro da UNIOESTE, além de 

instigar a divulgação e a leitura de documentos essenciais para o desenvolvimento da instituição, como o PDI e o PPPI. 
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2.2 CAMPUS DE CASCAVEL 

2.2.1 Dados gerais 

 A Lei Municipal nº. 885/71, com a autorização da câmara de vereadores e com a sanção pelo prefeito Otacílio Mion, cria a 

Fundação Universidade do Oeste do Paraná – FUOP. Em 1972, o Decreto Federal nº 70.521 de 15 de maio garantiu a implantação 

da FUOP e também dos cursos de Pedagogia, Matemática, Ciências de 1º grau e Letras (Português – Francês – Inglês). O 

Decreto Federal 065/74 alterou o nome da mantenedora para Fundação Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Cascavel – 

FECIVEL, mantida até a transformação em Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. A UNIOESTE surgiu da 

integração das fundações municipais mantenedoras de quatro faculdades, a FACISA, de Foz do Iguaçu, a FACIMAR, de Marechal 

Cândido Rondon, a FACITOL, de Toledo, e a FECIVEL, de Cascavel. Foi criada pela Lei nº 8.680 de 30 de dezembro de 1987 e 

pelo Decreto nº 2.352, de 27 de janeiro de 1988, sendo que seu reconhecimento se deu pela Portaria Ministerial 1784-A, de 23 de 

dezembro de 1994. 

O campus de Cascavel, em 2006, tinha 19 cursos de graduação: Administração, Ciências Biológicas (integral e noturno), 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, 

Informática, Letras Português/Espanhol, Letras Português/Inglês, Letras Português/Italiano, Matemática, Medicina, Odontologia e 

Pedagogia (matutino e noturno); além de 22 cursos de pós-graduação lato sensu (especialização). Nos cursos de graduação 

estavam matriculados 3.193 alunos e nas especializações 592 alunos. Já estavam implantados os Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu Mestrado e Doutorado em Engenharia Agrícola e Mestrado em Letras, com 154 alunos matriculados. Quanto aos 

servidores, contava com 519 professores (31 graduados, 120 especialistas, 246 mestres, 118 doutores e 4 pós-doutores) e 172 

agentes universitários. 

A foto 5 apresenta a fachada original do campus de Cascavel, conhecida pela comunidade acadêmica como o “bloco velho”. 

A foto 6 mostra a construção dos primeiros blocos, à esquerda a biblioteca e ao centro o bloco de salas de aula. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marechal_C%C3%A2ndido_Rondon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marechal_C%C3%A2ndido_Rondon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toledo_(Paran%C3%A1)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascavel_(Paran%C3%A1)
http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
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Em 2010, o campus de Cascavel passou a ofertar 21 cursos de graduação – Administração, Ciências Biológicas (Integral e 

Noturno), Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, 

Informática, Letras Português/Espanhol, Letras Português/Inglês, Letras Português/Italiano, Matemática, Medicina, Odontologia, 

Pedagogia (Matutino e Noturno), Licenciatura em Educação do Campo e Pedagogia para Educadores do Campo. O total de alunos 

matriculados nos cursos de graduação no campus de Cascavel soma 3.273 alunos.  

O campus ofereceu, também em 2010, 18 cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) com 435 alunos 

matriculados e conta com os Programas de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado e Doutorado em Engenharia Agrícola, 

Mestrado em Letras, Mestrado em Educação, Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais e Mestrado em Energia 

na Agricultura, totalizando 185 alunos matriculados.  

A foto 7 apresenta a nova construção de salas de aula, e a foto 8 a continuação do bloco de sala de aulas, além do 

estacionamento que abrange várias partes do campus. 

Foto 5 – Fachada original do campus de Cascavel  
Fonte: Assessoria de Comunicação (2011) 

Foto 6 – Biblioteca e bloco de salas de aula do campus de 
Cascavel Fonte: Assessoria de Comunicação (2011) 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    251 
 

 

 

 

 

Quanto aos servidores, o campus contou em 2010 com 518 docentes (10 graduados, 81 especialistas, 215 mestres, 193 

doutores e 19 pós-doutores), 162 agentes universitários, 15 servidores contratados e 129 estagiários. 

Com relação ao orçamento do campus de Cascavel, o Quadro 1 a seguir apresenta um comparativo dos orçamentos 

empenhados entre os anos de 2006 e 2010.  

Quadro 1: Orçamentos empenhados 

Orçamento  
Empenhado 

2006 2010 

 
Custeio 

 
Orçamento 

Investimentos de Fontes 
Externas - MCO 

 
Total 

 
Orçamento 

Investimentos de Fontes 
Externas - MCO 

 
Total 

Investimentos 1.560.889,61 108.918,92  1.669.808,53 4.247.836,82 669.489,45 4.917.326,27 

Fonte: Setor de Orçamento (2011) 

Foto 7 – Construção de sala de aulas do campus de 
Cascavel  
Fonte: Assessoria de Comunicação (2011) 

Foto 8 – Blocos de salas de aula e estacionamento do 
campus de Cascavel 
Fonte: Assessoria de Comunicação (2011) 
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O campus de Cascavel, em 2006, possuía 38.785,62m2 de área construída e, em 2010, a área construída totalizou 

50.081,45m2
, constituindo-se o maior dos campi. No organograma a seguir, constam os cinco centros totalizando 16 cursos, a 

residência médica vinculada ao curso de Medicina, o campus experimental do curso de Engenharia Agrícola e o Núcleo de 

Pesquisas Avançadas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 

Na parte administrativa conta com biblioteca, secretaria administrativa, secretaria financeira e secretaria de apoio 

acadêmico.  Há assessorias técnicas e jurídicas, Direção geral do campus e conselho de campus. 
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Fonte:www.unioeste.br 
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2.2.2 Diagnósticos Avaliativos 

 A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná - HUOP - que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA – um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 

para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

 Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos 

em cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem foi mantido e é de inteira responsabilidade dos instâncias/unidades 

anteriormente nominadas. 

DIAGNÓSTICO AVALIATIVO DA DIREÇÃO DO CAMPUS DE CASCAVEL 

Ações Estratégicas 
BIBLIOTECA 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

 

Falta de participação mais efetiva para o planejamento das ações; 
Falta efetuar reuniões periódicas com os coordenadores;  
Falta de colaboradores efetivos de carreira, o que compromete a 
integração dos trabalhos realizados; 
Falta de recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos. 

 Expandir biblioteca 
digital; 
Implantar repositório 
institucional (biblioteca 
digital); 
Implantar biblioteca 
setorial HUOP; 
Instituir uma política de 
ampliar e renovar o 
acervo bibliográfico, 
centralizar informações 
dos colegiados e 
centros; 
Criar instrução de 
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serviço unificada para o 
campus em relação à 
aquisição de livros pelos 
colegiados e centros, 
com a finalidade de 
atender à real demanda 
de cada curso. 

INFRAESTRUTURA 
 

Na questão de segurança do acervo, instalar sistema antifurto; 
Em períodos de chuva, muitos problemas recorrentes do telhado e 
enchente no acervo, devido à falha do escoamento pluvial; 
Implementar projeto de ambientação para proteger o acervo, 
climatização inclusive; 
Utilização aleatória por outros setores do espaço no prédio da 
biblioteca para outras finalidades; 
Questões políticas interferindo no trabalho e ocasionando prejuízos 
aos interesses institucionais. 

Pintura nova no prédio 
da biblioteca; 
Instalação de copa 
para os colaboradores; 
Execução de 
jardinagem interna; 
Foi atualizado sistema 
interno de 
monitoramento através 
de câmeras. 
 

Implantar política para 
modernizar e melhorar a 
estrutura; 
Implantar sistema de 
segurança na biblioteca; 
Acessibilidade para 
pessoas com 
deficiência; 
Modernizar mobiliário no 
saguão/balcão de 
atendimento ao público; 
Projetar guarda-volumes 
e implementar sistema 
de controle e incluir 
código de segurança; 
Exclusividades de uso 
do prédio e seus 
espaços de estudo, 
visando à qualidade 
para o usuário. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

UNIVERSITÁRIOS 

Falta profissional da área de TI/programador, para tarefas específicas 
do sistema gestor Apolo; 
Falta profissional da área de Biblioteconomia para atender à demanda, 
inclusive do HUOP; 
01 agente universitário para cada área: atendimento, acervo, serviços 
técnicos e periódicos; 
Demanda por agentes universitários, suprida pela contratação de 
estagiários temporários, o que ocasiona queda na qualidade de 
serviços prestados. 

 Concurso público para 
suprir a demanda; 
Alteração de plano de 
carreira para estimular 
os agentes 
universitários. 
 

PRODUTIVIDADE 
 

Equipamentos de informática totalmente defasados gerando demora 
na execução de tarefas simples, tais como: digitar planilhas, 
documentos, e a maior dificuldade encontra-se no balcão de 
atendimento ao usuário; 
Falta de impressora; 

Aquisição de leitoras 
ópticas para leitura do 
código de barras nos 
livros, ao efetuar o 
inventário/levantamento 

Renovação do 
empréstimo de livros on-
line; 
Expansão da biblioteca 
digital. 
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Solicitações de compras não efetuadas pelo setor competente. bibliográfico;  
Apoio à realização de 
Cursos de curta 
duração, direcionados 
aos agentes 
universitários. 

 
 
 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

 

Falta de agentes universitários efetivos, falta equipe de zeladoria em 
horário noturno; 
Equipamentos de informática totalmente defasados gerando demora 
no atendimento. 
Falta modernizar o guarda-volume; 
Não tem local isolado acusticamente para estudo em grupo ou 
individual;  
Não tem laboratório de informática para acesso a periódicos CAPES; 
Falta de bebedouro com maior capacidade para o público do acervo. 

A biblioteca tem 
executado o trabalho 
voltado ao atendimento 
integral aos 
acadêmicos, aos 
docentes e aos demais 
agentes, de todos os 
Cursos do campus, 
bem como busca 
atender à demanda 
para empréstimos de 
obras para os outros 
campi da UNIOESTE 
(EEB). 

Concurso público para 
suprir a demanda; 
Alteração de plano de 
carreira para estimular 
os agentes 
universitários; 
Efetuar compras 
solicitadas, para 
modernizar 
equipamentos. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO EXTERNO 

 

Falta de agentes universitários efetivos, falta equipe de zeladoria em 
horários noturno; 
Equipamentos de informática totalmente defasados gerando demora 
no atendimento. 
Falta modernizar o guarda-volume; 
Não tem local isolado acusticamente para estudo em grupo ou 
individual;  
Não tem laboratório de informática para acesso de periódicos Capes; 
Falta de bebedouro com maior capacidade para o público do acervo. 

A biblioteca tem 
executado o trabalho 
voltado ao atendimento 
integral aos usuários 
externos e comunidade 
acadêmica geral; 
Atua com pontualidade 
e eficiência no 
empréstimo entre 
bibliotecas. 

Computadores para 
usuários realizarem 
pesquisas. 

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

 

Não ter acesso a sistema de informações integrado; 
Inexistência desse tipo de sistema. 

 Análise de requisitos 
para elaborar um 
sistema de 
gerenciamento 
integrado entre alunos, 
professores e demais 
setores da universidade. 

INTERLOCUCÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Falta de convites para participar de reuniões pontuais; 
Falta maior integração entre as hierarquias administrativas e 
pedagógicas. 

  Reuniões voltadas para 
cada setor. 

RECURSOS Não existe recurso mensal destinado para uso da biblioteca, para os Autorizado em Verbas para atualização 
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FINANCEIROS 
 

mais simples fins, tais como: confeccionar carteirinha do usuário, o 
qual necessita material específico, que não o de expediente padrão. 

março/2011 pela 
direção do campus que 
fosse destinado o 
dinheiro de multas por 
atraso de livros, para 
compra de 
bibliografias. 

bibliográfica. 

Ações Estratégicas 
SEÇÃO DE SEGURANÇA 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

Falta de qualificação em Gestão Administrativa do Setor; 
Falta de qualificação em Gestão de Pessoas; 
Falta de pessoal. 

Remanejados quatro 
profissionais de outros 
setores do campus; 
Realizados Cursos de 
formação de vigilantes. 

Investir em Cursos de 
qualificação de gestão 
administrativa e pessoal; 
Admissão de pessoal. 

INFRAESTRUTURA Falta de câmeras de vigilância; motos de baixa cilindrada; rádios 
comunicadores; lanternas; iluminação deficiente na parte externa do 
campus; muros baixos; excesso de entradas/saídas; falta de 
sinalização horizontal e vertical; redutores de velocidade. 

Adquiridos uniformes; 
Seis rádios 
comunicadores 
profissionais; 
Disponibilidade de uma 
sala específica para o 
setor. 

Adquirir sistema de 
câmeras de vigilância; 
Adquirir duas motos de 
baixa cilindrada; 
Adquirir doze rádios 
comunicadores; 
Adquirir doze lanternas;  
Melhorar iluminação na 
parte externa do 
campus; Elevar muros; 
Eliminar algumas 
entradas/saídas;  
Implementar sinalização 
horizontal e vertical;  
Implementar redutores 
de velocidade. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Dezoito Agentes de Segurança Quatro agentes 
remanejados de outros 
setores. 

Admitir oito novos 
agentes, para atender às 
necessidades atuais. 

PRODUTIVIDADE Existem poucos agentes para uma grande área a ser cuidada.  Realizados 
investimentos em 
treinamento; 
remanejamento de 
quatro agentes. 

Admitir novos agentes; 
Investir em qualificação. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Existem poucos agentes para um grande fluxo de pessoas.  Realizados 
investimentos em 
treinamento; 

Admitir novos agentes; 
Investir em qualificação. 
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Remanejamento de 
quatro agentes. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO EXTERNO 

Existem poucos agentes para uma grande área a ser cuidada.  Realizados 
investimentos em 
treinamento; 
Remanejamento de 
quatro agentes. 

Admitir novos agentes; 
Investir em qualificação. 

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Não há grandes dificuldades.   

INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Não há grandes dificuldades.   

RECURSOS 
FINANCEIROS 

Dificuldades na aquisição de materiais e equipamentos de trabalho. Investimentos em 
Cursos de formação de 
vigilantes e reciclagem. 
Adquiridos seis rádios 
profissionais; 
Uniformes. 

Adquirir sistema de 
câmeras de vigilância; 
Adquirir duas motos de 
baixa cilindrada; 
Adquirir doze rádios 
comunicadores; 
Adquirir doze lanternas;  
Melhorar iluminação na 
parte externa do 
campus; 
Elevar muros; 
Eliminar algumas 
entradas/saídas;  
Implementar sinalização 
horizontal e vertical;  
Implementar redutores 
de velocidade. 

Ações Estratégicas 
SEÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

Novas atribuições;  
Demanda maior das atividades rotineiras; 
Pouco tempo para estudo de questões como: legislação, previdência, 
psicologia, financeira, etc. 
 
 

Cursos aos servidores; 
Apoio psicológico; 
Seção responde por um 
número maior de 
funções; 
Política de auxílio 
financeiro para 
qualificação de 
servidores. 

Ampliar os atendimentos 
especializados de 
psicologia, nutrição, 
assistência social, 
psiquiatria aos 
servidores do campus; 
Ampliar a política de 
auxilio financeiro; 
Criar a seção para 
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cuidar especificamente 
de 
estagiários/funcionários 
e 
professores/capacitação. 

INFRAESTRUTURA Computadores obsoletos. 
 
 

Reforma da sala; 
Pintura; 
Ar condicionado; 
Compra de armários; 
Sala de psicologia. 

Substituir computadores; 
Troca de aparelhos 
telefônicos; 
Fax; 
Adquirir móveis para 
sala de psicologia. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Somente dois servidores efetivos e um estagiário de quatro horas. 
 

 Contratar cinco 
servidores efetivos e 
dois estagiários. 

PRODUTIVIDADE Dificuldade em atender às solicitações feitas ao setor em tempo devido 
ao número reduzido de servidores. 

 Contratar servidores. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Dificuldade em atender às solicitações feitas ao setor em tempo devido 
ao número reduzido de servidores; 
Aumento da demanda de estagiários, professores e contratados. 

 Contratar servidores. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO EXTERNO 

Nenhuma. 
 

  

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Nenhuma. 
 

  

INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Acesso à informação; 
Participação nas decisões; 
Divisão entre campus e Reitoria. 
 

 Melhorar o acesso às 
informações; 
Participar das decisões; 
Buscar uma melhor 
integração 
campus/Reitoria. 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

Nenhuma.   

Ações Estratégicas 
SEÇÃO DE COMPRAS 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

Parâmetro organizacional eficiente (falta de um modelo a ser seguido); 
Falta de equipe funcional (agregar funcionários de outros setores); 
Defasagem do quadro funcional efetivo do setor; 
Feedback de outros setores e acompanhamento efetivo; 
Falta de cooperação e/ou apoio por parte de alguns solicitantes; 
Agradecimento e reconhecimento pelas solicitações atendidas; 
Engessamento do setor, sendo que em inúmeros serviços prestados, o 
setor de compras necessita do empenho e colaboração de outros 

Mudanças na estrutura 
funcional do setor; 
Implantação de uma 
nova metodologia de 
trabalho; 
Participação e 
envolvimento de outros 
setores na resolução de 

Encaminhamento 
imediato das 
solicitações; 
Quadro funcional 
totalmente eficaz e 
eficiente, com total 
conhecimento das 
funções; 
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setores; 
Falta de apoio, incentivo, cooperação, colaboração, parceria em 
processos de compra por parte da reitoria; 
Possibilidade de benchmark no setor, ou seja, verificar o que está 
dando certo em outras instituições e organizações e implantar os casos 
de sucesso em nossa instituição; 
Estrutura física arcaica; 
Falta de incentivo para os funcionários do setor. 

problemas. 
Dinamizar o processo 
de resolução das 
solicitações; 
Agregar outros 
funcionários para o 
auxílio das atividades 
do setor; 
Informar aos 
solicitantes sobre o 
andamento das 
solicitações. 

Sistema eficaz de 
contatar com os 
colaboradores externos 
(empresas), através de 
formulários e 
acompanhamento do 
processo; 
Menor tempo de 
execução dos 
processos; 
Participação de outros 
setores administrativos 
no acompanhamento 
dos processos; 
Sistema on-line de 
acompanhamento de 
processos. 

INFRAESTRUTURA Estrutura física dos computadores e equipamentos eletrônicos 
defasados; 
Mesas, pintura, forro, piso e portas precisando de reformas e 
melhorias; Falta de computadores. 

Aquisição de estações 
de trabalho; 
de 01 computador, 02 
armários e melhorias 
de 02 computadores; 
Instalação de uma 
impressora laser com 
xerocopiadora. 

Aquisição de 03 
computadores; 01 
armário; 02 estações de 
trabalho. Melhorias na 
sala. 
Sistema on-line para 
acompanhamento dos 
processos. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Quadro funcional completamente defasado, onde há somente um 
técnico administrativo efetivo; 
Número elevado de estagiários em comparação com os servidores 
efetivos; 
Falta de funcionários efetivos e qualificados para suprir a demanda; 
Falta de equipe para realização de tarefas extras do setor de compras, 
como por exemplo, criar, planejar e incorporar novas metodologias e 
tecnologias para o setor; 
Falta de qualificação do quadro funcional; 
Falta de experiência do quadro funcional; 
Falta de acompanhamento e assessorias especializadas em técnicas 
administrativas; 
Acompanhamento psicológico e apoio pedagógico especializado, 
trabalhando em áreas de motivação; 
Reunião em grupos de diversas áreas para discussão de 
problemáticas; 

Incorporação de 
estagiários para 
atender diversas 
funções. 
 

Agregar novos 
servidores efetivos no 
quadro funcional do 
setor; 
Qualificação funcional 
dos servidores do setor; 
Oficinas constantes de 
qualificação dos 
estagiários e para a 
chefia; 
Acompanhamento 
administrativo constante; 
Cursos motivacionais e 
organizacionais para o 
quadro funcional; 
Qualificação de um 
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Encontros para recreação motivacionais; 
Apoio administrativo eficaz com novas técnicas e implantação de 
metodologias diferenciadas; 
Gratificação inexpressiva; 
Inexistência de recompensas e benefícios financeiros a serem 
conquistados; 
Falta de concurso público. 

funcionário para informar 
aos solicitantes sobre o 
andamento dos 
processos, bem como 
atualização dos 
sistemas informatizados; 
Possibilidade de 
funcionários de outros 
setores acompanharem 
e participarem da 
estrutura administrativa 
do setor de compras de 
forma que o mesmo 
possa colaborar e se 
qualificar com conceitos 
e práticas 
administrativas. 

PRODUTIVIDADE Falta de aperfeiçoamento administrativo; 
Falta de agilidade no processo de compra; 
Erros e falhas na solicitação de pedidos de compras. 

Interesse por parte da 
direção de campus em 
atender e participar no 
processo de 
qualificação do setor; 
Necessidade 
emergente de 
adaptação de novas 
tecnologias. 
 

Encaminhamento 
imediato das 
solicitações; 
Equipamentos 
eficientes; 
Parcerias com os 
demais setores 
administrativos que 
envolvem o setor de 
compras; 
Criação de uma 
assessoria para 
acompanhamento do 
setor, regularizando 
falhas e inovando 
através de novas 
tecnologias; 
Disponibilidade 
financeira para estrutura 
física e funcional. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Falta de pessoal para atender a toda demanda que se apresenta. 
 

 Contratação de pessoal 
qualificado. 

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Falta de sistema online que forneça informações sobre o andamento 
dos processos de compra. 

 Desenvolver sistema 
online de compras. 
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INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Nenhuma. 
 

  

RECURSOS 
FINANCEIROS 

Dependência de liberação de orçamento que é incompatível com as 
necessidades. 

  
 

Ações Estratégicas 
SECRETARIA 
FINANCEIRA 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

Imediatismo de algumas solicitações; 
Liberação de orçamento; 
Falta de pessoal qualificado. 

Nenhum. Contratar servidores 
efetivos e com 
qualificação; 
Elaborar planejamento. 

INFRAESTRUTURA Falta de armários; 
Computadores lentos; 
Espaço físico insuficiente; 
Cortinas. 
 

Aquisição de ilhas de 
trabalho. 

Adquirir armários; 
Comprar computadores 
novos; 
Aumentar espaço físico; 
Adquirir cortinas. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Insuficiente. Nenhum. Contratar quatro 
servidores efetivos e 
dois estagiários. 

PRODUTIVIDADE Repasse de recursos financeiros; 
Dependência de outros setores.  
 

Pagamentos efetuados 
de forma online. 

Realizar um 
planejamento integrado; 
Contratar funcionários. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Quando atrasa repasse de dinheiro pelo Governo. Nenhum. Nenhuma. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO EXTERNO 

Nenhuma. 
 

Nenhum. Nenhuma. 

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Nenhuma. 
 

Nenhum. Nenhuma. 

INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Atrasos na assinatura de documentos. Nenhum. Diminuir prazos que a 
documentação fica em 
poder das 
administrações. 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

Atrasos no repasse do custeio; 
Falta de fontes de recursos próprios. 

Nenhum. Levantar novas fontes 
de recursos próprios. 

Ações Estratégicas 
SEÇÃO DE 

ALMOXARIFADO E 
PATRIMÔNIO 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

Falta de colaboração de alguns setores. Levantamento 
patrimonial e 

Regularizar 
trimestralmente o 
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implantação do novo 
programa de 
patrimônio.  

levantamento dos bens 
patrimoniais e 
Almoxarifado organizado 
com espaço físico e 
pessoal. 

INFRAESTRUTURA Espaço físico insuficiente principalmente para o almoxarifado. Em 2010 a Seção de 
Patrimônio teve a sua 
sala anexa ao 
almoxarifado, 
melhorando a interação 
entre ambas. 

Reforma e ampliação do 
espaço físico com 
urgência. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Insuficiente. Contratação de 
estagiários. 

Contratação de mais 
agentes administrativos. 

PRODUTIVIDADE Muitas vezes não é atendido a contento dos setores pela falta de 
servidores. 

Com a contratação dos 
estagiários pode ser 
feito o levantamento 
patrimonial anual. 

Atender aos setores 
conforme o solicitado 
sem a falta de materiais 
e o Patrimônio ser 
informado das 
mudanças internas. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Falta de material e pessoal. Com a compra regular 
de materiais houve um 
melhor atendimento ao 
público.  

Contratação de pessoal 
e estoque serem 
suficientes para atender 
à demanda. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO EXTERNO 

A contento.   

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Sem dificuldades.   

INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Sem dificuldades.   

RECURSOS 
FINANCEIROS 

Falta de colaboração de alguns setores. Levantamento 
patrimonial e 
implantação do novo 
programa de 
Patrimônio.  

Regularizar 
trimestralmente o 
levantamento dos bens 
patrimoniais e 
Almoxarifado organizado 
com espaço físico e 
pessoal. 

Ações Estratégicas 
SEÇÃO DE 

TRANSPORTES 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 
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PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

Falta de pessoal qualificado em gestão do setor. Nenhum. Contratar funcionários 
qualificados e 
motoristas. 

INFRAESTRUTURA Falta de uma cozinha; 
Quarto para motoristas descansarem/pousarem. 

Construção da nova 
garagem; 
Aquisição de 
automóveis. 

Qualificar funcionários; 
Adquirir uma cozinha; 
Mobiliar quarto. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Insuficiente para o volume de serviços. Nenhum. Contratar mais dois 
motoristas e pessoal 
para administrar o setor. 

PRODUTIVIDADE Atendendo conforme a possibilidade. Nenhum. Contratar motoristas e 
funcionários 
qualificados. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Nenhuma. 
 

  

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO EXTERNO 

Nenhuma. 
 

  

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Comunicação. 
 

Mudanças na forma de 
informar sobre as 
solicitações. 

Melhorar a comunicação 
com os setores. 

INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Nenhuma. 
 

  

RECURSOS 
FINANCEIROS 

Nenhuma.   

Ações Estratégicas 
SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

Falta de funcionários; 
Volume de serviço maior que a disponibilidade de tempo para realizar 
todas as tarefas; 
Falta de planejamento de alguns setores. 
 

Nenhum. Contratar pessoal; 
Realizar Cursos de 
qualificação em gestão 
administrativa e de 
pessoas. 

INFRAESTRUTURA Telefones (instalação); 
Falta de salas de aula. 
 

Construção de novos 
prédios de salas de 
aula e laboratórios. 

Concluir obras dos 
novos edifícios e 
mobiliar. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Falta de servidores em praticamente todos os setores; 
Média de idade elevada de servidores das áreas de vigilância, 
transportes, zeladoria e até mesmo de técnicos administrativos. 

Contratação de 
estagiários e 
temporários. 

Realizar concurso 
público. 

PRODUTIVIDADE Falta de servidores; 
Média de idade elevada de servidores das áreas de vigilância, 

 Realizar concurso 
público. 
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transportes, zeladoria e até mesmo de técnicos administrativos. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Falta de salas de aula e laboratórios. 
 

 Concluir obras dos 
novos edifícios e 
mobiliar. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO EXTERNO 

Falta de salas de aula e laboratórios.  Concluir obras dos 
novos edifícios e 
mobiliar. 

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Dificuldades de comunicação e integração.  Implantar métodos de 
comunicação e 
integração dos setores. 

INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Nenhuma. 
 

  

RECURSOS 
FINANCEIROS 

Orçamento menor e em desacordo com as necessidades. 
 

 Lutar por um orçamento 
mais condizente com as 
necessidades. 

Ações Estratégicas 
SECRETARIA 

ACADÊMICA CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

As atividades da Secretaria Acadêmica são realizadas de acordo com 
as datas fixadas no Calendário Acadêmico, a maior dificuldade são 
eventos fixados em datas muito próximas, sem a consulta da S. A. na 
elaboração do Calendário.  

Apesar de discussões 
junto à Pró-Reitoria de 
Graduação, não houve 
avanços. O setor 
realiza reuniões 
mensais a fim de 
organizar melhor os 
trabalhos. 

Uma maior participação 
da Secretaria 
Acadêmica na 
elaboração de 
documentos como 
resoluções e Calendário 
Acadêmico. 

INFRAESTRUTURA Espaço físico insuficiente, computadores, iluminação, telefonia, móveis 
e arquivo inativo. 

A S.A. passou por 
reforma a fim de 
ampliar o espaço 
destinado ao arquivo, 
cozinha e sanitários; 
Recebeu computadores 
novos; houve troca do 
sistema de iluminação 
e aquisição de móveis 
Criou-se a Secretaria 
de Pós Graduação, 
desafogando o setor 
até certo ponto; Houve 

Com a criação de novos 
Cursos, existe a 
necessidade de 
ampliação do espaço 
físico. É necessário 
terminar a reforma 
iniciada e providenciar a 
ampliação do Arquivo 
Inativo. Os monitores 
adquiridos devem ser 
substituídos por outros 
maiores 
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a aquisição de mais um 
ar condicionado de 
60.000BTUs, e troca 
das persianas. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Em 2007, contávamos com cinco servidores efetivos e três estagiários 
que atendiam 19 turmas de cursos de graduação e 11 cursos de pós-
graduação, três cursos de mestrado e um Curso de doutorado. 

Em 2010, são seis 
funcionários efetivos, 
três testes seletivo, três 
estagiários e um cedido 
pela CETRANS. 

Com a ampliação dos 
cursos será necessário o 
aumento do quadro de 
funcionários. 

PRODUTIVIDADE  Houve um aumento, 
após a gratuidade de 
documentos a partir de 
2007, sem haver o 
repasse de recursos ao 
campus e à Secretaria 
Acadêmica. 

 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Atendimento centralizado na Secretaria Acadêmica, prazos longos para 
entrega de documentos. Defasagem na qualidade do atendimento. 

Descentralização de 
atendimento aos cursos 
de Pós-Graduação com 
a criação da secretaria 
de pós-graduação, 
diminuição nos prazos 
para entrega dos 
documentos, realização 
de cursos e 
treinamentos aos 
funcionários, melhoria 
na qualidade do 
atendimento aos 
discentes e docentes.  

 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO EXTERNO 

Não existe filtro na Telefonista. Principalmente à noite, todas as 
ligações caem na S.A.. O atendimento no balcão é realizado 
normalmente. 

Não houve alteração. Manter o atendimento 
via telefone e balcão. 

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Falta de gerenciamento de processos. Falta orientação aos atendentes 
do Protocolo. Dificuldade no repasse de informações pela PRG e 
Direção Geral de Campus. Falta de retorno nas solicitações. 

Não houve grandes 
alterações. 

Depende das instâncias 
superiores. 

INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Falta de gerenciamento de processos. Falta orientação aos atendentes 
do Protocolo. Dificuldade no repasse de informações pela PRG e 
Direção Geral de Campus. Falta de retorno nas solicitações. 

Não houve grandes 
alterações. 

Depende das instâncias 
superiores. 
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SISTEMA DE CONTROLE 
ACADÊMICO 

Sistema de Controle Acadêmico DATAFLEX. ACADEMUS. Implantação da parte 
WEB, para utilização 
pelos docentes e 
discentes. 

Ações Estratégicas 
SECRETARIA 

ACADÊMICA CURSOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

Cada curso tem um calendário acadêmico.  Alguns já estão 
disponíveis na página. 

Um calendário 
acadêmico único, como 
na graduação. 

INFRAESTRUTURA Espaço físico insuficiente, computadores, iluminação, telefonia, móveis 
e arquivo inativo. O atendimento era feito junto à Secretaria Acadêmica 
por um funcionário que atendia a mais cursos de graduação. 

Criou-se a Secretaria 
de Pós-Graduação, 
desafogando o setor 
até certo ponto. Nova 
sala, com ar-
condicionado, um ramal 
próprio, novos 
computadores, uma 
funcionária e uma 
estagiária específicas 
para esse atendimento. 

Com a criação de novos 
cursos, talvez haja a 
necessidade de 
ampliação, 
regularização e 
implantação oficial do 
setor na estrutura da 
universidade. 
 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

O atendimento era feito junto à Secretaria Acadêmica por um 
funcionário que atendia mais os cursos de graduação. 

Em 2010, são um 
funcionário efetivo, um 
teste seletivo e uma 
estagiária.  

Regularização das 
funções gratificadas na 
estrutura da 
universidade. 

ARQUIVO Excesso de documentos enviados à Secretaria pelas coordenações de 
cursos e que depois não são utilizados. 

Não houve alterações. Racionalização dos 
documentos. Adequação 
do Arquivo Inativo. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Atendimento centralizado na Secretaria Acadêmica, prazos longos 
para entrega de documentos. Defasagem na qualidade do 
atendimento. 

Descentralização de 
atendimento aos cursos 
de Pós-Graduação com 
a criação da secretaria 
de pós-graduação, 
diminuição nos prazos 
para entrega dos 
documentos, realização 
de cursos e 
treinamentos aos 
funcionários, melhoria 
na qualidade do 

Atendimento no período 
Noturno. 
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atendimento aos 
discentes e docentes.  

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Falta de gerenciamento de processos. Falta orientação aos atendentes 
do Protocolo. Dificuldade no repasse de informações pela PRPPG, 
Coordenações de Cursos e Direção Geral de Campus. Falta de retorno 
nas solicitações. 

Não houve grandes 
alterações 

Melhor comunicação, 
Obediência aos prazos e 
normatização dos 
procedimentos. 

INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Falta de gerenciamento de processos. Falta orientação aos atendentes 
do Protocolo. Dificuldade no repasse de informações pela PRPPG e 
Direção Geral de campus. Falta de retorno nas solicitações. 

Não houve grandes 
alterações 

Depende das instâncias 
superiores. 

SISTEMA DE CONTROLE 
ACADÊMICO 

Não existe. Documentos confeccionados em Editor de Texto. Não houve. Implantação de Sistema 
de Controle Acadêmico 
que está em processo 
de criação. 

Ações Estratégicas 
SEÇÃO DE INFORMÁTICA 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES 

Setores e usuários não dão importância para as regras de uso dos 
laboratórios; 
Os usuários muitas vezes fazem reservas dos laboratórios e não 
utilizam; 
Falta de planejamento dos usuários; 
Falta de pessoal qualificado no setor (somente um funcionário); 
Uso de software ilegal; 
Imediatismo do usuário. 
 

Legalização de alguns 
softwares utilizados; 
Implementação de 
metodologia de 
reservas. 
 

Fazer com que os 
usuários obedeçam às 
regras; 
Elaborar sanções para 
os usuários que 
reservam e não 
aparecem; 
Diminuir o imediatismo; 
Legalizar os sistemas 
que faltam; 
Contratar pessoal. 

INFRAESTRUTURA Falta de salas para novos laboratórios; 
Multimails; 
Estrutura para professores. 
 

Rede lógica nova; 
Reformas nos 
laboratórios existentes; 
Reformas na rede 
elétrica; 
Instalação de Ar 
Condicionado nas 
salas; 
Substituição dos 
computadores; 
Aquisição de 
ferramentas. 

Concluir novos 
laboratórios e prover 
infraestrutura completa 
para os mesmos, 
inclusive atendendo aos 
docentes. 

QUANTIDADE DE 
AGENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Insuficiente para o volume de serviço; 
Redução do efetivo; 
Rotatividade alta. 

Nenhum. Contratar pelo menos 
seis servidores efetivos 
e mais dois estagiários. 
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PRODUTIVIDADE Demora em atender a solicitações em função da falta de pessoal 
qualificado. 

Melhorias na 
infraestrutura e 
métodos. 

Contratar pessoal 
qualificado para o 
serviço; 
Concluir laboratórios. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO INTERNO 

Falta de pessoal para atender ao volume de serviço. 
 

Melhorias na 
infraestrutura e 
métodos. 

Contratar pessoal 
qualificado para o 
serviço; 
Concluir laboratórios. 

ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO EXTERNO 

Falta de pessoal para atender ao volume de serviço. 
 

Melhorias na 
infraestrutura e 
métodos. 

Contratar pessoal 
qualificado para o 
serviço; 
Concluir laboratórios. 
 

INTERLOCUÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

Prejudicado pelo conflito de interesses entre administração e setores.  Buscar formas de 
impedir que questões 
políticas interfiram no 
trabalho do setor. 

INTERLOCUÇÃO COM AS 
INSTÂNCIAS 
SUPERIORES 

Nenhuma. 
 

  

RECURSOS 
FINANCEIROS 

Insuficientes para atender às necessidades do setor.  Buscar formas de 
aumentar os recursos 
disponíveis para o setor. 

 

DIAGNÓSTICOS AVALIATIVOS DOS CENTROS DO CAMPUS DE CASCAVEL 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

A Direção do CCBS encontra-se em um local amplo, muito bem organizado, com ambientes distintos para todas as ações realizadas: coordenações de área, 
comissões, gabinete e assistente, tanto para as atividades cotidianas, bem como para arquivos e documentação. Ressalta-se que a condição foi criada 
durante a gestão anterior, no período de 2004-2007. 
Temos computadores disponíveis de boa qualidade e mobiliário disponível, ainda que defasado e exigindo atualização. Conta-se ainda com um banheiro 
privativo e uma pequena copa. Tínhamos problemas com a rede elétrica cujos pontos de acesso estavam no piso ou em tomadas precárias, mas se resolveu 
com a atualização da rede elétrica do prédio de Biomédicas, que ainda ampliou os pontos de acesso. 
Nossa demanda é a renovação do mobiliário, com a aquisição de mesas, cadeiras e armários, visando à substituição dos atuais, no sentido de padronizar a 
apresentação/layout do local e dar melhor condição de trabalho, seja pela ergonomia, higiene, luminosidade ou bem-estar. 

LABORATÓRIOS 

Até o ano de 2007 os laboratórios do CCBS das disciplinas de Zoologia, Botânica, Geologia, Genética, Biologia Celular e de Histologia e Fisiologia 
encontravam-se em situação delicada em relação à estrutura elétrica, uma vez que as tomadas estavam locadas no piso e frequentemente apresentavam 
falha no funcionamento e, não raro, curto-circuito. Da mesma forma, as bancadas estavam sucateadas, faltavam banquetas e quadro-branco. Com apoio da 
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Direção do Centro, fez-se um trabalho de divisão do espaço físico destinando-se áreas para aulas e pesquisa. A partir de 2008, iniciaram-se as ações de 
melhorias nos pontos destacados acima. 
Assim, com apoio financeiro da Reitoria, campus, do próprio CCBS e colegiado dos cursos de graduação e de mestrado, foram instaladas pias, bancadas 
fixas, colocação/substituição de revestimento cerâmico, portas, prateleiras e gaveteiros, aquisição e instalação de projetores multimídia e telas de projeção, 
quadro-branco, cortinas. O processo finalizou-se somente em 2010, quando se encerrou a disputa judicial do processo de licitação para serviço elétrico e 
também se conseguiu que a Direção do campus efetivasse o compromisso assumido na gestão anterior para investimento nos laboratórios citados. 
Assim, hoje, os laboratórios citados encontram-se em uma situação bem melhor que a encontrada, porém, ainda são necessários investimentos outros, no 
sentido de avançar na qualidade. Destacam-se como metas, a ampliação do espaço atual para laboratórios criados nos últimos anos, bem como a criação de 
laboratórios inexistentes e que deveriam estar em funcionamento. No primeiro caso, destaque deve ser dado ao Herbário da UNIOESTE, Biotério Setorial, 
Laboratórios de Ensino de Ciências e Biologia e de Fisiologia Vegetal e, no caso de criação, os Laboratórios de Ecologia e de Educação Ambiental, vez que 
constam do PPP do curso de Ciências Biológicas. 
Em relação às salas de permanência, em 2007, e ao longo dos anos da gestão atual, foram tomadas medidas no sentido de organizar a falta de espaço para 
instalação dos docentes. Assim, em alguns laboratórios, por haver salas anexas, foram feitas adaptações e aquisições de mobiliário, sendo algumas com 
recursos próprios do docente afeto e outras com recursos de investimento do CCBS. Esta tem sido a dificuldade, pois apesar de dispormos de recursos no 
Centro, a Direção Geral do campus não tem demonstrado interesse em contribuir no processo. 
Hoje, além de não conseguir atender à demanda histórica, a contratação de novos docentes exige ainda que outras salas sejam criadas, como também a 
consolidação de grupos de pesquisa fez com que espaços anteriormente utilizados pelos docentes para sua permanência fossem paulatinamente cedidos 
para alocar os equipamentos adquiridos e o desenvolvimento de pesquisa e orientação de alunos de Pós-Graduação, citando como exemplo os Laboratórios 
de Ensino de Ciências e Biologia e o próprio Herbário. A Direção do CCBS, por meio da Coordenação de Área, está atenta às necessidades e trabalha junto 
aos docentes afetos e que atuam no prédio de Biomédicas e junto à Comissão, no campus, que trata da distribuição/ocupação do espaço físico, de forma 
que se tenha claramente a demanda real e fomente discussões entre as áreas e coordenações de cursos e Programas de Pós-Graduação para que reflitam 
sobre a orientação do trabalho desenvolvido e busquem alternativas para otimizar o espaço físico. 
A maior dificuldade neste tópico refere-se ao fato de que os recursos disponíveis para muitas melhorias exigem que a Direção de campus esteja atenta e 
colabore no sentido de realizar a efetiva organização na distribuição do espaço físico existente, com critérios definidos para o atendimento e não como vem 
sendo conduzido historicamente na forma de pedidos/atendimentos pontuais, que visam minimizar problemas “‘individuais de docentes e/ou seus grupos” e 
que não refletem a verdadeira demanda de crescimento da instituição. Da mesma forma, deveria ser parte da política de gestão da Direção atual do campus 
buscar ou fomentar a busca de recursos financeiros junto aos órgãos financiadores no sentido de consolidar a infraestrutura existe para atender ao 
planejamento do campus, fato hoje relegado aos interesses exclusivos da Direção de campus que tarda em dialogar com as instâncias inferiores sobre as 
reais necessidades de espaço físico. 

TRABALHO DESENVOLVIDO PELAS COMISSÕES DE PESQUISA E DE EXTENSÃO 

As comissões de pesquisa e de extensão que integram o CCBS têm realizado o trabalho de maneira satisfatória, contando com a colaboração de docentes 
do CCBS ou de outros centros e instituições que atuam como pareceristas, no sentido de contribuir com a qualidade da pesquisa realizada no âmbito do 
Centro. Como meta, deveria ser desenvolvido um sistema informatizado para que o trâmite de projetos e relatórios fosse interligado às respectivas Pró-
Reitorias, trazendo economia de tempo, burocracia e de papel. 

TRABALHO DESENVOLVIDO PELAS COORDENAÇÕES DE ÁREA 

As coordenações têm contribuído efetivamente com iniciativa e dedicação, seja no planejamento como na execução de atividades, dando suporte à Direção 
para a consolidação da administração. Além disso, têm atuado em questões pedagógicas no atendimento e orientação de docentes e coordenadores de 
curso em relação à elaboração da documentação das atividades pedagógicas, suporte à Direção nas questões ligadas à demanda de docentes, distribuição 
de carga horária, avaliações docentes, etc. 
A dificuldade neste ponto está em algumas coordenações de curso, que por não entenderem seu efetivo papel na consolidação da qualidade do curso de 
graduação ou por não terem o conhecimento de resoluções, normas e funcionamento da estrutura administrativa da UNIOESTE, repassam para a Direção 
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do CCBS parte dos problemas que deveriam ser discutidos e resolvidos em seu âmbito. 

DISPONIBILIDADE E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

A UNIOESTE em sua regulamentação prevê a destinação de um percentual dos recursos financeiros gerados a partir dos cursos de especialização, com 
mensalidades pagas pelos alunos, bem como àqueles gerados pela prestação de serviço no Centro de Reabilitação Física – CRF. 
Assim, ao assumir o cargo da Direção, tinha como meta dinamizar a utilização dos recursos focando na qualificação do trabalho desenvolvido, melhoria das 
condições de trabalho (principalmente no ensino), o que foi efetivado. A partir de 2008 foi aprovado no Conselho de Centro um plano de investimento de tais 
recursos, destinando-os para: serviços de tradução de textos visando à publicação de artigos científicos, manutenção de equipamentos, aquisição de livros e 
material de consumo emergencial para aulas práticas, aquisição de quadro-branco, telas de projeção, projetores multimídia, manutenção do prédio de 
Biomédicas (pequenos reparos de pintura em paredes, ajardinamento interno), aquisição de toalheiros, papeleiros e espelhos para sanitários, identificação 
interna e externa do prédio de Biomédicas, capachos, mobiliários para atender à necessidade da Direção do CCBS e de docentes recém-ingressos. 
Com o apoio do Conselho, deliberou-se a favor dos docentes e seus grupos de pesquisa em fase de criação, cuja produção científica não habilita acessar 
recursos em editais de órgãos de fomento. 
Contudo, há muitas dificuldades para levar as metas adiante. Entre elas, ressalta-se que os recursos são gastos em assuntos que são de responsabilidade 
da Direção de campus, mas infelizmente a falta de diálogo, de orientação e de organização geral na gestão do campus, fez com que a Direção do CCBS 
assumisse esse ônus em prol da qualidade. 
Além disso, a Direção de campus tem-nos oferecido grande dificuldade em utilizar os recursos do Centro que estão disponíveis na administração do campus. 
As solicitações são programadas, devidamente documentadas e muitas com cotações de preço já efetuadas para agilizar o processo de aquisição. Mesmo 
assim, o desencontro de informação e de prioridade nas demandas do CCBS faz com que tenhamos uma situação desanimadora, nesse aspecto.  

RECURSOS HUMANOS 

Contrariamente ao observado há alguns anos e que refletiu negativamente na avaliação, no CCBS foram poucos os casos de exoneração motivados para 
transferência para outras instituições e também tem sido observada a procura elevada de candidatos para vagas de professores, tanto efetivos, como 
temporários, indicando o reconhecimento da UNIOESTE como uma instituição de ensino superior jovem e com grande perspectiva e oportunidade de 
crescimento profissional. 
Contudo, ainda faltam docentes para atender à demanda de Cursos de graduação nos quais seus docentes atuam em programas de Pós-Graduação. A 
sobrecarga de trabalho compromete a devida dedicação e refletirá na estagnação dos programas à medida que os docentes não dispõem de tempo para 
refletir sobre a pesquisa e escrever. Da mesma forma, faltam servidores para atuarem como técnicos nos laboratórios, e também nas instâncias 
administrativas, fato apontado já na avaliação anterior, o que tem sido um problema na qualidade do serviço prestado para comunidade interna, em vários 
setores. 

INTERLOCUÇÃO COM INSTÂNCIAS SUPERIORES (COLEGIADOS, DIREÇÃO DE CAMPUS, REITORIA) 

A Direção do CCBS tem encontrado um canal aberto para comunicação com colegiados, que se mostram solícitos às demandas apresentadas. Da mesma 
forma, entendem e veem na Direção um ponto de apoio para questões inerentes ao cotidiano da coordenação. Contudo, em relação à Direção de campus, 
desde 2008, as ações têm sido pautadas pela dificuldade no entendimento por parte da Direção Geral em relação às demandas do Centro e da cobrança de 
ações administrativas organizadas, o que tem levado à elaboração cansativa de solicitações formais por meio de memorandos, reuniões, etc. e com baixo 
retorno de atendimento, causando certa desmotivação. 
Por outro lado, na Administração Superior, em todas as Pró-Reitorias e Divisões, tem-se encontrado apoio irrestrito e necessário às ações pedagógicas e 
também administrativas, o que tem contribuído com a administração do Centro. 

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CURSOS 

Os colegiados dos cursos afetos ao CCBS, como instâncias iniciais, apesar do trabalho junto aos coordenadores para esclarecimento de resoluções e 
normativas internas e externas, infelizmente trazem em si algumas demandas de conotação corporativa, que visam ”acomodar” situações geradas pela falta 
de conhecimento da burocracia, fazendo com que algumas ações tenham sido tomadas e que geraram desconforto, mas pautadas na legitimidade, 
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caracterizam o foco desta Direção. 
Ressalto aqui a impossibilidade em alguns momentos de atender às melhorias necessárias para a qualidade dos cursos, quando estas esbarram em 
questões financeiras. Tal como ressaltado anteriormente, há o recurso, também o entendimento dos órgãos colegiados, mas a falta de foco da administração 
do campus dificulta a realização de tais ações. 

ATIVIDADE DE PESQUISA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

As atividades de pesquisa no âmbito do CCBS contam com comissão constituída para esse fim, que nas suas atribuições executa o trabalho de avaliação e 
o acompanhamento de projetos, analisando os relatórios, bem como junto aos grupos de pesquisa (criação e avaliação). Apesar de contar com membros 
indicados pelos cursos afetos ao Centro, em alguns momentos, foi necessário recorrer a pareceristas externos para avaliação dos projetos, dada à 
especificidade dos mesmos. 
Ressalta-se ainda a falta de maturidade na elaboração de projetos de fato consistentes e que busquem a resolução de problemas, sendo muitos 
caracterizados por abordagens superficiais. 
No período, também se verifica certa redução da demanda no CCBS por pedidos de bolsas de iniciação científica, concomitante à entrada de pedidos 
advindos de outros centros, onde os docentes atuam na mesma área de conhecimento, demonstrando certo desinteresse pela pesquisa e formação de 
recursos humanos para esse fim. Esse panorama é mais claro nos cursos da área da Saúde, já que a demanda por bolsas é baixa, sendo que concorre na 
área docente da área básica que atua na interface com a saúde, como Fisiologia. Exceção é feita para o curso de Ciências Biológicas. 
Ressalta-se que o aumento na oferta de bolsas, uma necessidade expressa em avaliações anteriores foi atendida, porém, não devidamente reconhecida por 
muitos docentes. 
Outro ponto que demonstra a falta de envolvimento dos docentes na pesquisa é a criação de dois programas de Pós-Graduação no CCBS, sendo necessário 
para compor o quadro mínimo exigido pela CAPES a busca de docentes em outros centros e até em outros campi, uma vez que não há no CCBS docentes 
com envolvimento, de fato, na pesquisa, que se traduza em publicações e captação de recursos que o habilite, segundo normas da CAPES, a compor o 
quadro de docentes efetivos. 
Nesse sentido, ressalta-se o avanço ocorrido no grupo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais que em 
curto período de tempo, mas motivado pelo envolvimento na proposta de Pós-Graduação, obteve êxito na aprovação de aproximadamente R$ 270.000,00. 
A expectativa é que a partir da implantação dos programas de Pós-Graduação no CCBS haja maior motivação para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa, de fato, bem como a preocupação na formação de recursos humanos para a pesquisa e o aporte de recursos por meio da aprovação de projetos 
de pesquisa em órgãos de fomento. Parte do problema poderia ser solucionada se houvesse cobrança efetiva dos docentes na pesquisa, não somente a 
possibilidade de atribuir uma determinada carga horária em seu PIAD e ser avaliado por um instrumento fraco que permite a pontuação sem “muita 
dificuldade”. Da forma em que está, faz pesquisa, de fato, realmente quem quer. 
A captação de recursos para a pesquisa também não parece ser uma prioridade da Direção do campus de Cascavel, que não se envolve devidamente na 
discussão das diretrizes do campus para a proposição de projetos em atendimento ao Edital de Infraestrutura da CAPES. Já são 3 anos, e neste ano de 
2011, penso que não será diferente: a condução equivocada no campus, com falta de direção fez com que as propostas não tivessem êxito e ficamos 
sempre entre os campi não atendidos, apesar da enorme carência de recursos e importância dos programas de Pós-Graduação aqui existentes. 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

A situação na extensão avançou, de forma que o amadurecimento do sentido da extensão no âmbito do CCBS fez com que deixasse de se ver na extensão 
uma forma de preencher a carga horária com alguma atividade menos cobrada que a pesquisa. 
A organização da Comissão de Extensão para balizar as atividades no Centro provocou a mudança, e assim, hoje no CCBS temos projetos que contaram 
com financiamento do CNPq, sendo que os projetos voltados para a comunidade externa são mais frequentes e presentes em eventos na cidade de 
Cascavel e também no Seminário de Extensão Universitário. Os projetos e outras atividades contam com a colaboração de docentes de vários cursos e até 
mesmo de centros distintos, sendo que o Programa Universidade Sem Fronteiras foi a mola propulsora para alavancar a extensão universitária na 
UNIOESTE. 
Contudo, a organização da área ainda merece atenção, de forma a se aproximar do patamar atingido pela Pesquisa, principalmente no trâmite dos projetos, 
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que ainda é moroso e conflitante, gerando atrasos na análise e aprovação nas instâncias cabíveis. 
Em relação à carga horária e dedicação ao trabalho, faz-se necessário refletir sobre este ponto, presente no cotidiano do Centro. Como ressaltado na 
avaliação anterior, existe uma desuniformidade na dedicação docente, evidente, marcante e gritante. Há docentes que tranquilamente extrapolam as 40 
horas semanais, enquanto outros “lutam” para conseguir uma atividade para lançar em seu PIAD, reunindo orientação de monitorias, participação em alguma 
comissão, e, no entanto, todos são iguais na valorização, mesmo diferentes na dedicação. Há cursos com docentes sobrecarregados, que atuam na 
graduação, com disciplinas, orientações, participam de colegiados e comissões, dedicam-se a Programas de Pós-Graduação e vivem o dia-a-dia da 
UNIOESTE devidamente. No entanto, parece que isso não move as instâncias superiores a realizar concursos para docentes efetivos para que sejam 
incorporados onde devidamente são necessários, em programas expoentes e cursos de graduação consolidados e que se encontram em franco processo de 
verticalização. A situação acaba por desmotivar docentes engajados no crescimento da UNIOESTE. 
Ainda no tocante à dedicação, quero aqui manifestar minha indignação em relação à impossibilidade da Direção do CCBS em organizar a participação dos 
docentes em plantões. Temos acompanhado o curso de Fisioterapia que nos anos de 2008 e 2009 tinha cerca de 60 - 70% dos docentes realizando 
atividades no período noturno (AD, orientação, projetos de extensão e de pesquisa) enquanto no período matutino e vespertino atuavam em plantões (ainda 
que dentro dos limites impostos pela legislação). No curso de Odontologia a situação, ainda existente, é menos impactante. 
O reflexo disso está no que foi levantado anteriormente em relação à pesquisa, já que a tradição não se consolida, mesmo entre os docentes com doutorado 
concluído, que receberam da UNIOESTE todo apoio para sua qualificação. Retornam e assumem toda a carga de plantões que lhes é permitida e a 
dedicação à instituição, excetuando-se as aulas (muitas vezes em carga horária mínima), é pequena e praticamente a mesma que apresentava antes da sua 
qualificação. Isso explica a falta de docentes habilitados para atuarem em Programas de Pós-Graduação. 
Os plantões são um atrativo financeiro para os docentes e ainda tem mérito, pois é uma forma do mesmo estar vinculado à realidade do mercado de trabalho 
e da sua área de atuação, e trazer esta experiência para a sala de aula. Contudo, da forma em que está é pernicioso a UNIOESTE e o crescimento da área 
da saúde como formadora de mão-de-obra qualificada, para prestação de serviço, ensino e pesquisa, obrigatoriamente perpassa pela revisão das regras 
para a realização de plantões. 
Ressalta-se ainda que os plantões possam ser realizados por profissionais contratados para esse fim, pagos com recursos do sistema público de saúde, 
eximindo os docentes de assumirem essa carga horária e se dedicarem devidamente à missão indissociável da universidade: ENSINO × PESQUISA × 
EXTENSÃO, de fato, plantão não é a atuação principal do docente universitário. 
Falta também um instrumento avaliativo eficiente, tanto para docentes como para outras categorias de servidores (desde que o plano de carreira esteja 
implantado), que trate de maneira distinta os funcionários, levando em consideração sua dedicação. 
Da mesma forma, que seja objetiva e que de fato premie aqueles que buscam se qualificar e aperfeiçoar seu método de trabalho, que sejam de fato 
formadores de recursos humanos, que invistam seu tempo e conhecimento em prol dos alunos e da UNIOESTE e que penalize aqueles que, sendo maus 
servidores públicos, recebam o que de fato lhes cabe, frente à inoperância e inércia. 

PUBLICAÇÃO 

Reflexo da restrita dedicação, de fato, à pesquisa, a publicação científica no âmbito do CCBS pode ser considerada de baixa quantidade e concentrada. 
Prova disso é a política de apoio à publicação implementada pela Direção do CCBS, a partir de 2009, disponibilizando R$ 12.000,00 de recursos do Centro, 
provenientes de reserva técnica dos cursos de especialização. Desde a divulgação do edital, 14 docentes do CCBS solicitaram o recurso para publicação e 
todos foram contemplados. Dentre os 14 docentes, 8 são docentes efetivos no mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais ou em Biociências 
e Saúde. Esta iniciativa está longe de resolver os problemas quanto à falta de recursos para alavancar a atividade de pesquisa na UNIOESTE e auxiliou 
poucos docentes, visto que a grande maioria não chega nem mesmo na etapa de redação do artigo científico. Porém, o recurso foi de extrema importância 
para os docentes que o solicitaram.  

PROGRAMAS/AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

CURSO CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS – 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 
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BACHARELADO 

 
EXCELÊNCIA 

 O curso de Ciências Biológicas 
Bacharelado tem alcançado um índice 
elevado nas avaliações oficiais, tendo 
nas duas últimas avaliações (ENADE) 
obtido o conceito A, o que mostra a 
qualidade dos biólogos formados nesta 
instituição, apesar das várias 
dificuldades que enfrentamos. 
Quanto às avaliações não oficiais, como 
o Guia do Estudante da Editora Abril, 
fomos classificados com 4 (quatro) em 
2008 e 2009 e 3 (três) estrelas em 2010. 
Apesar de subjetiva, esta avaliação é 
fonte de informação às eventuais buscas 
por possíveis candidatos de todo o Brasil 
a cursar sua graduação nesta instituição 
de ensino. 
Vários dos alunos formados neste curso 
estão matriculados em programas de 
mestrado nesta e em outras instituições 
de ensino de excelência. Além disso, 
alguns alunos também conseguiram 
empregos no mercado de trabalho junto 
a empresas públicas e privadas, o que 
reflete a qualidade do egresso do nosso 
curso. 

 

INFRAESTRUTURA Devido ao crescimento da instituição com a 
implantação de mais cursos, o número de 
salas de aula ainda é insuficiente. Além 
disso, devido ao elevado índice de 
reprovação, surge a necessidade de salas 
de aula com maior capacidade. Este 
problema se soma à falta de controle do 
ensalamento, assim como o mau uso das 
salas de aula. Vários dos problemas 
existentes poderiam ser sanados através 
da melhor administração das instalações. 
Quanto aos laboratórios de aula prática, 
existe uma sobreposição de aulas práticas 
nas mais diversas áreas e cursos. O uso 

Nos últimos três anos, a UNIOESTE tem 
melhorado as condições de 
infraestrutura. Os espaços físicos foram 
melhorados, ganhando mais segurança 
e qualidade estética. Foram feitas 
melhorias nos acessos ao campus, o 
prédio de salas de aula ganhou nova 
pintura, os jardins e canteiros foram 
remodelados e alguns laboratórios foram 
melhorados. Além disso, com a 
aquisição de equipamentos de 
informática e multimídia, há agora maior 
facilidade no uso de recursos 
audiovisuais pelo professor. No entanto, 
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compartilhado de um mesmo laboratório 
para ministrar diferentes disciplinas tem 
sido uma grande dificuldade, além do 
espaço limitado. A ampliação e 
redistribuição de espaço no prédio de 
laboratórios é uma realidade. A estrutura 
física existente já não comporta a 
contratação de novos docentes, o 
surgimento de um curso de mestrado na 
área e o desenvolvimento de novos grupos 
de pesquisa. 
Além disso, o fornecimento de material de 
consumo para as aulas práticas, e a 
manutenção de equipamentos existentes 
também não ocorreu nestes três anos. 
Soma-se a este fato a inexistência de 
técnicos de laboratório e funcionários 
capacitados para auxiliar nas aulas 
práticas, limpeza e manutenção dos 
prédios. 
Muitos dos materiais necessários à 
realização das aulas práticas foram 
adquiridos pelos próprios professores, no 
intuito de não desqualificar o ensino e o 
aprendizado. Não obstante a manutenção 
da infraestrutura, como material 
permanente, equipamentos de informática, 
geladeiras, mobiliário dentre outras coisas, 
também tem sido fornecido pelos usuários 
dos diversos laboratórios que investem em 
seus próprios laboratórios, com verba 
pessoal para possibilitar a continuidade de 
pesquisas e o mínimo de condição de 
trabalho para se manter na instituição. 
Neste período não houve aquisição de 
material didático e bibliográfico solicitado, 
nem de mobiliário ou de qualquer outro tipo 
de equipamento, a não ser com verbas 
provenientes de projetos ou de programas 
como o Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE, especialização ou pelo 

ainda há vários problemas a serem 
resolvidos.  
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Programa de Pós-Graduação, ou de outras 
fontes como doação de docentes, ou 
eventos de divulgação científica. 

DOCENTES O grande problema do curso, assim como 
de vários outros cursos desta instituição é 
a carga horária atribuída a professores 
colaboradores (temporários). Apesar da 
qualificação apresentada, estes 
profissionais não constituem quadro 
efetivo, sendo renovado a cada dois anos. 
Esta instabilidade impede o 
desenvolvimento de projetos adequados e 
o crescimento na área da pesquisa e 
extensão, pois, além de serem 
temporários, estes docentes têm carga 
horária de ensino elevada. Estes docentes 
constituem cerca de 20 a 25% de nosso 
corpo docente, se não mais, e sua 
existência é uma constante nos últimos 
anos. Este panorama dificilmente será 
modificado, considerando-se que a carga 
horária a eles atribuída é referente aos 
cargos administrativos ocupados por 
docentes efetivos, ou aos cursos de pós-
graduação. Além disso, o curso ainda 
precisa atender à demanda externa no 
atendimento às orientações PDE, que hoje 
constitui cerca de 100 orientações. 
Este problema só seria resolvido se fosse 
possível a contratação de mais docentes 
efetivos. Ainda, nos últimos três anos, 
tivemos a evasão de dois docentes 
altamente qualificados que desistiram de 
enfrentar os eternos problemas desta 
instituição, o que aumentou o déficit no 
quadro docente do colegiado deste curso 
que ainda não foi sanado. 

O corpo docente do curso de Ciências 
Biológicas Bacharelado, apresenta cerca 
de 95% dos professores efetivos com 
título de doutor.  
 

 

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO AO ENSINO 

Todo o corpo docente do curso de Ciências 
Biológicas está com carga horária acima 
das 20 horas. Além da carga horária das 
disciplinas, o curso ainda precisa atribuir 
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para o Bacharelado duas supervisões de 
estágio por aluno (3ª e 4ª séries), as 
orientações de Trabalho de Conclusão de 
curso (4ª série), as monitorias e ainda as 
orientações PDE. Finalmente, em 2011 a 
aprovação de dois programas de mestrado 
tornou a situação ainda mais complicada 
para os docentes. 

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO ÀS 
ORIENTAÇÕES 

Considerando-se que vários dos docentes 
do curso desenvolvem atividades no curso 
de Ciências Biológicas Licenciatura, 
ministrando aulas e orientando 
monografias, resta pouco tempo para 
dedicar-se à orientação de alunos de 
iniciação científica. 
Apesar disso, vários professores 
orientaram e orientam alunos de iniciação 
científica, com bolsas CNPq, PIC, PICV, 
além dos vários outros alunos envolvidos 
em projetos de extensão, ou de pesquisa, 
ou ainda no Mestrado. Quanto às 
orientações de TCC quase todos os 
docentes apresentam um número elevado 
de orientandos, com um máximo de oito 
alunos por professor, além das supervisões 
de estágio de ambos os cursos, das 
monitorias e das iniciações científicas não 
vinculadas aos TTCs e monografias e aos 
projetos de pesquisa, ensino e extensão. 

  

INTERLOCUÇÃO COM 
AS INSTÂNCIAS 

SUPERIORES 

Entretanto, esta é apenas mais uma das 
instâncias a ser tramitada e várias das 
solicitações não são atendidas pelas 
instâncias superiores. 
Quanto à Direção de campus, o maior 
problema se resume na falta de 
sincronismo entre os diversos setores nele 
contidos. A disparidade entre os setores 
torna inviável o atendimento às 
solicitações, bem como o adequado 
funcionamento da máquina administrativa 
por ele coordenado. Além disso, a 

A interlocução com a Direção de Centro 
tem fluído de maneira satisfatória, com 
atendimento das diversas solicitações de 
acordo com as possibilidades 
disponibilizadas pela instituição. 
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inconstância na prestação de contas deste 
setor inviabiliza o planejamento de 
orçamentos e a aquisição dos materiais 
mínimos necessários à manutenção de 
equipamentos e aquisição de materiais de 
consumo. 
O material de almoxarifado tem sido 
fornecido com certa constância, porém 
sustenta apenas as demandas 
administrativas de secretariado do curso. 
Pouco há que se comentar a respeito da 
reitoria, considerando-se a situação política 
que vivenciamos, onde o sistema se 
encontra estagnado e nenhuma alteração 
significativa ocorreu em relação aos 
nossos cursos. 

ATENDIMENTO ÀS 
DEMANDAS DOS 

CURSOS 

A maior demanda do curso de Ciências 
Biológicas Bacharelado é pela aquisição de 
materiais de consumo para a manutenção 
dos laboratórios e das aulas práticas. 
Porém, praticamente nenhum dos 
materiais de consumo solicitados nos 
últimos três anos foi fornecido. Assim, 
todos os laboratórios estão funcionando 
em condições precárias. Algumas 
melhorias foram realizadas na rede de 
informática e elétrica nos laboratórios e 
equipamentos e matérias permanentes, 
além de que parte dos materiais de 
consumo foi adquirida com verbas de 
projetos vinculados a agências 
financiadoras. 

  

PROGRAMAS/AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

CURSO CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS – 
LICENCIATURA 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

EXCELÊNCIA Valem as mesmas observações do curso 
de Ciências Biológicas – Bacharelado. 

  

INFRAESTRUTURA Valem as mesmas observações do 
Bacharelado, porém, destaca-se que este 
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curso é o único curso noturno do CCBS. O 
mesmo problema ocorre quanto aos 
laboratórios de aula prática, onde existe 
uma sobreposição de aulas práticas nas 
mais diversas áreas, pois este curso ocorre 
somente em um período que compreende 
apenas 5 noites com 4 aulas em cada uma 
delas além dos sábados. O uso 
compartilhado de um mesmo laboratório 
para ministrar diferentes disciplinas tem 
sido uma grande dificuldade, além do 
espaço limitado para atender as cinco 
séries deste curso. A ampliação e 
redistribuição de espaço no prédio de 
laboratórios é uma realidade urgente. 
Além disso, o curso, com características 
mais pedagógicas é de mais recente 
implantação e exige a aquisição de 
materiais didáticos e bibliografia qualificada 
que ainda não foram atendidas pela 
instituição. 

DOCENTES O corpo docente do curso de Ciências 
Biológicas Licenciatura apresenta cerca de 
50% dos professores efetivos com título de 
doutor. Com o afastamento para 
qualificação na área de ensino, única área 
de docentes efetivos do colegiado deste 
curso a ainda não obter titulação de doutor, 
é elevado o número de docentes 
colaboradores (temporários). Apesar da 
qualificação apresentada (todos  mestres 
ou doutores), estes profissionais não 
constituem quadro efetivo sendo 
renovados a cada dois anos. Esta 
instabilidade impede o desenvolvimento de 
projetos adequados e o crescimento na 
área da pesquisa e extensão, pois, além de 
serem temporários, estes docentes tem 
carga horária de ensino elevada. Estes 
docentes constituem cerca de 50% de 
nosso corpo docente se não mais e sua 
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existência é uma constante nos últimos 
anos. Este fato se agrava devido ao caráter 
noturno do curso, considerando-se que 
além dos professores colaboradores 
lotados neste colegiado, outros professores 
de outros cursos que ministram aulas neste 
curso também são colaboradores. Este 
panorama dificilmente será modificado, 
considerando-se que a carga horária a eles 
atribuída é referente aos cargos 
administrativos ocupados por docentes 
efetivos, ou aos cursos de pós-graduação. 
Além disso, o curso ainda precisa atender 
à demanda externa no atendimento às 
orientações PDE, que hoje se constitui em 
cerca de 100 orientações. Este problema 
só seria resolvido se fosse possível a 
contratação de mais docentes efetivos. 
Além dos problemas já relatados, ainda há 
outros como a supervisão de estágios, em 
que as atividades são desenvolvidas nos 
colégios regionais, atividade que demanda 
uma grande carga horária a ser distribuída 
além das demais atividades já 
anteriormente citadas. 

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO AO ENSINO 

Valem as mesmas observações apontadas 
para o curso de Ciências Biológicas 
Bacharelado. 

  

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO ÀS 
ORIENTAÇÕES 

Valem as mesmas observações apontadas 
para o curso de Ciências Biológicas 
Bacharelado. 

  

INTERLOCUÇÃO COM 
AS INSTÂNCIAS 

SUPERIORES 

Valem as mesmas observações apontadas 
para o curso de Ciências Biológicas 
Bacharelado. 

  

ATENDIMENTO ÀS 
DEMANDAS DOS 

CURSOS 

Valem as mesmas observações apontadas 
para o curso de Ciências Biológicas 
Bacharelado. 

  

EVASÃO Estas informações estão disponíveis no 
GPC, que faz o acompanhamento do 
abandono dos cursos desta instituição. 
Quanto aos motivos que poderiam levar à 

 Para resolver este problema seria 
necessária uma série de alterações 
sociais e culturais. O curso deveria ser 
integral, com uma carga horária de 
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evasão, qualquer suposição aqui 
mencionada seria mera especulação. Pois, 
vários são os motivos que poderiam levar a 
este ato. Seria ingenuidade inferir que uma 
simples análise numérica possa levar a 
conclusões de tamanha complexidade. 
Contudo, a característica de curso noturno 
pouco auxilia neste contexto, pois os 
estudantes deste curso são indivíduos com 
características próprias. A maior parte 
deles pertence a uma classe trabalhadora 
em que o curso de graduação ocorre 
depois de uma jornada de trabalho longa e 
exaustiva. Este fato, somado à 
característica diurna de maior parte da 
população, diminui o aprendizado e o 
rendimento escolar, levando a uma série 
de problemas, como o baixo desempenho 
escolar, falta de estímulo e a consequente 
permanência prolongada na instituição. 
Este quadro pode se agravar levando ao 
desestímulo e ocasionalmente à evasão. 

disciplinas adequada, com os estágios 
curriculares acontecendo no período 
de realização do curso, com as 
devidas cargas horárias destinadas ao 
estudo, aprendizado e aplicação dos 
conteúdos ministrados. Além disso, os 
alunos deste curso poderiam também 
participar dos projetos desenvolvidos 
na instituição e fora dela relacionados 
à área de ensino. 
 
 

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

O curso de Ciências Biológicas 
Licenciatura é um curso mais recente e sua 
implantação ainda não está totalmente 
concretizada. O recente interesse das 
instituições de fomento, mostrado pelos 
programas que surgiram nos últimos anos, 
como o PIBID, o PDE, e os cursos de 
segunda licenciatura, mostram o interesse 
de órgãos governamentais na área de 
educação, um fato inédito e que traz à tona 
as necessidades de uma rediscussão 
sobre a importância de uma formação 
adequada destes profissionais. 

  

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONSERVAÇÃO E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS 

PROPOSIÇÂO DO PROGRAMA 

O Programa de Pós-graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais tem por objetivo capacitar, atualizar e aprimorar os diversos profissionais 
de nível superior (graduado em Ciências Biológicas ou áreas afins), em aspectos científicos e tecnológicos na área de Conservação e Manejo de Recursos 
Naturais. O pós-graduando (graduado em Ciências Biológicas ou áreas afins) estará apto para o exercício profissional no magistério superior e na pesquisa, 
estando capacitado e qualificado na teoria e na prática, para o desenvolvimento de projetos que busquem a solução de problemas vinculados à Conservação 
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e Manejo de Recursos Naturais. Além disso, o curso de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais deverá contribuir para uma 
formação interdisciplinar e transversal sobre as diferentes áreas de atuação: na qualidade, manejo e conservação ambiental, e tecnologias aplicadas ao 
manejo, conservação e tratamento de afluentes: 
1) Ampliar a formação de recursos humanos, com base em projetos conjuntos de pesquisa; 
2) Estabelecer parcerias com outras instituições de ensino superior nacionais e internacionais com o objetivo de desenvolver e aplicar novas tecnologias; 
3) Aumentar as publicações de trabalhos científicos visando contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional; 
4) Promover o incremento de alunos de graduação participando em projetos de pesquisas; 
5) Disponibilizar melhores condições de aprendizagem e treinamento de discentes nos Programas de Iniciação Científica Institucional; 
6) Desenvolver a capacidade do pós-graduando para apropriar-se de novos conhecimentos, sobretudo em Manejo e Conservação de Recursos Pesqueiros e 
Aquicultura, contribuindo para a solução de problemas locais, regionais e nacionais; 
7) Contribuir para a atualização/formação de professores, capacitando-os para o desempenho qualificado do ensino de graduação e pós-graduação; 
8) Promover a integração Universidade/Sociedade incentivando a realização de pesquisas aplicadas e participando dos fóruns e conselhos ligados à área 
interdisciplinar; 
9) Estabelecer processo educativo e de comunicação para transferência de conhecimento e de tecnologias para o desenvolvimento sustentado da região. 

RETORNO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO 

A integração entre o Programa e os cursos de graduação é bastante fortalecida pela atuação de todos os docentes permanentes (13) nos cursos de 
graduação em Engenharia de Pesca, Ciências Biológicas e Engenharia Agrícola. Além de ministrar aulas nos cursos de graduação, é importante ressaltar 
que todos os docentes do Programa têm projetos de pesquisa com a participação de discentes da graduação, com bolsas de iniciação científica do CNPq, da 
Fundação Araucária, da própria instituição (UNIOESTE), da Fundação PTI/Foz do Iguaçu ou de outros órgãos/empresas financiadoras das pesquisas. Além 
disso, há a participação dos discentes da graduação em co-autoria com os da pós-graduação nas publicações em anais de congressos e revistas científicas, 
resultantes do desenvolvimento das pesquisas em equipe e dos trabalhos de conclusão de curso. 
Vários alunos selecionados para o Programa são oriundos da graduação da própria instituição, os quais eram participantes de projetos de pesquisas e 
bolsistas de iniciação científica. Vale destacar que atividades de pesquisas desenvolvidas pelos grupos de pesquisa afetos ao Programa, com a participação 
de discentes da graduação, são anteriores ao Programa, demonstrando a integração das atividades e amadurecimento das áreas de pesquisa na instituição. 
Recentemente, em outubro de 2009, o Programa teve proposta aprovada no Edital 10/2009 do Programa Nacional de Pós-Doutorado, sendo contempladas 
na proposta 01 bolsas de pós-doutorado, modalidade PNPD. O bolsista selecionado irá participar ativamente de atividades que permitirão uma maior 
integração da pós-graduação com a graduação. Ressalta-se que o Programa, atuando de forma integrada ao curso de graduação em Ciências Biológicas 
(Bacharelado e Licenciatura), também contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde. 
Estágio de Docência (do pós-graduando junto aos alunos de graduação) O estágio de docência constitui atividade obrigatória para todos os discentes 
regulares do Programa (independente de serem bolsistas CAPES), o qual deve constar no histórico escolar do discente, com o conceito aprovado. O estágio 
de docência obedece aos seguintes critérios: 
1) o estágio de docência tem carga horária máxima de 30 h/a; 
2) compete à Comissão de Bolsa CAPES registrar e avaliar o estágio de supervisão e o acompanhamento do estágio; 
3) o discente que comprovar experiência na docência em instituições públicas de ensino superior pode ser dispensado do estágio de docência, a critério do 
colegiado do Programa; 
4) as atividades do estágio de docência devem ser compatíveis com a área de pesquisa do Programa. 
A parceria do programa com a graduação (Engenharia de Pesca, Engenharia Agrícola e Ciências Biológicas) possibilitou a realização dos estágios docência 
em 2010 dos alunos da primeira turma (15 alunos), ingressos em março de 2010, permitindo uma consolidação das relações acadêmicas entre os discentes 
do Programa e os cursos de graduação. 

EXCELÊNCIA DO CURSO EM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS OFICIAIS DE AVALIAÇÃO 
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O Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (PPRN) – nível Mestrado, foi recomendado pela CAPES (CTC-ES, em sua 
112ª reunião, ofício n. 83-21/2009/CTC/CAAIV/CGAA/DAV/CAPES, de 6 de outubro de 2009, código 40015017015P8), com atribuição da nota 3. O PPRN 
visa capacitar, atualizar e aprimorar os diversos profissionais de nível superior (biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e engenheiro de pesca, 
químico e farmacêutico), em aspectos científicos e tecnológicos na área de Conservação e Manejo de Recursos Naturais. Neste programa participam 13 
docentes permanentes e 1 docente colaborador, dos cursos de Ciências Biológicas, Engenharia de Pesca e Farmácia. O curso teve início em março de 
2010, com seleção em fevereiro de 2010 e com 14 alunos matriculados. No segundo processo de seleção foram ofertadas 22 vagas para o ano de 2011 e 
foram homologadas 57 inscrições conforme Edital n. 002/2011-PPRN. Atualmente são 15 alunos matriculados e 14 bolsistas (CAPES, CNPq, Fundação 
Araucária e Fundação PTI). 

INFRAESTRUTURA PARA O ENSINO: ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO 

A ampliação e o fortalecimento do programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais, campus de Cascavel, faz-se necessária 
para atender à demanda de capacitação profissional em Ciências Biológicas e áreas afins, além de suprir a inexistência de programas de pós-graduação 
stricto sensu nesta área, nos estados da região sul do país, uma vez que foram recebidas 85 inscrições na primeira oferta do recém-criado programa e está 
prevista a oferta de 14 vagas e 58 inscrições na segunda oferta com um total de 22 vagas ofertadas. 
As atividades do Programa tiveram início em março/2010, com a primeira seleção de candidatos em fevereiro/2010, sendo 14 alunos matriculados em 
março/2010 e início das atividades letivas em março/2010. Tendo em vista a elevada procura de candidatos ao Programa e, em especial, o programa 
ampliou para 22 vagas e o inicio das atividades letivas terá seu inicio em março de 2011. 
A estrutura física disponível para o programa precisa ser ampliada, uma vez que temos perspectiva de melhoria das condições de trabalho em função dos 
valores aprovados em projetos de pesquisa aprovados por diversos órgãos de fomento: CAPES, CNPq, Fundação Araucária, SETI (Secretaria de Ciência e 
Tecnologia), e também junto a empresas como Itaipu Binacional, COPEL, Tractebel Energia S. A., Companhia Energética de São Paulo-CESP, entre outras 
entidades nacionais, desenvolvidos pelos grupos de pesquisa, que congregam professores deste curso bem como de outros cursos e universidades do 
Estado do Paraná e demais estados (São Paulo, Pernambuco). 
Em termos de sala de aula o Programa conta hoje com somente uma sala para as aulas teóricas com capacidade para no máximo 22 alunos. A secretaria do 
Programa ainda não dispõe de espaço físico adequado para abrigar a assistente do Programa e a coordenação do Programa. 
Os docentes afetos ao Programa dispõem de salas para permanência; tais ambientes foram reorganizados com divisórias, anexas aos respectivos 
laboratórios, com computadores ligados à internet, na tentativa de comportar o aumento da demanda dos laboratórios. Os laboratórios de aula prática são 
dimensionados para atender a turmas de aproximadamente 20 alunos nas aulas práticas dos cursos de graduação e hoje, além da graduação, as aulas dos 
Programas de Pós-Graduação também disputam esse espaço. 
Falta ainda ambiente adequado para permanência dos alunos dos Programas de Pós-Graduação para que possam desenvolver suas atividades, tanto de 
pesquisa como nas disciplinas, uma vez que todos possuem bolsas de estudo. 
No ano de 2008 toda a rede lógica da UNIOESTE, em seus cinco campi foi substituída por outra mais rápida e de maior abrangência, disponibilizando-se 
inúmeros pontos para acesso, o que facilitou a atualização dos dados por parte dos alunos. 
Além disso, no ano de 2009 ocorreu a ampliação do acesso dos alunos aos recursos de informática, seja por meio do número como também pela atualização 
dos equipamentos disponíveis. Em se tratando de acesso à internet, os alunos podem fazer uso também das máquinas disponíveis nos laboratórios de 
informática do campus, que totalizam cerca de 20 computadores. 
Apesar das atividades do Programa terem iniciado em março/2010, até o momento foram aprovados projetos em diversos órgãos de fomento (CAPES, 
CNPq, Fundação Araucária, SETI/Secretaria de Ciência e Tecnologia), que totalizam R 273.195,00. 

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA EM CONSERVAÇÃO E MANEJO DE RECURSOS 
NATURAIS – BLOCO DE LABORATÓRIOS EM CONSERVAÇÃO E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS 

Projeto foi elaborado com o corpo docente com o objetivo de demostrar o planejamento das ações futuras do PPRN e dessa forma atender às linhas 
específicas do Programa em Conservação e Manejo de Recursos naturais, em uma área aprovada em reunião de Conselho de Campus/2010, no campus de 
Cascavel. Uma parte desta edificação deverá ser constituída de dois pisos, sendo que o piso inferior conterá os Laboratórios de Genética e Herbário de 
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Fanerógamas (UNOP) e o piso superior deste mesmo bloco, destina-se aos laboratórios de Ecologia Aquática e Herbário de Criptógamas (UNOP), sendo a 
área total de aproximadamente 250m2. Além disso, este projeto destina-se à elevação de um segundo andar, denominado Laboratório de Microbiologia 
Ambiental, piso superior do laboratório de Biotecnologia, anteriormente construído com recursos FINEP. No que se refere às necessidades, fica claro pelo 
que se apresentou a dificuldade em se ter, de fato, o apoio da Direção de campus, já que os investimentos dos recursos financeiros obtidos ficam 
comprometidos pela morosidade dos processos formais de compra, bem como na alocação de espaço físico adequado, apesar de ter havido o 
comprometimento institucional no momento da elaboração do programa. 
Por outro lado, junto à instância superior, tem havido receptividade às necessidades e iniciativas do Programa, desde a sua concepção, bem como nos 
encaminhamentos para sua execução. 

Programas/ 
Ações Estratégicas 

CURSO DE 
ENFERMAGEM 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

EXCELÊNCIA  Nas últimas avaliações do ENADE, o 
curso de Enfermagem – campus de 
Cascavel obteve, em 2004, conceito 4 
(quatro) e em 2007, conceito 5 (cinco). O 
curso foi reavaliado no ano de 2010, 
porém, os conceitos ainda não estão 
disponíveis para consulta. O curso de 
Enfermagem vem sendo contemplado 
nos últimos três anos com o Prêmio 
Melhores Universidades Guia do 
Estudante, da Editora Abril, o curso de 
Enfermagem recebeu 03 estrelas. 

 

INFRAESTRUTURA O curso de Enfermagem – campus de 
Cascavel conta com 02 (dois) Laboratórios 
de Técnicas Básicas de Enfermagem 
necessitando de ampliação/reforma das 
instalações atuais, além da aquisição de 
materiais e equipamentos atualizados para 
facilitar o aprendizado dos discentes. 
Algumas disciplinas específicas do curso, 
como Enfermagem Perioperatória, 
Enfermagem em Puericultura, Criança e 
Adolescentes Sadios e Criança e 
Adolescentes Hospitalizados, que já 
utilizam os Laboratórios de Técnicas 
Básicas, necessitam em caráter 
emergencial, de laboratórios específicos 
para as disciplinas, haja vista que o 
laboratório existente não contempla as 
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necessidades dessas disciplinas, ou seja, a 
construção de um Laboratório de Técnicas 
Cirúrgicas e Urgências e Emergências, de 
um Laboratório de Pediatria, além da 
criação de um Laboratório de Saúde 
Coletiva. 
A necessidade da manutenção dos 
laboratórios já existentes e da criação de 
novos justifica-se em razão de que o 
desenvolvimento de habilidades técnicas 
deve ser aprendido em laboratórios com 
modelos e simuladores cada vez mais 
modernos que acompanham o 
desenvolvimento científico e tecnológico 
das profissões da área da saúde, e não 
diretamente com o paciente. Os aspetos 
éticos, legais, de humanização e de 
segurança de todos os clientes atendidos 
nos diferentes ciclos de vida devem ser 
observados e praticados principalmente 
nos centros formadores de futuros 
profissionais. 
As solicitações de materiais de consumo 
para os Laboratórios de Técnicas de 
Enfermagem são feitas anualmente, mas a 
situação tem se agravado nos últimos dois 
anos devido à falta de materiais básicos 
(luvas, solução degermante, seringas, 
agulhas, entre outros) para o início das 
aulas, que são realizadas no primeiro 
semestre do ano letivo. 
Em 2011, foi encaminhado ofício à Direção 
de Enfermagem do Hospital Universitário 
reiterando solicitações feitas no ano 
anterior para doação de materiais vencidos 
ao Laboratório de Técnicas para não haver 
a suspensão das aulas práticas, porém, até 
o presente momento tal solicitação não foi 
atendida. 
Nos últimos anos o campus de Cascavel 
tem solicitado anualmente relação de livros 
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e periódicos dos cursos e o colegiado de 
Enfermagem, por sua vez, encaminha tal 
solicitação aos professores que atualizam 
a relação baseada na lista do ano anterior. 
Porém, o acervo bibliográfico do curso 
continua desatualizado, com número 
insuficiente de exemplares, pois não tem 
sido contemplada a compra dos livros 
anualmente solicitados. Salientamos que 
os últimos livros adquiridos para o curso 
foram comprados com recursos do projeto 
de Especialização em Saúde da Família, 
aprovado pelo Ministério da Saúde em 
2002, repassado via Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde. O acervo de 
periódicos também é incipiente, 
necessitando de novas aquisições e 
atualização do acervo existente. 
Com relação aos equipamentos de 
audiovisual o curso de Enfermagem conta 
com 05 (cinco) projetores multimídia e 03 
(três) notebooks que foram doados por 
outros cursos da área da saúde 
(Odontologia) e pelo CCBS, além de 
recursos advindos do Programa Saúde da 
Família. As salas de aulas destinadas ao 
curso de Enfermagem não estão 
devidamente equipadas com o mínimo 
necessário para o bom andamento das 
aulas teóricas, como projetor, computador, 
telão, carteiras estofadas, persianas nas 
janelas e um sistema de ventilação 
adequado. 
As Aulas Práticas Supervisionadas são 
atividades práticas programadas, 
orientadas e avaliadas que proporcionam 
ao aluno do curso de graduação a prática 
profissional, social ou cultural, por meio da 
sua participação em atividades 
profissionais em situações reais de 
trabalho, vinculadas à sua área de 
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formação acadêmico-profissional. É uma 
vivência didático-pedagógica com sentido 
de integralização e da aprendizagem dos 
aspectos específicos da profissão, iniciada 
e desenvolvida ao longo do curso. 
Estas atividades priorizam sete grandes 
situações: Fundamentos de Enfermagem, 
Enfermagem Clínica, Enfermagem 
Cirúrgica, Enfermagem em Psiquiatria e 
em Saúde Mental, Enfermagem Materno-
Infantil, Saúde Coletiva e Administração 
dos Serviços de Enfermagem, sendo 
desenvolvidas em Unidades Básicas de 
Saúde, escolas de ensino fundamental, 
médio e técnico, além do Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná. 
Nos últimos três anos, apesar da 
burocracia existente nas instituições para 
concessão de campos de estágios e aulas 
práticas supervisionadas, todas as nossas 
solicitações têm sido atendidas, com 
alguns ajustes necessários e 
compreensíveis. 

DOCENTES  O colegiado do curso de Enfermagem 
tem cumprido com o Plano de 
Qualificação Docente elaborado 
anualmente. Atualmente temos 03 
docentes afastados integralmente e 01 
docente com afastamento parcial para 
cursar Pós-Graduação, nível Doutorado 
na Universidade de São Paulo (Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto e de 
São Paulo), Universidade de Campinas 
e Universidade Federal de São Carlos. 
Nos últimos três anos 05 docentes 
concluíram o Doutorado e 01 concluiu o 
Mestrado. 

 

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO AO ENSINO 

A carga horária de ensino e apoio didático 
na graduação e pós-graduação dos 
docentes do curso de Enfermagem nos 
últimos três anos tem totalizado 644,66 
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horas/aula. Destas destina-se ao curso de 
especialização em Saúde Pública 87,94 
horas/aulas. Desse modo, tem-se uma 
média de 21,48 horas/aula para o total de 
30 docentes efetivos do curso de 
Enfermagem. No entanto, desse total de 
professores, continuamente o curso tem 
assumido a carga horária dos professores 
afastados integral ou parcialmente para a 
qualificação docente. Além disso, as 
aposentadorias que ocorreram no período 
não foram supridas com contratação de 
professores efetivos cabendo aos 
professores assumirem essa carga.  
O curso de Enfermagem tem-se debruçado 
em maiores proporções no ensino da 
graduação, articulando a licenciatura e o 
bacharelado de modo integrado, uma vez 
que os alunos nas atividades de prática de 
ensino e no estágio curricular mobilizam os 
diversos conhecimentos expressando a 
articulação pretendida. 

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO ÀS 
ORIENTAÇÕES 

Nos últimos três anos, os docentes do 
curso de Enfermagem têm orientado 
Trabalhos de Conclusão de curso na 
graduação e monografias no curso de 
especialização, sendo que a carga horária 
total destinada a essa atividade foi: 2008: 
193 horas; 2009: 207,5 horas; e 2010: 167 
horas. A média dos três anos ficou em 
189,16 horas. Quanto às iniciações 
científica, tanto voluntária (ICV) como 
remunerada (ICR) têm sido enviadas em 
atendimento aos editais, nos últimos três 
anos com média de 8 a 10 alunos/ano. 
Salientando-se que o envio das propostas 
de IC tem sido assumido em sua maioria 
pelos doutores do curso. Essa participação 
nas iniciações científicas promove 
articulação entre o ensino e pesquisa, 
estimulando o envolvimento acadêmico na 
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construção do conhecimento científico da 
realidade de saúde em que desenvolve 
suas práticas assistenciais. 
A pesquisa ainda é um desafio a ser 
enfrentado pelo curso, desafio este que se 
potencializa pela elevada carga horária de 
ensino da maioria dos docentes, da 
dificuldade de obter financiamento para 
pesquisas tanto por parte da instituição 
como pelos órgãos de fomento federais e 
estaduais. Os docentes têm se esforçado 
para o envio de propostas aos editais dos 
referidos órgãos, contudo, nem sempre 
logrando sucesso. 

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO AOS 

PLANTÕES 

Alguns docentes do curso de Enfermagem 
realizam plantões na Clínica de 
Reabilitação Física – CRF, no curso de 
Fisioterapia com uma média de 01 plantão 
semanal de 06 horas. Deste modo, dos 30 
docentes, 05 efetuam plantões no CRF, 
com uma média de 150 horas. O impacto 
dessa atividade na graduação não tem sido 
sentido de forma contundente, entretanto, 
as atividades de pesquisa e extensão têm 
sido remanejadas para outros horários. 

  

INTERLOCUÇÃO COM 
AS INSTÂNCIAS 

SUPERIORES 

Infelizmente, o que se observa é que as 
solicitações são enviadas diretamente pelo 
curso ou encaminhadas via direção de 
centro ao campus de Cascavel, estas, na 
sua grande maioria, não são atendidas. 
Como exemplos podem ser citadas as 
várias solicitações de materiais de 
consumo para os laboratórios, quadro 
mural, persianas (esta última destruída no 
período da pintura do prédio de salas de 
aulas), entre outras, solicitadas em anos 
anteriores e até o presente momento, não 
atendidas. 
 

O curso de Enfermagem mantém maior 
interlocução com o Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, no qual está 
alocado. Nos últimos três anos temos 
mantido um diálogo bastante positivo 
com a direção do CCBS, que tem 
atendido na medida do possível, no que 
tange à sua competência legal, as 
solicitações do curso e encaminhadas 
outras seguindo os trâmites legais da 
instituição.  
A interlocução com a Reitoria é feita 
frequentemente por memorandos ou 
quando se faz necessária, através da 
participação em reuniões principalmente 
com a Pró-Reitoria de Graduação e 
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GPC, para tratar de assuntos inerentes à 
graduação. 

ATENDIMENTO ÀS 
DEMANDAS DOS 

CURSOS 

Já descritas anteriormente. 
 

  

EVASÃO As principais causas da evasão discente 
do curso de Enfermagem ao longo dos 
anos são: 
1. Baixa frequência nas aulas teóricas e 
práticas das disciplinas do curso; 
2. Deficiência em matérias básicas 
oferecidas ainda no ensino médio, que 
reflete no desempenho do acadêmico 
durante o curso de graduação; 
3. Baixo interesse por parte do acadêmico 
em relação a determinadas disciplinas 
específicas do curso. 
4. Não cumprimento das exigências 
mínimas curriculares do curso. 

  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NO CURSO DE ENFERMAGEM 

PROPOSIÇÃO DO PROGRAMA 

O programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Pública, vinculado ao curso de Enfermagem, vem sendo proposto desde 1996 gratuitamente. A 
proposta do referido programa é oferecer o curso de caráter multiprofissional, sendo ofertado com diferentes ênfases de acordo com a necessidade dos 
profissionais de saúde, dos serviços de saúde da região, da realidade proposta pelas políticas de saúde e pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos diferentes 
momentos históricos. 
No ano de 2007 foi desenvolvida pela 6ª vez a especialização em Saúde Pública, porém, a partir desta oferta, com o intuito de oferecermos o curso 
permanentemente e, buscando avançarmos para os cursos stricto sensu, passou-se a apresentar o mesmo projeto para o segundo ano consecutivo de 
continuidade. 

RETORNO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO 

Os cursos de Pós-Graduação oferecidos pelo curso de Enfermagem oportunizam aos docentes o constante aprimoramento de conteúdos que são também 
ministrados na graduação, assim como possibilita ao graduando vislumbrar a possibilidade de ingressar em um programa de pós-graduação após a 
conclusão do curso de graduação. 

EXCELÊNCIA DO CURSO EM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS OFICIAIS DE AVALIAÇÃO 

Os cursos de Pós-Graduação não têm avaliação formal pela instituição até o momento. São feitas avaliações com os alunos e professores ao longo dos 
cursos que constam dos relatórios do programa ao término de cada turma. Nestas avaliações, os alunos têm apontado a importância dos referidos cursos, 
uma vez que vem ao encontro de suas necessidades profissionais e dos serviços em que estão alocados. 
Ainda, apontam que a oportunidade de cursar a especialização no local onde residem é um fator relevante, pois como estão inseridos no mercado de 
trabalho, muitas vezes, não conseguem se deslocar para participar de cursos fora do município. 

INFRAESTRUTURA PARA O ENSINO 

Os espaços físicos utilizados pelo curso são os cedidos pela instituição, a saber: 01 sala de aula e laboratório de informática para o desenvolvimento de 
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algumas disciplinas específicas. 
Os cursos não dispõem de sala para secretaria e tão pouco de recursos humanos para efetuar os despachos e digitação de documentos inerentes à 
operacionalização dos mesmos, os quais são realizados pelo próprio coordenador do próprio curso. 
Em alguns casos, a secretária do colegiado do curso de Enfermagem realiza a entrega e encaminhamentos de documentos para os demais setores da 
instituição. O curso dispõe de uma cota anual de xérox obtida junto à direção do campus de Cascavel. 

INTERLOCUÇÃO COM INSTÂNCIAS SUPERIORES 

A interlocução é mediada pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde para a tramitação das documentações e encaminhamentos necessários. A 
articulação especificamente com a Divisão de Pós-Graduação na Reitoria ocorre de maneira mais direta, sem haver dificuldades no diálogo. 
Contudo, houve dificuldades na aprovação da proposta para manutenção do curso de especialização em Saúde Pública em caráter permanente nas 
instâncias superiores, visto este ser oferecido gratuitamente, com as respectivas cargas horárias lançadas nos PIADs dos docentes como atividade de 
ensino. 
No entanto, a carga horária dos docentes que ministram aulas na especialização, em sua maioria, não está contabilizada dentro dos 50% de ensino, não 
havendo, portanto, prejuízos para a graduação. 
Ressaltamos ainda que durante os 15 anos que os cursos vêm sendo ofertados, não houve a contratação de docentes para suprir a carga horária das 
especializações. 

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CURSO/PROGRAMA 

A UNIOESTE – campus Cascavel vem se consolidando como um polo de formação e qualificação de profissionais na área de saúde. Este esforço não deve 
ficar restrito à ampliação da formação em nível de graduação, devendo expandir-se também para a pós-graduação, possibilitando aos profissionais de saúde 
retornar à universidade para atualizarem seus conhecimentos e refletirem sobre a prática nos serviços de saúde, permitindo uma atuação mais qualificada e 
comprometida com a busca e apresentação de possíveis soluções para os problemas do cotidiano do trabalho em saúde. 
O setor saúde é uma das áreas sociais que exige aprimoramento constante dos profissionais que nele atuam, tanto pela emergência de novos problemas, 
como pela complexificação dos já existentes e, ainda, pela própria dinâmica das políticas de saúde existentes. Nesse sentido, os cursos oferecidos buscam 
responder à demanda por qualificação dos profissionais que atuam nas diversas áreas do setor saúde, inclusive o da Saúde Pública, atualmente constituída 
em grande campo de trabalho dos profissionais formados nesta instituição e, concomitantemente, contribuírem para a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pelo SUS nesta região. 
Compreendemos que a atuação de profissionais bem preparados pode diferenciar o planejamento, organização e gestão das ações de saúde propostas para 
o enfrentamento das necessidades e demandas da população. 

Programas/Ações 
Estratégicas 
CURSO DE 

FISOTERAPIA 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

EXCELÊNCIA  O curso de Fisioterapia na primeira 
avaliação do ENADE, em 2004 obteve 
conceito 5, e em 2007 conceito 4. Em 
2010 passou por uma avaliação de 
reconhecimento de curso obtendo um 
bom resultado pelos representantes do 
Conselho Estadual de Ensino Superior 
do Paraná que consideraram a 
infraestrutura a mais extensa de todas 
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as IES públicas do Estado do Paraná. 

INFRAESTRUTURA As salas de aula no prédio do campus 
foram reformadas, mas se percebem ainda 
dificuldades em algumas questões 
relacionadas à segurança do campus, pois 
em 2010 foram roubados equipamentos 
utilizados para as aulas teóricas. A falta de 
cortinas e black-outs para impedir a 
refração do sol sobre os alunos durante as 
aulas continua sendo um problema que 
ainda não foi resolvido. 
A infraestrutura dos laboratórios das 
disciplinas básicas seguem descritas pelo 
curso de Biologia. 
 
 

A infraestrutura para o ensino tem 
melhorado constantemente desde a 
implantação do curso, graças a projetos 
enviados a órgãos de fomento, aos 
recursos oriundos do SUS e dos cursos 
de atualização e especialização. O curso 
necessita, ainda, de muitas melhorias 
em termos de infraestrutura e 
equipamentos. Em relação aos 
equipamentos, a maior dificuldade está 
na realização de manutenção preventiva 
e consertos. Quanto ao material de 
consumo, o curso é auto-sustentável e 
possuiu hoje uma qualidade satisfatória. 
Com a construção do novo prédio da 
Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE, 
aumentou o espaço para aulas práticas 
e também o espaço de atendimento aos 
alunos com salas de aula exclusiva para 
os docentes. Além disso, melhorou o 
espaço para atender aos acadêmicos 
sob forma de pesquisa e extensão, 
viabilizando também melhor atendimento 
aos pacientes atendidos pelo Centro de 
Reabilitação Física da UNIOESTE. 
Os estágios que funcionam junto à 
clínica estão adequados quanto à 
infraestrutura, mas o espaço de estágio 
do HUOP tem esperado o novo espaço 
que será fornecido para o próximo ano 
de 2012. O espaço atual que já é 
utilizado desde 2009 é pequeno e sem 
condições de atender a toda a demanda 
de acadêmicos e docentes que precisam 
ocupar o espaço físico. 
A UBS da faculdade passou a ser um 
novo campo de estágio a partir de 2010, 
bem como o Centro Municipal de 
Educação Infantil visando a estender as 
ações do curso mais diretamente à 

Pensa-se futuramente em aumentar o 
número de laboratórios expandindo o 
espaço físico para um terceiro piso e 
concentrando todo o curso no espaço 
da clínica aumentando ainda o número 
de salas de aula. 
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comunidade local. As atividades 
realizadas tem tido boa repercussão 
junto a esta população. 
No espaço da clínica passaram a 
funcionar alguns laboratórios como 
Equilíbrio e Movimento, Estudos das 
Lesões e Recursos Terapêuticos e 
Posturologia. 
Já existem normas de utilização 
aprovadas pelo colegiado e todos os 
docentes podem utilizar as 
dependências criadas, só que isso não 
tem acontecido de uma forma efetiva, 
pois os conhecimentos têm sido bem 
específicos em cada área de atuação, 
mas estas normas favorecem a 
utilização de todos os docentes. 

DOCENTES O corpo docente do curso de Fisioterapia 
apresenta cerca de 12% dos professores 
efetivos com título de doutor. Este fato se 
deve aos poucos programas que existem 
na área de doutorado na Fisioterapia, 
sendo oferecidos aproximadamente 4 
cursos de doutorado em Fisioterapia em 
todo o país. O docente tem que se inserir 
em programas similares em áreas 
interdisciplinares. 
Outro fator que dificulta o acesso é que 
muitos programas são pagos e envolve o 
deslocamento dos professores para fora da 
cidade. Nos casos de solicitação de 
afastamento é necessário que outros 
docentes cubram a saída do colega e isso 
acaba gerando uma sobrecarga maior para 
alguns membros do colegiado. Sabe-se 
que a qualificação precisa melhorar e para 
isso sugere-se a ajuda da instituição com o 
apoio aos dinters na própria sede da 
UNIOESTE em parceria com outras 
universidades. 
O colegiado está ciente da necessidade de 
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qualificação urgente uma vez que a 
ausência da mesma dificulta o patrocínio 
de financiamentos de projetos. 

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO AO ENSINO 

Todo o corpo docente do curso de 
Fisioterapia está com carga horária acima 
das 20 horas na graduação e agora com 
outras duas especializações e residência 
aprovada, vários docentes que atuam na 
área estão acima de 28 horas em ensino e 
orientação. 

  

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO ÀS 
ORIENTAÇÕES 

Os TCCs contemplam a maioria dos 
docentes na orientação dos discentes e 
tem aumentado o número de acadêmicos 
de pesquisa e extensão que são bolsistas 
contemplados pelas ações destas pró-
reitorias. É preciso aumentar as 
orientações de PIBIC, que está vinculada à 
qualificação do corpo docente. 

  

TEMPO MÉDIO 
DEDICADO AOS 

PLANTÕES 

 De uma forma geral todos os docentes 
têm participado de atividades que 
envolvem o plantão docente e este tem 
servido para que o docente tenha a 
oportunidade de também estar atuando 
diretamente na sua área específica.  
Devido ao TIDE vários docentes 
pararam de atuar em clínicas e em 
prestações de serviço; a possibilidade 
da realização de plantão favoreceu a 
prática e reciclagem deste diretamente 
com a prática e a rotina da Fisioterapia. 
Pelo fato de cada professor ter o seu 
horário exclusivo para desenvolver esta 
atividade e a mesma ser comprovada 
pelo cartão ponto separado bem como a 
comprovação da produtividade individual 
de cada profissional, não há prejuízos às 
atividades acadêmicas. 
Se não fosse o plantão docente, o CRF 
não poderia ter o faturamento que 
apresenta, pois o número de 
atendimento seria reduzido em média 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    295 
 

50% sem contar um inchaço maior ainda 
do serviço e da lista de espera do CRF. 
A qualidade do serviço prestado ao CRF 
deve-se em parte pela mão de obra 
altamente especializada, uma vez que o 
atendimento é feito pelo próprio docente 
da área. 

INTERLOCUÇÃO COM 
AS INSTÂNCIAS 

SUPERIORES 

Existem algumas dificuldades referentes à 
direção de campus, e o atendimento às 
solicitações que são feitas ao setor de 
compras e da administração de uma forma 
geral, bem como a inconstância na 
prestação de contas deste setor inviabiliza 
o planejamento de orçamentos e a 
aquisição dos materiais mínimos 
necessários à manutenção de 
equipamentos e aquisição de materiais que 
já foram solicitados diversas vezes pelo 
CRF. 
Quanto à reitoria a mesma demorou muito 
para atender às solicitações de emissão de 
portaria para os cargos administrativos do 
CRF, tanto para a coordenação técnica 
quanto para a administrativa. 

O curso tem se feito presente em todas 
as reuniões e tem atendido às 
solicitações do centro e tentado se fazer 
presente nas comissões atendidas por 
este. 
Além do centro atualmente há 
representação no campus e no COU 
pelo colegiado. 

 

ATENDIMENTO ÀS 
DEMANDAS DOS 

CURSOS 

A maior demanda do curso de Fisioterapia 
é pela aquisição de materiais para o centro 
de reabilitação e para os estágios do 
HUOP, pois alguns materiais foram 
adquiridos em 2002 e não foram repostos. 
Agora com a proposta da pós-graduação 
estes materiais precisam ser adquiridos 
com urgência para ter condições favoráveis 
de ensino ao invés de condições precárias 
e improvisadas. 

  

EVASÃO A evasão tem aumentado nos últimos anos 
e talvez isso se deva ao momento crítico 
que está passando a profissão de 
fisioterapeuta pela baixa remuneração e 
pouca ação das entidades representadoras 
com conselho e sindicato. É preciso um 
acompanhamento do egresso mais preciso 
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para acompanhar o ingresso do mesmo no 
mercado de trabalho. 

OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

 O curso de Fisioterapia da UNIOESTE 
tem sido provedor de recursos que 
acabam também beneficiando o centro e 
o campus de Cascavel. O curso já teve 
bem mais projetos de extensão 
registrados, mas atualmente os 
docentes têm optado em se dedicar 
mais às atividades de pesquisa. Existe 
em média um projeto de pesquisa 
registrado para cada docente e um de 
extensão para cada dois docentes. Nos 
últimos anos, aumentou a participação 
em linhas de pesquisa em áreas afins, 
mas ainda é necessário registrar mais 
linhas em áreas específicas da 
Fisioterapia visando à solidificação da 
pesquisa no curso. É preciso também 
dar continuidade nas publicações dos 
docentes para solidificar os programas 
de pós-graduação, mas mesmo assim já 
se tem oferecido Especialização em 
Fisioterapia Hospitalar e o outro uma 
Residência em Fisioterapia Intensiva. O 
novo curso de Especialização em 
Fisioterapia Hospitalar segue a 
modalidade prática, com uma carga 
horária de 2200 horas. O curso é 
totalmente gratuito e foram ofertadas 10 
vagas; está-se oferecendo ainda uma 
residência em Fisioterapia Intensiva com 
4 vagas gratuitas, com bolsa para os 
alunos. 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ODONTOLOGIA 

PROPOSIÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 

Os cursos de especialização em Odontologia da UNIOESTE, nas diversas especialidades oferecidas, têm atingido satisfatoriamente os objetivos de 
contribuir para a formação e aprimoramento dos profissionais, oferecendo programas com conteúdos abrangentes nas áreas conexas, de concentração e de 
disciplinas obrigatórias, seguindo as normas do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Federal de Odontologia, além das resoluções da própria 
UNIOESTE. Apenas no ano de 2010 foram disponibilizados, pela PRPPG, os Formulários para Avaliação dos Cursos de Especialização, para docentes e 
alunos, como prevê a Resolução 080/2009-CEPE, instrumento institucional que possibilitará avaliar a excelência dos cursos de pós-graduação lato sensu. 
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Entretanto, a oferta continuada de nossos cursos e a sua procura por profissionais demonstra sua qualidade e consolidação. 

RETORNO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO 

Os benefícios da oferta dos cursos de especialização são claramente observados na graduação em vários aspectos, como a qualidade do ensino, 
possibilitando a documentação e tratamento de casos clínicos diferenciados; oportunização de aprimoramento profissional para os egressos na sua própria 
instituição de formação; melhoria das condições de ensino, através do investimento na aquisição de materiais e equipamentos diferenciados com recursos 
oriundos das porcentagens destinadas a investimentos e reservas técnicas. 

INFRAESTRUTURA PARA O ENSINO: ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO 

Os cursos de Especialização são realizados no espaço físico do colegiado de Odontologia, utilizando parte dos equipamentos do colegiado e parte adquirida 
pelos recursos oriundos da própria especialização. As condições de infraestrutura têm melhorado constantemente embora necessite, ainda, de muitas 
melhorias em termos de infraestrutura e equipamentos. Em relação aos equipamentos, a maior dificuldade está na realização de manutenção preventiva e 
consertos. O material de consumo é de responsabilidade de cada curso. 

INTERLOCUÇÃO COM INSTÂNCIAS SUPERIORES (DIREÇÃO DE CENTRO, CAMPUS, REITORIA) 

A interlocução tem sido satisfatória, ocorrendo algumas dificuldades na tramitação de processos para ofertas de novas turmas e/ou novos cursos. Essas 
dificuldades devem-se principalmente às especificidades existentes nos cursos de especialização da Odontologia em relação às demais áreas, seja na parte 
pedagógica ou financeira, que são frequentemente questionadas, mas sanadas rotineiramente mediante explanações nas diferentes instâncias. 

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CURSO 

Os ursos de especialização em Odontologia da UNIOESTE têm sido satisfatoriamente procurados pelos profissionais de toda a região sul, ocorrendo, 
frequentemente, a oferta das turmas com número máximo de alunos permitido pelo Conselho Federal de Odontologia, de 12 alunos para as especialidades 
clínicas. Além disso, a oferta de tratamentos gratuitos à população também auxilia na diminuição da demanda reprimida pela população a atendimento 
odontológico de qualidade. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Os recursos gerados pelos cursos de especialização são fontes importantes de investimento para o campus de Cascavel, Editora, Centro de Ciências 
Biológicas e colegiado de Odontologia, sendo que o convênio com fundações, no caso da Odontologia com a FUNDEP, têm sido primordial para a agilidade 
e execução da planilha orçamentária desses cursos nesses investimentos, além de pagamentos de honorários aos docentes e funcionários, de despesas 
diversas (transporte, diárias, etc...), do controle periódico das mensalidades e despesas executadas. 

CLÍNICA DE ODONTOLOGIA 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/SERVIÇOS PRESTADOS: EXCELÊNCIA, SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS 

Apesar da elevada demanda do serviço nas Clínicas, ainda são identificados problemas, como falta de equipamentos para o atendimento mais qualificado 
dos pacientes nas diversas especialidades, já que equipamentos básicos, equipes e disponibilização de sala de aula com computador foram disponibilizados, 
representando um avanço na infraestrutura. 

ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

O espaço atual é adequado para atender minimamente à demanda, contudo, são necessárias reformas e ampliações visando modernizar e ampliar o espaço 
de forma a dotar as Clínicas fisicamente para ampliação do atendimento. O Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação em Odontologia necessita de 
equipamento para as salas de aula, com computador e projetor multimídia, criação de um laboratório de informática para os alunos e salas de permanência 
para docentes. 
Nesse tópico, são metas: a melhoria na estruturação dos laboratórios de pesquisa com recursos de projetos financiados já existentes; reforma da Central de 
Materiais e Esterilização, da Clínica do Bebê, Centro Cirúrgico e Clínicas do piso inferior. 

RECURSOS HUMANOS: QUALIFICAÇÃO E QUANTIDADE X DEMANDA 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    298 
 

As principais dificuldades enfrentadas nos últimos anos são questões ligadas ao pessoal, já que o número de funcionários é reduzido, bem como é baixo ou 
inadequado o nível de qualificação frente às atividades que são realizadas. Além disso, os funcionários treinados quando requisitados por outro setor, com 
perspectivas de ganhos por meio de algum adicional, são perdidos. Em contrapartida, tem-se conseguido aumento no número de estagiários e relativo apoio 
na qualificação do pessoal nos diferentes setores das Clínicas, sendo este ponto crítico para a consolidação das Clínicas. 

INVESTIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS GERADOS 

Apesar das Clínicas gerarem arrecadação por meio da prestação de serviço junto ao SUS, há grande dificuldade para a utilização dos recursos gerados, 
principalmente pelo entrave burocrático da Direção do campus, o que acaba por dificultar os trabalhos, comprometendo a qualidade. Nos últimos anos, a 
arrecadação aumentou consideravelmente, de forma que as despesas são totalmente custeadas por esses recursos, que também contempla o Laboratório 
de Próteses. 
Alguns cursos de especialização também são desenvolvidos nas Clínicas, e, sendo pagos pelos interessados constituem uma forma de arrecadação, uma 
vez que equipamentos são adquiridos para o desenvolvimento das atividades e que acabam sendo incorporados ao patrimônio da instituição. Assim como, 
as despesas decorrentes desses atendimentos realizados no âmbito das especializações também são custeadas pelos recursos arrecadados e constituem 
em aporte para as Clínicas. 
Certamente com a aprovação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, bem como do recém-criado Programa de Pós-Graduação em Biociências e 
Saúde, o aporte de recursos será maior, já que a pesquisa será direcionada para linhas específicas. 

ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS 

A fim de melhorar e ampliar o atendimento nas Clínicas são identificados como problemas atuais a dificuldade de comunicação com a população em espera 
para atendimento, encaminhamentos desnecessários vindos das UBSs e o baixo nível de organização do Setor de Triagem. Contudo, a implantação do CEO 
trouxe melhorias consideráveis, como o aumento no número e na qualidade dos atendimentos de pacientes. A partir da problemática atual tem-se como 
metas a diminuição do número de pacientes em espera, a melhoria da qualificação do atendimento e otimização do método de encaminhamento dos 
pacientes já em atendimento. Para tal, conta-se atualmente com 
instalação de programa para cadastro e encaminhamento de pacientes.  

BIOTÉRIO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS/SERVIÇOS PRESTADOS E RECURSOS HUMANOS DO BIOTÉRIO CENTRAL 

O Biotério Central (BC), órgão complementar da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, atualmente, está subordinado ao Centro de Ciências Biológicas 
e da Saúde – CCBS, e tem por objetivo a produção de animais de laboratório para atendimento das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão 
das áreas que dele fazem uso. 
No BC são desenvolvidas principalmente as seguintes atividades: manutenção do setor e dos equipamentos nele contidos; solicitação dos recursos 
necessários ao bom desempenho das atividades do órgão; controle da luminosidade e temperatura das salas dos animais; substituição das caixas de 
contensão e bebedouros dos ratos; limpeza, desinfecção e preparação das caixas de contensão; limpeza, desinfecção e preparação dos bebedouros dos 
animais; fornecimento de ração aos ratos; controle dos cruzamentos dos ratos para atendimento das solicitações dos usuários; manutenção das matrizes; 
sexagem e desmame dos animais; controle da entrega de ratos aos usuários; fornecimento de sepilho e ração aos biotérios setoriais. 
Apesar de todas as alterações com os funcionários, o BC está conseguindo manter a demanda atual de animais (somente da linhagem Wistar) conforme 
solicitada pelos usuários. Foram entregues aos usuários (em torno de 15 professores) aproximadamente 530 ratos Wistar em 2008; 704 em 2009 e 737 em 
2010. O menor número em 2008 deve-se à reforma realizada no local. Destes totais, a maior demanda sempre acontece no primeiro semestre, onde 
aproximadamente são retirados 500 ratos Wistar. Em 2009, o BC mantinha a linhagem de camundongos (mus musculus) Swiss. Porém, como a demanda 
era muito baixa (apenas 02 professores utilizavam uma vez por ano) decidiu-se extinguir estes animais.  
O Biotério também repassa aos usuários a maravalha e a ração compradas pelo campus de Cascavel. São retirados aproximadamente 50 sacos de ração e 
300 sacos de maravalha por semestre para abastecer os 4 biotérios setoriais. 

ESPAÇO FÍSICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
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Por tratar-se de estrutura física adaptada, o BC apresentava fatores limitantes de controle de sanidade e de qualidade de produção. Em março de 2007, a 
vigilância sanitária autuou o Biotério Central e estabeleceu as modificações necessárias para liberação e funcionamento do mesmo. Desta forma, o diretor do 
campus de Cascavel à época, disponibilizou recursos financeiros (Projeto financiado com recursos da Fundação Araucária, Fundo PR/SETI, nº convênio 
CV176/06) no valor de R 20.000,00 para adequações do espaço físico do biotério. No período de janeiro a abril de 2008, o Biotério Central (BC) passou por 
uma reforma para adequação das suas instalações conforme solicitado pela vigilância sanitária. Entretanto, para conseguir a liberação sanitária ainda eram 
necessárias as seguintes providências de acordo com o termo de autuação da vigilância sanitária: plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 
junto à vigilância sanitária municipal; regularização do Biotério junto ao CRMV, bem como documentação de responsabilidade técnica; dotar de vestuário 
exclusivo para trânsito no interior do biotério e os armários para os funcionários e visitantes; substituição dos vidros de todas as janelas que se encontram 
quebrados; área de isolamento para quarentena e abrigo adequado para o lixo gerado no biotério. 
Também se faz necessário com urgência à criação de um caminho ligando o Biotério Central ao prédio de Biomédicas, o que é feito atualmente pelo interior 
do prédio das clínicas de odontologia e fisioterapia onde ficam os pacientes na espera de atendimento. 
Essas necessidades foram repassadas à atual Direção Geral do campus de Cascavel, que nos informou que iria disponibilizar 10.000,00 reais para sanar as 
necessidades apontadas pela vigilância sanitária. Porém, até os dias atuais só foram feitos os reparos que estão sublinhados acima. Portanto, o BC ainda 
continua na ilegalidade, pois não foi possível a liberação junto à Vigilância Sanitária. 
No final do ano passado, após muitos memorandos, a atual Secretária Geral do campus nos procurou pedindo para enviarmos todas as alterações 
necessárias para manutenção e/ou alteração no espaço físico do BC, pois, de acordo com a mesma, ocorreria uma reforma no setor. Estamos aguardando. 

RECURSOS HUMANOS: QUALIFICAÇÃO E QUANTIDADE X DEMANDA 

Em 2008/2009 a equipe de trabalho do BC era formada por um coordenador, um técnico administrativo (efetivo), um médico veterinário (temporário) e um 
estagiário. Em 2010, a técnica administrativa pediu transferência do setor, pois estava grávida e entendia que o serviço desenvolvido no BC era muito 
pesado para sua condição. Na mesma época (março) a veterinária contratada temporariamente pediu sua demissão, assim como a estagiária. Foi solicitado 
ao campus a contratação de dois novos estagiários e foi chamado o segundo colocado no concurso para médico veterinário. Final de 2010, um dos 
estagiários pediu demissão e de acordo com o campus, não poderia ser contratado outro no seu lugar, pois a UNIOESTE não tinha orçamento. Atualmente, 
o BC conta com a coordenadora, a médica veterinária contratada temporariamente e uma estagiária. 
Ressalto que são necessárias, pelo menos, duas contratações efetivas: um médico Veterinário e um técnico para o Biotério, visando à melhoria dos 
trabalhos realizados no setor. 

INTERLOCUÇÃO COM INSTÂNCIAS SUPERIORES 

Houve muitas dificuldades de comunicação com alguns setores do campus de Cascavel e Biotério Central. Destacamos o setor de compras. Há uma 
dificuldade imensa com o setor de compras. Foram realizadas compras de materiais errados, como por exemplo, estantes de 3 metros de altura, sendo que o 
BC tem 2,5 metros, as quais tiveram seus pés serrados para poderem ser colocadas nas salas. Materiais de limpeza como amônia quaternária e 
equipamentos de segurança para funcionários (EPS) faltaram por “dificuldades” para serem encontrados. 
O CCBS nos auxiliou no que foi possível, até na compra de materiais, como por exemplo, rodinhos para serem colocados em todas as portas para barrar a 
entrada de insetos das áreas externas. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Visando a melhorar o funcionamento do BC relacionamos abaixo uma série de propostas (metas) que poderiam ser implantadas no setor, as quais teriam 
impacto sobre a produção (custo e qualidade) dos animais, bem como na segurança e saúde dos funcionários: 
a) Qualidade dos animais: para melhorias nos procedimentos e qualidade dos animais produzidos poderia ser instalada uma câmara de gás para humanizar 
a eutanásia (já solicitada ao campus) bem como, poderia ser criado no biotério central um local adequado para realização de exames parasitológicos nos 
animais de forma periódica para identificação dos parasitas. 
b) Segurança e saúde dos funcionários: para melhorar a segurança e saúde dos funcionários do Biotério deveriam ser substituídos os bebedouros de vidro 
dos animais por bebedouros de polipropileno reduzindo os riscos de acidentes. 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    300 
 

c) Prestação de serviços: para auxiliar na obtenção de recursos para manutenção do setor, poderiam ser desenvolvidos projetos de prestação de serviço 
para: venda de animais criados no Biotério para instituições de ensino superior particulares e/ou indústrias farmacêuticas; análises parasitológicas de animais 
criados em biotério bem como, confecção de lâminas de parasitas e cursos de bioterismo. 
Essas propostas poderiam ser executadas se houvesse investimento no setor ou se pelo menos as melhorias solicitadas fossem atendidas. Por enquanto, 
ficam no papel. 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES – CECA 

Ações Estratégicas 
Centro de Educação, 

Comunicação e 
Artes 

 
 

DIFICULDADES 

 
 

AVANÇOS 

 
 

METAS 

PEDAGÓGICAS 
E 

ADMINISTRATIVAS 

Falta de espaço físico para os grupos de 
pesquisa e para os laboratórios que 
possibilitem melhores condições de 
trabalho aos docentes; 
Temos recursos aprovados para equipar 
o laboratório de ensino de Pedagogia, no 
entanto, não conseguimos comprar o 
material e se comprarmos não temos o 
espaço definido para implementar o 
laboratório; 
Temos material didático pedagógico 
comprado com recursos do NUFOPE, no 
entanto, pelo mesmo problema 
mencionado acima, os materiais 
encontram-se encaixotados; 
Planejamento para usufruto de licenças 
especiais e sabáticas (falta contratação 
de docentes temporários para possibilitar 
o usufruto das licenças); 
Falta de concurso público para agentes 
universitários (vigias, motoristas, 
assistente para coordenação dos cursos 
de graduação, técnicos de laboratório, 
entre outros); 
As coordenações de curso de Pedagogia 
e Letras não contam com funcionárias 
efetivas no setor. De dois em dois anos 
ocorre a troca de estagiárias, o que 
prejudica a qualidade do trabalho, apesar 
do esforço e empenho de alguns 
estagiários. A falta de servidores públicos 

Aprovação do Projeto NUFOPE pelo Edital 
Prodocência/MEC, possibilitando o alcance 
de uma das metas do centro de criação do 
Núcleo de Formação Pedagógica. Este 
núcleo pretendia congregar as ações 
realizadas pelos docentes do CECA de 
forma isolada numa perspectiva mais 
coletiva. A Criação do NUFOPE foi além da 
expectativa do centro por ter como objetivo 
a articulação de todas as licenciaturas da 
UNIOESTE; 
Aumento de PIC com bolsa e PICV – nos 
últimos anos o número de projetos de 
iniciação científica aumentou 
significativamente no centro; 
Aumento de projetos de pesquisa e de 
grupos de pesquisa; 
Ampliação do número de projetos de 
extensão; 
Ampliação das linhas de pesquisa no 
Mestrado em Educação; 
DINTER UNIOESTE/UFBA – possibilitou o 
ingresso de 12 docentes do centro no 
processo de qualificação para doutorado 
que contribuirá para a consolidação do 
mestrado bem como a criação do doutorado 
em Letras;  
Projetos de pesquisa com financiamento 
externo (6 projetos), PIBID (2 projetos), 
Observatório Educacional (1 projeto), Sem 
Fronteira  (3 projetos); 

Implantação e implementação do 
Laboratório de Ensino de Pedagogia e 
de Letras (Práticas de Ensino e 
Línguas); 
Implantação do curso de Artes Visuais; 
Consolidação do mestrado em Letras e 
do mestrado em Educação; 
Consolidação dos grupos de pesquisa; 
Ampliação das linhas de pesquisa nos 
mestrados em Letras e em Educação; 
Implantação do programa de pós-
graduação stricto sensu - doutorado 
institucional em Letras e em Educação; 
Implantação de um Instituto de Línguas 
(consolidação do PEL e implantação do 
TRADUTÓRIO); 
Recuperar o Projeto de criação do curso 
Teatro, Música (aprovados desde 2002 
e suspenso pelo Governo Requião) e 
implantação de novos cursos como 
Jornalismo, Pedagogia e Licenciatura 
para Educadores do Campo, 
Letras/Libras e ampliação do curso de 
Letras para o período noturno; 
Implantação de um Programa de Apoio 
Didático-Pedagógico para os 
professores da UNIOESTE. Em 2008 
elaboramos um projeto para ser enviado 
a UGF, objetivando iniciar o trabalho de 
apoio pedagógico a docentes da 
UNIOESTE. Precisamos de apoio da 
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efetivos prejudica a parte administrativa 
no que se refere à documentação, 
arquivos, redação de ofícios, 
memorandos, atas, entre outros; 
Falta de concurso público para docentes 
efetivos para atender à graduação em 
decorrência do projeto de verticalização 
da UNIOESTE; 
Falta de um centro de atendimento à 
saúde dos docentes, discentes e 
funcionários; 
Falta de assessoria pedagógica aos 
alunos indígenas (uma única servidora 
para atender a todos os assuntos 
pedagógicos dos programas especiais); 
Falta de sinalização do espaço no 
campus; 
Falta de comunicação interna entre os 
setores do campus e reitoria; 
Falta de segurança no campus; 
Instalações físicas do campus não atende 
à necessidade de garantir o acesso a 
pessoas com necessidades especiais, 
bem como o acesso de pacientes 
advindos da comunidade externa que 
procuram o atendimento dos cursos da 
UNIOESTE (sobre esta questão sabemos 
que já foi aprovado um recurso referente 
à mobilidade, no entanto, é muito 
demorada a implementação das ações); 
Acervo Bibliográfico desatualizado e o 
existente não é suficiente para atender a 
toda a demanda; 
Falta de Restaurante Universitário e 
moradias estudantis que contribuam para 
a redução dos custos para os alunos 
permanecerem na instituição; 
Ausência de atividades culturais para 
acadêmicos e falta de espaços de lazer 
que possibilite aos alunos a permanência 
na universidade em outros períodos, além 

Cursos de Pedagogia (projeto financiado 
pelo Incra com o apoio do governo do 
Estado) e Licenciatura para Educadores do 
Campo (Projeto financiado pelo 
MEC/SECAD/CAPES); 
Aprovação do curso de Artes Visuais pelo 
COU; 
Ampliação das vagas e credenciamento de 
novos docentes no Programa de Pós-
Graduação em Educação; 
Elevação do conceito do mestrado em 
Letras de 3 para 4; 
Elevação do conceito das Revistas Línguas 
e Letras (de B3 para B1) e Travessias (de 
B5 para B3, do Mestrado em Letras); 
O Conselho do campus de Cascavel, por 
intermédio de seus conselheiros, criou a 
política de apoio à participação em eventos 
e a política de qualificação, para docentes e 
funcionários; 
Desenvolvimento do Programa de Ensino de 
Línguas - PEL; 
Ações integradas entre CECA e o Programa 
Institucional de Ações Relativas às Pessoas 
com Necessidades Especiais – PEE. 
 

administração superior no sentido de 
reforçar a importância de projetos como 
esse para a qualificação didático-
pedagógica dos docentes da 
UNIOESTE; 
Manutenção de parcerias com o NEI e o 
NUFOPE para o alcance dos objetivos 
do centro. 
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da sala de aula; 
Falta de política institucional que ajude os 
colegiados e o centro na busca de 
solução para o problema da evasão; 
Baixo Valor das bolsas de monitoria, 
Iniciação cientifica, extensão (entre 
outras), o que não estimula os alunos a 
participarem das atividades 
extracurriculares. 
Colegiados têm enfrentado grande 
dificuldade para gerenciar recursos antes 
administrados pelas fundações agora 
atribuídos ao campus. As fundações 
sempre foram importantes para a 
utilização dos recursos financeiros 
oriundos dos eventos e cursos 
promovidos pelos colegiados do centro. 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET 

SITUAÇÃO INICIAL 

Assumiu-se o centro diante de um processo de construção permanente e desafiador optando-se pela manutenção inicial da equipe de trabalho para facilitar o 
acesso a documentos e procedimentos da gestão anterior. 
Muitas demandas e pressões, por parte dos coordenadores dos cursos afetos ao centro, devido às carências de material, estrutura física dos laboratórios e 
de pessoal docente e técnico. 
Falta de recursos financeiros, materiais e humanos, para a realização das tarefas. 
Dificuldade de relacionamento para com alguns cursos (sobreposição de atividades e procedimentos entre as Engenharias). 
Falta de padronização no fluxo de informações entre os colegiados e entre os colegiados e centro. 
Ausência do preenchimento adequado de PIADs dos docentes bem como do registro adequado 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 à realidade da produção docente). 
Ausência de um controle adequado das folhas de ponto dos docentes da instituição. 
Decisões institucionais morosas, pela burocracia atinente aos encaminhamentos. 
Necessidade de reformulações de Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) visando à adequação à legislação interna da UNIOESTE bem como às demandas 
de inovações e de mercado. 

RELAÇÃO ENTRE METAS ESTABELECIDAS E ATINGIDAS 

Procurou-se estimular a capacitação docente visando à capacitação do centro como um todo, de forma a compor um quadro de docentes que atenda às 
necessidades acadêmico-científicas, conforme os Planos de Qualificação Docente – elaborados anualmente com vistas à consolidação do quadro docente 
qualificado. 
Buscou-se estimular a proposição de cursos de especialização (pós-graduação lato sensu) nas áreas afetas ao centro. 
Buscou-se estimular a proposição de cursos pós-graduação stricto sensu nas áreas do centro. Neste sentido, no período foram enviadas a CAPES 03 
propostas de novos cursos de mestrado com aprovação de uma proposta em 2009 para início em 2010. 
Desenvolveu-se ações voltadas ao fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão através da ação da estrutura funcional do centro executado pelas 
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coordenações de área buscando agilizar também a tramitação dos processos acadêmicos. 
Discussões e encaminhamentos 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, bem como a interação com outros centros. 
Discutiu-se junto aos cursos de graduação afetos ao centro formas de melhoria e consolidação nos seus projetos político pedagógicos, no sentido de buscar 
a formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento regional. Estas discussões resultaram em: 
Melhoria nas atividades de ensino nos cursos de graduação afetos ao centro conforme atestado pelo desempenho nas avaliações do ENADE. 
Melhoria nas relações de comunicação entre os cursos no que se relaciona à mobilidade dos acadêmicos entre disciplinas equivalentes nos diferentes 
cursos e na estruturação da grade de horário das disciplinas dos cursos afetos ao centro. 
Consolidação de ações incipientes, principalmente o incentivo a monitorias e projetos ensino. 
Valorização do desempenho acadêmico dos estudantes na ocasião da colação de grau, através da escolha e premiação dos alunos que se destacaram em 
seus respectivos cursos de graduação. 
Incentivo aos acadêmicos de diferentes cursos na participação em projetos de pesquisa e extensão tanto em áreas específicas quanto multidisciplinares. 
Incentivo ao processo de avaliação das atuações didático-pedagógicas respeitando as particularidades de cada um dos cursos. 
Incentivo a ações que visem aumentar a visibilidade dos cursos afetos ao centro junto à comunidade externa através de atividades de extensão como 
semanas acadêmicas, cursos e palestras e abertura dos laboratórios a visitas da comunidade externa. 
Incentivo à formação de novos grupos de pesquisa, à consolidação dos grupos de pesquisa já cadastrados e ao engajamento dos docentes não participantes 
de grupos em atividades de pesquisa conjunta. 

AVANÇOS E MELHORIAS ALCANÇADOS 

Reformulação de Projetos Político Pedagógicos (PPP) de cursos afeto ao centro: reformulação do PPP do curso de Licenciatura em Matemática; 
reformulação do PPP do curso de Engenharia Civil; 
Substituição do PPP do curso de Bacharelado em Informática com duração de 05 anos, pelo Bacharelado em Ciência da Computação com duração de 04 
anos. 
Adequação de PPPs às mudanças de legislação internas, em especial o PPP do curso de Engenharia Agrícola. 
Aprovação do Programa de Pós-graduação em Energia na Agricultura em nível de mestrado, com início em 2010. 
Aprovação de número significativo de projetos de pesquisa e extensão, por parte dos docentes do centro e pelos programas de pós-graduação em órgãos de 
fomento como do Fundo Paraná (UGF e Fundação Araucária) e de órgãos federais (CNPq e FINEP). 
Aprovação e implementação da política interna de gestão do centro em áreas do conhecimento. 
Criação da revista científica ligada às áreas do entro (Varia Scientia – Exatas e Tecnológicas). 
Aumento do número de projetos submetidos e aprovados em programas institucionais de iniciação científica e de extensão. 
Aumento do número de projetos submetidos e aprovados em programas de auxílio à monitoria. 
Aprovação do primeiro grupo do Programa de Educação Tutorial do campus de Cascavel, ligado ao curso de Ciência da Computação (PETComp). 
Reformulação do Regulamento do Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola (NEEA). 
Aumento do número de projetos de pesquisa em conjunto com órgãos/instituições externos a UNIOESTE. 
Estímulo à formação de parcerias para execução de projetos. 

ESTRANGULAMENTOS EXISTENTES NA INSTITUIÇÃO QUE PREJUDICAM A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

Não realização de concurso público para professor efetivo sobrecarregando os docentes que trabalham nos cursos afetos ao centro. 
Falta de reconhecimento das atividades ligadas aos programas de pós-graduação como atividades de ensino do centro. 
Falta de reconhecimento de projetos de ensino como carga horária efetiva de ensino para fins de IAC. 
Não realização de concurso público para agentes universitários para atuação como técnicos de laboratório com formação na área, comprometendo o 
funcionamento de laboratórios ligados aos cursos de graduação e pós-graduação e dos laboratórios de pesquisa. 
Não realização de concurso público para agentes universitários para atuação junto às instâncias administrativas comprometendo o bom funcionamento dos 
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colegiados. 
Falta de dotação orçamentária para compra de livros e para a implementação de atividades de pesquisa. 
Necessidade de ampliação da estrutura física como espaços adequados para permanência de professores na instituição e disponibilidade e/ou readequação 
dos laboratórios e ensino e de pesquisa. 
Laboratórios carentes de equipamentos e material, necessitando de investimentos. 
Falta de recursos institucionais destinados à realização de eventos e cursos de capacitação. 
Dificuldade de gerenciamento de recursos para realização de eventos, cursos. 
Não realização de atividades (cursos e palestras, por exemplo), voltados ao desenvolvimento de pessoal técnico administrativo e docente. 
Limitação de recursos institucionais destinados aos docentes que participam de eventos, representando a instituição. 
Não reposição do quadro docente, diante das aposentadorias e exonerações. 
Carência de recursos que impede, não raras vezes, a periodicidade das publicações acadêmicas. 
Deficiências de materiais bibliográficos. 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO CCET 

Realização, com periodicidade anual, do Fórum Integrado do centro reunindo todos os docentes do centro para discussão de temas relacionados ao ensino, 
pesquisa e extensão no âmbito do centro. 
Reuniões periódicas com os coordenadores de curso para a discussão de temas relativos às atividades acadêmicas. 
Reuniões periódicas com a equipe de administração do centro para discussão de temas relativos às atividades administrativas. 
Fortalecimento das comissões de pesquisa e de extensão visando prover pareceres sobre as respectivas atividades com maior profissionalismo e 
padronização. 
Fluxo de informações pertinentes aos cursos repassadas via e-mail e memorandos. 
Contato permanente com representantes dos cursos de pós-graduação afetos ao centro, de modo a consolidar parâmetros de atuação dos participantes 
visando à melhoria dos indicadores de produção perante os órgãos avaliadores. 
Contato permanente com a administração do campus e com a administração superior, de modo a tornar os procedimentos institucionais mais harmônicos. 
Integração entre as coordenações de área e as coordenações de cursos de modo a viabilizar ações conjuntas. 
Fortalecimento dos projetos e dos programas de extensão, dos cursos afetos ao centro, de forma a estreitar a relação entre a universidade e a comunidade 
local. 
Reorganização da comissão interna para execução da avaliação de desempenho docente dos docentes afetos ao centro. 
Planejamento de um processo metodológico para avaliação dos cursos do centro pela sua comunidade acadêmica (docentes e discentes), de forma a 
promover melhorias no processo de ensino-aprendizagem. 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA 

PLANEJAMENTO 

O planejamento das atividades do CCSA e o estabelecimento de metas comuns deram-se, fundamentalmente, através de reuniões periódicas com os 
coordenadores de curso e, eventualmente, através da participação nas instâncias colegiadas dos cursos. 

INFRAESTRUTURA 

A Infraestrutura e espaço físico dos colegiados para a parte administrativa e espaço para os professores desenvolverem suas atividades é satisfatória. 
• Houve uma melhoria considerável na parte de estrutura em virtude de aprovação de projeto do centro junto à Fundação Araucária (Sub Projeto: Gestão de 
Energias e Agroecossistemas Sustentáveis) que possibilitou adquirir mobiliário e equipamentos que serão utilizados para o projeto e que favorecerão os 
colegiados; 
• Da mesma forma a estrutura administrativa do centro apresentou melhoras em virtude de algum apoio do campus e de recursos do projeto mencionado; 
• O Núcleo de Pesquisas Avançadas em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas – NUPEACE, ainda não conta com espaço físico para o 
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seu funcionamento. Apesar dos recursos do projeto Gestão terem servido, também, para dotar o núcleo das condições necessárias ao atendimento de suas 
demandas, através da aquisição de mobiliários, equipamentos e softwares, a direção administrativa do campus ainda não definiu o seu local de 
funcionamento e não disponibilizou o espaço físico. O NUPEACE necessita, de acordo com o planejamento, de espaço para sala para o coordenador do 
núcleo e coordenadores de área, sala de pesquisa para pesquisadores e alunos de iniciação científica, sala temática para atendimento dos cursos de 
formação e gestão dos vários projetos já implementados no CCSA; 
• Falta de um planejamento racional de uso dos espaços físicos e de projeção para o crescimento horizontal (novos cursos) e vertical (pós-graduação stricto 
sensu) dos centros, por parte do campus: um grande problema que se observa no campus de Cascavel é a falta de uma política, mais efetiva, para ocupação 
de espaço físico e elaboração de um plano diretor, objetivando planejar a ocupação destes espaços de forma mais racional e objetiva para o curto e longo 
prazo, visando atender às demandas da administração dos cursos de graduação e pós-graduação e dos projetos de pesquisa e extensão. O CCSA tem tido 
dificuldades neste sentido: os colegiados são distantes um do outro e do centro o que dificulta o planejamento e a execução de ações. Há, também, 
colegiados que possuem suas salas para administração, professores e pesquisa em diferentes e distantes prédios. O ideal é que se concentrem os centros e 
seus colegiados, como forma de maximizar esforços e minimizar o uso de espaços (o centro tem, por exemplo, uma sala de reuniões para cada colegiado e 
uma do centro. Se os espaços fossem contíguos poderia se reduzir estas salas a, no máximo, duas). Esta falta de política clara e que atenda aos interesses 
e ao planejamento dos centros (e não dos colegiados ou de indivíduos) faz com que os demandantes por espaço entrem em uma disputa sem critérios 
objetivos para ocupação, observando-se alguns excelentes projetos sem espaço físico e outros, não tão importantes, em salas que ficam fechadas boa parte 
do tempo. A administração geral do campus, após muita insistência dos diretores do centro, no ano de 2010 montou comissão de planejamento e plano 
diretor, a fim de tentar resolver estas questões; 
• Ainda existe falta de salas de aula que deverão ser supridas com a expansão do prédio centro de ciências; 
• O campus equipou algumas salas de aula com equipamento multimídia, computador e tela retrátil, no entanto, esta iniciativa ainda não contemplou todas as 
salas de aula (algumas salas foram equipadas com equipamentos adquiridos com recursos advindos de projetos realizados pelos colegiados). Para evitar 
que os equipamentos fossem furtados o campus adotou a medida de manter as salas trancadas, porém isso ocasionou problemas, advindo da falta de 
funcionários para viabilizar esta metodologia; 
• Instalações físicas da UNIOESTE ainda 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 (apesar de a instituição ter conseguido recursos para 
mobilidade é morosa a implementação destas ações); 
• Laboratórios de informática para ensino dos cursos do centro melhoraram após o fornecimento, por parte do Estado, de equipamentos de informática para 
montagem dos mesmos: porém ficamos um tempo razoável com os equipamentos encaixotados por falta de espaço e de outros recursos – inclusive 
humanos - para a montagem dos laboratórios. Ainda é deficiente a estrutura dos laboratórios para portadores de necessidades especiais; 
• A instituição e o campus nunca tiveram uma política de uso de softwares para o ensino e não se preocuparam em adquirir softwares específicos a serem 
utilizados nas aulas práticas. Apesar da insistência do colegiado de Economia, por exemplo, na aquisição de software para as aulas de econometria, o 
campus não teve capacidade técnica de aquisição (o pedido de aquisição ficou no setor de compras por muito tempo e não conseguimos efetuar a compra). 
Recentemente, adquirimos softwares com recursos do projeto de gestão de energias e pela reitoria. Percebe-se uma deficiência em termos de campus 
(atividade fim) e reitoria (meio), que tem muito mais condições humanas e técnicas nas questões administrativas, principalmente no que se refere a 
processos de compra de equipamentos mais sofisticados e muitas vezes importados; 
• A instituição e o campus não têm uma política visando à ampliação do acervo bibliográfico e de periódicos. Além da falta de recursos exclusivos para este 
fim (a instituição historicamente utilizava os recursos do vestibular para estas aquisições, o que não mais acontece), existe uma dificuldade técnica na 
aquisição (quando se tem recursos não se consegue comprar). Os livros e periódicos adquiridos nos últimos anos tem sido fruto de recursos próprios 
gerados pelos colegiados e centros através de projetos, eventos e cursos de especialização lato sensu. Além disso, estas aquisições têm sido feitas através 
das fundações, que tem mais agilidade nos processos de compra; 
• As coordenações dos cursos de Administração e Ciências Contábeis contam, atualmente, com funcionárias efetivas no setor, o que facilita o trabalho 
administrativo. Porém o curso de Ciências Econômicas tem tido dificuldades devido ao fato de que, de dois em dois anos, no máximo, há o rodízio de 
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estagiários para o setor, o que prejudica a continuidade e a qualidade do trabalho, apesar do esforço e empenho de alguns estagiários; 
• Já o centro conta com estrutura humana razoável, de uma assistente, uma funcionária temporária e uma estagiária que apoia a revista do centro e o 
NUPEACE; 
• Esta falta de servidores efetivos para o setor prejudica a parte administrativa no que se refere à documentação, arquivos e redação de ofícios, 
memorandos, atas e outros documentos. A assistente do centro tem se preocupado em auxiliar as estagiárias dos colegiados e, também, as efetivas que tem 
menos experiência no setor, no que se refere às rotinas administrativas (este aspecto poderia ser facilitado se os colegiados estivessem próximos ao centro); 
• Aos coordenadores de área são delegadas funções de apoio junto à direção de centro em seus projetos de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação; 
• O centro e os colegiados tiveram algumas dificuldades com os equipamentos de informática, deficientes e ultrapassados para a administração, além de 
softwares livres que dificultaram, em parte, as rotinas: alguns colegiados receberam equipamentos melhores, outros não, oriundos da substituição de 
equipamentos que foram recebidos do estado para montagem de laboratórios de ensino. O centro conseguiu junto ao campus, após muita insistência, 
computadores adequados ao funcionamento do setor; 
• Com relação a equipamentos de informática para docentes, não há uma política do campus para fornecimento. Alguns professores usam equipamentos 
pessoais e outros equipamentos adquiridos com recursos oriundos de projetos; 
• Houve melhoria na qualidade e quantidade das informações acerca do centro e dos cursos, pelo desenvolvimento da página do campus, o que facilitou a 
inclusão de informações por parte dos próprios usuários. No entanto, observam-se ainda dificuldades por parte dos responsáveis por alimentar estas 
informações, devido à falta de tempo ou de qualificação para esta tarefa. Da mesma forma a disponibilização da ferramenta Moodle possibilitou uma melhor 
comunicação de professores com alunos. O centro, através dos colegiados, tem divulgado e estimulado o uso desta ferramenta, mas as dificuldades também 
são de falta de qualificação dos usuários. Observa-se, porém, que a instituição tem tido iniciativa de ofertar cursos para a melhoria do uso desta ferramenta e 
de outras da Tecnologia da Informação (TI). 

DOCENTES 

• O quadro docente dos colegiados do centro é enxuto e ainda com carências. Temos tido dificuldades de preenchimento de vagas em concurso público para 
algumas áreas, principalmente para a de contabilidade. O IAC atende, parcialmente, as necessidades dos cursos em termos de quantidade de docentes. Há 
dificuldade no que se refere a concurso para novos programas de pós-graduação stricto sensu e para liberação de docentes para licenças legais; 
• Número de docentes nos colegiados ainda insatisfatório para atender à demanda por qualificação, afastamentos para licenças, administração e outras. 
Ainda há, em alguns colegiados, uma elevada carga horária de ensino por parte de docentes. Devido a isso e à falta de previsão ou visão (de órgãos de 
apoio como o GPC) de que os docentes, muitas vezes assumem cargos administrativos, tão necessários ao funcionamento da instituição que comprometem 
o ensino (à medida que estes são substituídos por docentes temporários), a pesquisa e a extensão (a medida da redução do tempo destinado a estas 
atividades); 
• As ações visando à melhoria dos aspectos pedagógicos docentes esbarram em falta de política de incentivo e em falta de docentes disponíveis para 
elaborar programas desta natureza (carga horária disponível no PIAD); 
• Deve-se dar continuidade e aperfeiçoar o planejamento de qualificação docente através do comprometimento e apoio para o processo de qualificação 
docente. A elaboração de Plano de Qualificação Docente com objetivos e metas institucionais e que não priorizem apenas os interesses docentes, tem tido 
alguma dificuldade de ser implantada; 
• Os colegiados estão elaborando um planejamento de afastamentos docentes para licenças, de modo a minimizar os impactos nas atividades acadêmicas; • 
Estrutura de trabalho docente tem melhorado, mas ainda é insatisfatória; 
• Tem-se dado incentivo e apoio para a formação de grupos de pesquisa, mas ainda há doutores que não participam de grupos; 
• Aquisição de computadores, para os docentes e grupos de pesquisa, além de outros recursos para o curso, são basicamente advindos dos projetos 
aprovados e bancados por órgão de fomento ou por recursos arrecadados pelos colegiados ou pelo centro; 
• Com relação ao apoio à participação em eventos científicos de pesquisa e extensão, observa-se melhoria na política de apoio do campus; 
• No ambiente de trabalho tem melhorado o nível de satisfação, em função do estabelecimento de uma atuação mais profissional, por parte da coordenação, 
bem como na sua relação indissociável para com a direção de centro; 
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• Há perda de tempo com a revisão de inúmeras resoluções (muitas sem necessidade) que afastam os docentes de seu foco (ensino, pesquisa e extensão);  
• Observa-se, ainda, certa falta de comprometimento de alguns docentes com as atividades da UNIOESTE, o que sobrecarrega os coordenadores de cursos 
e demais colegas. Neste sentido é fundamental estabelecerem-se processos efetivos de avaliação das atividades docentes, bem como garantir efetividade 
ao cumprimento do código disciplinar da UNIOESTE; 
• Ainda é deficiente, também, a participação, responsável, de alguns professores e discentes nas reuniões dos colegiados da instituição; 
• Observa-se acúmulo de trabalho de alguns professores (principalmente os que assumem cargos administrativos, tais como direção de campus, direção de 
centro e coordenação de curso, assessorias, pró-reitorias e outros). Muitos docentes envolvidos com questões administrativas; consequentemente reduzindo 
a atuação em sala de aula e impactando na produção científica (pesquisas); 
• É excessiva a sobrecarga de tarefas administrativas e burocráticas para os coordenadores, o que prejudica sua atuação em outras esferas acadêmicas. 

EXTENSÃO 

• Há um 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, através de parcerias importantes que favoreceram a realização destas atividades e de recursos por parte de 
órgãos financiadores; 
• Na realização de projetos de extensão observam-se apoios importantes como os dos conselhos regionais de classe, que geram maior aproximação entre a 
realidade profissional e o ambiente acadêmico; 
• Há intensa interação entre os cursos e a comunidade externa; 
• Ampliaram-se as parcerias com empresas e/ou outras instituições. 

PESQUISA 

• Realizado trabalho no sentido de fortalecer a pós-graduação lato sensu (cursos de especialização), ligados ao curso. No entanto o número de cursos 
ofertados no centro tem-se reduzido, principalmente em função de uma maior oferta de Cursos por parte da iniciativa privada; 
• Tem-se estabelecido e formalizado parâmetros institucionais e incentivado a elaboração de PCN para programas de pós-graduação stricto sensu 
(mestrados); 

ENSINO 

• Procurou-se estimular a melhoria da comunicação, bem como na integração entre os acadêmicos e a coordenação de curso; 
• O centro estimulou os colegiados a elaborarem propostas e ações para minimizar deficiências dos discentes ingressantes no curso, tais como a 
consolidação de aulas de reforço e projetos de ensino voltados aos acadêmicos, principalmente para os cursos com maior evasão. Esta iniciativa esbarrou 
em problemas listados pelo colegiado de Ciências Econômicas como a falta de uma política permanente de apoio para tais iniciativas como, por exemplo, a 
possibilidade do docente incluir estas atividades no PIAD como atividade de ensino; 
• Estímulo aos colegiados em políticas que incentivem a participação de acadêmicos em cursos de iniciação científica, em monitorias e em projetos de 
pesquisas e extensão. Estas iniciativas dependem fundamentalmente da participação docente. Tem-se aumentado a oferta de projetos de monitoria, no 
entanto, os projetos de iniciação científica ainda são reduzidos no centro; 
• Participação dos acadêmicos junto ao conselho de classe e aumento da oferta de atividades de extensão: todos os colegiados têm obtido êxito nesta 
proposta; 
• Aprovaram-se nas instâncias competentes os regulamentos básicos para o funcionamento do curso, tais como: regulamento de monografia, estágios, 
atividades complementares, etc; 
• É muito boa a qualidade dos trabalhos finais dos alunos e expressiva a participação em prêmios em todos os cursos do centro; 
• Tem-se incentivado a publicação discente e apoiado, através da política do campus, a apresentação de trabalhos em eventos científicos; 
• A avaliação dos cursos no ENADE é excelente nos cursos de Administração e Ciências Contábeis (nota máxima) e regular para o curso de Ciências 
Econômicas; 
• Não sem tempo, deve-se implementar eficientemente o sistema informatizado para realização de matrículas, registro da vida acadêmica e preenchimento 
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de diários de classe. 
• Cobra-se uma maior efetividade da Pró-Reitoria de Graduação, no sentido de orientar e atender às demandas das coordenações de curso, por ocasião da 
elaboração de PPPs, para discutir problemas de evasão, de apoio didático aos docentes, etc.; 
• Os cursos têm tido uma preocupação em relação à obrigatoriedade dos TCC (Monografias) que envolvam pesquisas de campo (com empresários e 
agricultores, por exemplo) terem que ser submetidos ao aval do Conselho de Ética. Isso poderá trazer dificuldades burocráticas no desenvolvimento dos 
trabalhos e deve ser discutido mais amplamente. 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

• Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) dos cursos estão em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais; 
• É necessária a revisão constante destes PPPs, ampliando seus aspectos relativos à flexibilização dos currículos. 

EVASÃO 

• Problema sério no curso de Ciências Econômicas que tem contemplado para melhor compreender e acompanhar o processo: questão do ingresso, 
monitorias, PPP, avaliação do curso, atividades complementares, reforços, projetos de ensino, iniciações científicas, reflexos no ENADE, etc.; 
• Tem-se percebido falta de política institucional que auxilie os colegiados e o centro na solução deste grave problema. 

EGRESSOS 

• Falta de uma política institucional que garanta o acompanhamento do egresso. Algumas iniciativas são tomadas pelos colegiados em projetos de extensão, 
mas que dependem de iniciativa docente. Achamos importante verificar a percepção destes egressos a respeito dos pontos fortes e fracos da instituição – 
percepção sobre as ações necessárias para a melhoria da qualidade dos cursos – mercado de trabalho, etc. 

APOIO INSTITUCIONAL AOS DISCENTES 

• Falta de recursos de apoio institucional significativos para os estudantes que frequentam os cursos: carência de materiais de apoio, tais como 
computadores, softwares, recursos audiovisuais, livros e periódicos disponíveis nas bibliotecas, entre outros. Além da inexistência, nos campi da UNIOESTE, 
de restaurantes universitários e de moradias estudantis (casas de estudantes) que poderiam auxiliar os acadêmicos no sentido de reduzir o custo de sua 
permanência na instituição; 
• Necessidade de adaptação arquitetônica para atender aos acadêmicos portadores de necessidades especiais (apesar de a instituição ter conseguido para 
este fim é morosa a implementação destas ações); 
• Segurança do campus notadamente no período noturno ainda é deficiente; 
• Falta de assistência psicológica aos estudantes dada as crescentes dificuldades de relacionamento interpessoal, presentes nas sociedades atuais; 
• Falta de atendimento médico e odontológico a TODA a comunidade acadêmica; 
• Ausência de oferta de atividades culturais para acadêmicos e falta de espaços de lazer que possibilitem aos alunos a permanência na universidade em 
outros períodos, que não apenas os dirigidos às aulas e trabalhos acadêmicos; 
• Dificuldades para trabalhar com os acadêmicos em outras atividades complementares. Falta de carga horária disponível, de recursos financeiros, de 
material humano disponível, para que se possa fazer mais do que o que já é feito, através das relações pedagógicas de rotina; 
• Baixo nível de informação dos acadêmicos a respeito da UNIOESTE, apesar das novas tecnologias da informação disponíveis; 
• Baixo conhecimento dos acadêmicos das rotinas Institucionais, dos regulamentos, do código disciplinar e acerca da regulamentação de direitos e deveres 
dos estudantes, apesar da disponibilidade destes instrumentos. É necessário, ainda, um trabalho das coordenações em esclarecer estes aspectos; 
• A participação dos acadêmicos e dos órgãos de representação nos colegiados é boa em alguns colegiados e em outros deficientes. O envolvimento deles 
em atividades de pesquisa, extensão (seminários, semanas acadêmicas, projetos) ensino (monitorias, projetos) é razoável. Tem-se que trabalhar 
constantemente para ampliar; 
• Órgãos de representação estudantil até pouco tempo estavam desarticulados, o que se reflete na falta de interesse nas questões institucionais, 
notadamente nos cursos noturnos. 

INTEGRAÇÃO 
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• O centro trabalhou no sentido de consolidar novas formas de integração com os colegiados e o campus ao qual está ligado o centro; 
• Trabalho conjunto com os colegiados no fomento de projetos de pesquisa e/ou extensão que envolvam docentes de todos os cursos do centro (integração); 
• Trabalho voltado à promoção da integração acadêmica entre docentes e discentes de todos os cursos do centro, bem como voltado à integração para entre 
docentes e discentes de outras instituições de ensino superior. 

RECURSOS FINANCEIROS 

• Há uma falta de conhecimento da política de distribuição de recursos da instituição e do campus, por parte da comunidade; 
• Os recursos financeiros e físicos são insuficientes e, em parte, comprometam as atividades de ensino, pesquisa e extensão: deficiência de estrutura física 
dos colegiados, investimentos em laboratórios, computadores, biblioteca, livros, periódicos; 
• 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; 
• Investimentos são realizados em termos de obras e edificações, não existindo planejamento para equipar estes espaços; 
• Às vezes o centro e os colegiados fazem projetos na busca de recursos para equipamentos e mobiliários e não existe a contrapartida do campus em 
espaço físico e outros recursos (aqui se tem a dificuldade de a direção de campus não ser direção geral – administrativa e pedagógica – no sentido de 
trabalhar em função das demandas dos centros e não, tão somente, das demandas administrativas do dia-a-dia); 
• Limites para o desenvolvimento das atividades previstas para o centro e as coordenações de curso, devido à escassez de recursos; 
• Ampliação dos recursos financeiros advindos de prestações de serviços e outras atividades prestadas pelo centro e pelos colegiados. Eventos como 
seminários, semanas acadêmicas e, destacadamente, os cursos de especialização, tornaram-se uma fonte de recursos importante para os colegiados e para 
o centro no sentido de viabilizar os meios para o desenvolvimento de suas atividades fins. Assim, os cursos equiparam salas de aula com equipamentos 
multimídia, computadores e ar condicionado, compraram mesas de trabalho e outros mobiliários para uso do colegiado e dos professores, adquiriram 
softwares, periódicos e livros. Todas estas ações foram possíveis graças à parceria com as fundações de apoio, instrumento facilitador destas ações. No 
entanto, recentemente, a administração superior tem tomado medidas administrativas que, parecem-nos, inviabilizar estas ações junto às fundações, ao 
repassar as reservas técnicas dos colegiados e do centro aos campi. Tem-se aí um problema de falta de previsão orçamentária para estas atividades e de 
perda da agilidade na aquisição. Além disso, nada nos garante que ao entrar no caixa geral do campus, estes recursos possam ser gerenciados no 
atendimento à demanda de quem os gerou; 
• Obtenção de recursos advindos do campus (apesar das dificuldades orçamentárias), para melhoria da infraestrutura física dos colegiados e do centro; 
• Obtenção de recursos advindos do campus (apesar das dificuldades orçamentárias), de modo a apoiar a realização de eventos dos colegiados e do centro; 
• Quanto à política de apoio à participação de docentes e discentes em eventos científicos de pesquisa e extensão, houve melhorias; 
• Da mesma forma não houve falta de recursos para apoio à qualificação docente e técnico administrativo (sem bolsa); 
• Priorizar recursos para a aquisição de softwares (dificuldades financeiras e técnicas de aquisição por parte do campus); 
• Priorizar recursos para a atualização, em números e obras, as bibliografias básicas dos cursos; bem como que seja atualizado, de forma geral, o acervo 
bibliográfico dos cursos (dificuldades financeiras e técnicas de aquisição por parte do campus); 
• Falta de recursos para a assinatura de periódicos relativos à área de atuação do curso (o que causa defasagem de conhecimento e impossibilita que os 
alunos possam realizar pesquisas atualizadas). 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Programas/Ações 
Estratégicas 

Curso de 
Administração 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO Falta de participação mais efetiva de As ações planejadas pela gestão anterior, Ter equipamento completo, com 
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alguns docentes do curso no 
planejamento das ações; 
Falta de docentes efetivos, o que 
compromete a integração dos trabalhos 
realizados; 
Falta de recursos financeiros para o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa 
e extensão; 
Planejamento do Plano de Qualificação 
docente, em consonância com as linhas 
em que os docentes se qualificam, 
considerando o reduzido número de 
docentes e de programas stricto sensu 
em nível de doutorado, o que limita o 
acesso a eles. 

em relação à infraestrutura de ensino, em 
termos de equipamentos, estão sendo 
continuadas; 
A melhoria na qualidade de ensino do curso 
é sempre pensada ao longo do ano anterior 
para a implementação no ano seguinte; 
O trabalho integrado com os docentes 
contribui para a melhoria na qualidade da 
pesquisa e da extensão, exemplo disso é o 
projeto GUA – Gestão de Unidades 
Artesanais; 
Apesar das dificuldades, nesse período 
houve a qualificação em nível de doutorado 
de cinco (5) docentes, sendo que dois (2) 
docentes já concluíram o doutorado e três 
(3) estão cursando. 

multimídia e som e ar condicionado em 
todas as salas de aula do curso; 
Manter a nota máxima no ENADE; 
Manter a contribuição com a 
comunidade externa, especialmente a 
rural; 
Que o corpo docente do colegiado seja 
formado integralmente por doutores e 
que haja condições para a manutenção 
de qualificação; 
Verticalização em consonância com o 
Plano de Qualificação Docente e linhas 
e grupos de pesquisa. 

INFRAESTRUTURA No período de 2008 a 2011 o colegiado 
de Administração vem acompanhando a 
construção do pavimento térreo do prédio 
FINEP, o qual abrigará o colegiado. Ao 
longo deste período, observou-se grande 
morosidade no tocante à conclusão do 
prédio, em detrimento de provermos 
muitos dos equipamentos necessários. A 
maior parcela dos recursos para a 
edificação provém de projeto aprovado 
pelo FINEP 60, com contrapartida de 
recursos próprios disponibilizados pelo 
campus. O prédio encontra-se na fase 
final de acabamento, entretanto, sem 
condições de uso; 
Equipamentos de informática para 
docentes, obsoletos; 
Carência de softwares específicos para o 
ensino; 
Aquisição de acervo bibliográfico por 
parte da instituição; 
Complexidade da homepage da 
UNIOESTE, onde os usuários têm 
dificuldades em encontrar as informações 
especificas do curso de Administração. 

Os projetos de extensão, de pós-graduação 
(pagos) e coordenação do Programa de 
Ensino a Distância – EaD (convênio com a 
UEM) desenvolvidos pelos professores do 
colegiado de Administração permitiram a 
aquisição de mobiliário, equipamentos de 
informática, ar condicionados, entre outros, 
dotando o colegiado de uma boa estrutura 
física e de apoio; 
Por atuar como suplente da coordenação de 
curso anterior, a transição para a 
coordenação foi tranquila e o ritmo das 
atividades foi mantido, com total apoio da 
coordenação anterior; 
O fato de possuir uma funcionária efetiva no 
colegiado facilitou o processo de transição, 
principalmente no arquivo de documentos; 
A aquisição de softwares específicos a 
serem utilizados nas aulas práticas, através 
de recursos próprios e de projetos do 
colegiado e do centro; 
Ampliação do acervo bibliográfico, bem 
como de periódicos, principalmente com 
recursos gerados pelos cursos de 
especialização lato sensu pagos; 

Utilização do pavimento térreo do prédio 
FINEP, com as salas para os cursos de 
especialização, para os projetos de 
extensão, para a tutoria do EaD, sala 
para bolsistas, sala de reuniões, 
secretaria do curso e gabinetes para os 
professores na sua plenitude; 
Manter a funcionária efetiva quando da 
ocupação das novas instalações do 
curso; 
A plena utilização dos softwares 
específicos nas aulas de graduação e 
pós-graduação; 
Assistência adequada por parte do setor 
de informática do campus; 
Continuidade de aquisição de livros e 
periódicos especializados; 
Continuidade de uso pelos docentes e 
discentes, tanto da plataforma Moodle 
quanto da página do curso. 
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 Criação da página do campus e facilidade 
para incluir informações e a utilização da 
plataforma Moodle. 

DOCENTES O IAC não atende às necessidades do 
curso em termos de quantidade de 
docentes; 
Há grande dificuldade no planejamento 
de afastamentos docentes (licenças), pois 
não há como suprir a carga horária de 
ensino. Além disso, há docentes que 
assumem cargos administrativos, tão 
necessários ao funcionamento da 
instituição, mas que compromete o 
ensino (pela substituição por docentes 
temporários), e compromete a pesquisa e 
a extensão (pela redução do tempo 
destinado a estas atividades). 

A estrutura de trabalho dos docentes foi 
melhorada com os equipamentos adquiridos 
com recursos próprios (cursos de 
especialização; projetos de extensão, entre 
outros); 
A melhoria da estrutura permitiu apoiar a 
formação de grupos de pesquisa com a 
participação de discentes; 
Houve melhoria na política de apoio à 
participação em eventos científicos de 
pesquisa e extensão no campus. 
 

Estruturar os gabinetes para os 
professores e as salas de tutoria e de 
projetos de extensão no prédio FINEP 
para que os docentes trabalhem com 
maior nível de satisfação. 
 

EXTENSÃO Baixa participação do conselho regional, 
na realização de projetos de extensão o 
que geraria uma maior aproximação entre 
a realidade profissional e o ambiente 
acadêmico. 

Fortalecimento pelas parcerias realizadas 
com a EMATER, ACIC e outras entidades 
que viabilizaram a realização destas 
atividades; 
Interação entre o curso e a comunidade 
externa foi mantida e até ampliada. 

Fortalecer parcerias com o Conselho 
Regional e outras entidades de classe 
na realização de projetos de extensão. 
 

PESQUISA Gerenciamento dos recursos financeiros 
dos cursos de especialização, antes 
realizados pela FUNDEP e que passaram 
a ser gerenciados pelo campus, 
ocasionando dificuldade de utilização 
destes recursos para financiamento de 
outras atividades. 

Ampliação da oferta de cursos de 
especialização lato sensu. 
 

Estabelecimento e formalização de 
parâmetros institucionais para futuros 
programas de pós-graduação stricto 
sensu (mestrados). 

ENSINO  Incentivo à participação de acadêmicos em 
iniciação científica, e em projetos de 
pesquisas e extensão; 
Avaliações do curso no ENADE mantida na 
nota máxima. 

Manter a nota máxima no ENADE. 
 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

Mudanças geradas pela redução de cinco 
(5) para quatro (4) anos, implicando em 
adequação de grade. 
 

Consolidação do novo PPP. A flexibilização 
do PPP foi contemplada com a quebra de 
pré-requisitos. 
 

Adequar ementas de algumas 
disciplinas buscando atender às 
demandas do mercado de trabalho da 
formação. 

EVASÃO  É baixíssima a evasão no curso de 
Administração. Observa-se que a maioria 
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dos poucos alunos desistentes acaba 
realizando novo vestibular para retornar ao 
curso. 

EGRESSOS Não há dificuldades. Os egressos do 
curso rapidamente se estabelecem no 
mercado. 
 

Por iniciativa de docente com o apoio do 
colegiado e de alunos foi desenvolvido um 
projeto de pesquisa com os egressos. O 
resultado mostrou que o curso atende às 
expectativas do mercado. 

Reativar a pesquisa com os egressos; 
Manter a política de ensino que 
contempla a formação ética e cidadã. 

APOIO AOS 
ACADÊMICOS 

Segurança do campus no período 
noturno deficiente; 
Falta de assistência psicológica aos 
estudantes dada as crescentes 
dificuldades de relacionamento 
interpessoal; 
Carência de materiais de apoio, tais como 
computadores, softwares, recursos 
audiovisuais, livros e periódicos 
disponíveis nas bibliotecas, entre outros; 
Inexistência de restaurantes universitários 
e de moradias estudantis (casas de 
estudantes) que poderiam auxiliar os 
acadêmicos no sentido de reduzir o custo 
de sua permanência na instituição; 
Participação dos acadêmicos nos órgãos 
de representação nos colegiados; 
Atendimento médico e odontológico a 
toda a comunidade acadêmica; 
Oferta de atividades culturais para 
acadêmicos e de espaços de lazer que 
possibilitem aos alunos a permanência na 
universidade em outros períodos, que 
não apenas os dirigidos às aulas e 
trabalhos acadêmicos. 

Adaptação arquitetônica para atender aos 
acadêmicos portadores de necessidades 
especiais. 
Disponibilização na página do campus das 
rotinas institucionais, regulamentos, Código 
Disciplinar dentre outros documentos 
importantes. 
 

 

INTEGRAÇÃO Trabalho voltado à promoção da 
integração acadêmica entre docentes e 
discentes do curso, bem como voltado à 
integração para com docentes e 
discentes de outras instituições de ensino 
superior. 
 

Trabalho conjunto com o centro no fomento 
de projetos de pesquisa e/ou extensão que 
envolva docentes de todos os cursos do 
centro (integração); 
Trabalho visando promover uma melhor 
integração do curso com os demais cursos 
do centro. 

Realização de trabalho conjunto com os 
gestores da universidade, no sentido do 
estabelecimento de contatos com 
políticos da região, de modo a solicitar 
equipamentos que venham trazer uma 
melhoria do curso. 

RECURSOS Deficiência de estrutura física dos Investimentos realizados em edificações Planejamento racional de uso dos 
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FINANCEIROS colegiados, investimentos em 
laboratórios, computadores, biblioteca, 
livros, periódicos; 
Falta de contrapartida do campus em 
espaço físico e outros recursos para 
aquisição de equipamentos e mobiliários; 
Falta de recursos para o desenvolvimento 
das atividades previstas para a 
coordenação do curso. 
 

(prédio FINEP); 
Ampliação dos recursos financeiros 
advindos de prestações de serviços e outras 
atividades prestadas pelo colegiado; 
Política de apoio à participação de docentes 
em eventos científicos de pesquisa e 
extensão pelo campus; 
Recursos para o curso, advindos dos 
projetos aprovados e bancados por órgão de 
fomento e por recursos arrecadados pelo 
centro. 

espaços físicos; 
Obtenção de recursos advindos do 
campus, para melhoria da infraestrutura 
física do colegiado e apoiar a realização 
de eventos; 
Políticas para aumento do acervo 
bibliográfico e de periódicos bem como 
para a aquisição de softwares. 
 

PARA ALCANÇAR 
AS METAS E 
OBJETIVOS 

A principal dificuldade é com os recursos 
humanos do campus, pois além da falta 
de pessoal, muitos estão em disfunção 
funcional, o que gera ineficiência no 
atendimento das demandas; 
Falta de apoio pedagógico-institucional 
para os discentes recém-chegados à 
instituição. 
Falta de mecanismos para 
acompanhamento disciplinar (docentes, 
discentes e técnico-administrativos); 
Falta de comprometimento de alguns 
docentes com as atividades da 
UNIOESTE, o que resulta em sobrecarga 
aos coordenadores de cursos e demais 
colegas; 
Falta de programa eficiente para 
realização de matrículas (via eletrônica) e 
preenchimento de diários de classe; 
Participação dos mesmos docentes em 
comissões (que em sua maioria já se 
encontra sobrecarregados de trabalho). 

Apoio financeiro, por meio de passagens, 
para qualificação docente (sem bolsa); 
Acesso e uso de materiais essenciais ao 
dia-a-dia dos trabalhos da coordenação 
(xérox, telefone, etc.); 
Baixa rotatividade de técnico-administrativos 
que trabalham na secretaria da 
coordenação. 
 

 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Programas/Ações 
Estratégicas 
CURSO DE 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO As alterações no PPP, para atender às 
diretrizes nacionais, com modificações 

As mudanças no Projeto Político 
Pedagógico do curso - PPP (priorizando um 
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tais como a implantação do estágio 
curricular obrigatório, causaram em 
aumento da necessidade de docentes 
efetivos no curso; 
As exonerações por aposentadorias e 
demissões voluntárias, reduzindo o 
número de docentes efetivos no curso 
aumentaram a participação de 
professores temporários. 
 

reforço nas áreas teóricas, históricas e 
quantitativas) em 2003 e as adequações 
para atendimento das diretrizes nacionais 
em 2010 proporcionaram nos últimos anos 
conceito “A” no processo antigo de 
avaliação nacional de cursos. E no atual 
(ENADE) tivemos nota 5; 
Melhoria do planejamento das atividades da 
coordenação, através de reuniões 
periódicas com demais instâncias 
acadêmicas, de modo a estabelecer metas 
comuns; 
Trabalho integrado com os docentes, 
buscando metas para a melhoria na 
qualidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão propiciou a criação do Grupo de 
Pesquisa em Contabilidade; 
Planejamento do Plano de Qualificação 
Docente, em consonância com as linhas em 
que os docentes se qualificam de interesse 
do colegiado; 
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); 
Discussão e implantação de regulamento de 
monografia e de atividades 
complementares; Participação dos alunos 
nas atividades de monitoria e busca pela 
iniciação científica; 
Manutenção da Jornada de Estudos 
Contábeis, procurando atender às 
necessidades de conhecimento dos 
discentes. 

INFRAESTRUTURA Dificuldades de ampliação e atualização 
do acervo bibliográfico, bem como de 
periódicos, tem prejudicado 
consideravelmente a qualidade do 
ensino. Não só a falta de recursos 
financeiros, mas, também, a falta de 

Ocorreram melhorias nas instalações atuais 
do colegiado e salas dos professores no ano 
2010 com a aquisição de armários, mesas e 
cadeiras pelo CCSA com recursos de 
projetos do NUPEACE do CCSA. Mas as 
instalações atuais do colegiado não 
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planejamento orçamentário onde as 
rubricas para aquisição do acervo 
bibliográfico normalmente são 
insuficientes ou inexistentes, ao ponto de 
impedir até mesmo a utilização de 
recursos oriundos de projetos (recursos 
próprios) para aquisição de livros. 
 

comportam todas as atividades 
desenvolvidas pelo curso de Ciências 
Contábeis, as salas para os professores são 
insuficientes e pequenas; 
Os equipamentos de informática são 
insuficientes para atender a todos os 
professores e os existentes carecem de 
mais memória e velocidade de 
processamento;  
Temos uma grande demanda por 
equipamentos de multimídia os quais são 
insuficientes, pois temos apenas 1 notebook 
e três multimídias; 
Temos à disposição uma agente 
universitária efetiva que atende a todas as 
demandas do curso e inclusive do grupo de 
pesquisa que é comprometida com o curso, 
mas que pelo fato de anteriormente ter 
exercido funções diferentes da secretaria de 
colegiado teria a necessidade de cursos e 
treinamento sobre o funcionamento do PPP, 
sistema de protocolo e tramitação de 
processos, definição de calendário das 
atividades acadêmicas, funcionamento 
básico de equipamentos de informática e 
multimídia, atividades de secretaria etc.; 
Necessitamos também de um funcionário 
que poderia ficar à disposição do CCSA 
para manter atualizada a página do curso e 
do grupo de pesquisa e suporte do Moodle; 
Os laboratórios de ensino do curso 
(laboratórios de informática de uso coletivo 
do campus) apresentaram uma melhoria 
com o fornecimento de novos equipamentos 
pelo governo do Estado, porém ficamos um 
tempo razoável com os equipamentos 
encaixotados por falta de espaço e de 
pessoal para a instalação desses 
equipamentos; 
Mesmo com a melhoria nos equipamentos 
de informática, as instalações periféricas 
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ainda não são adequadas, faltam 
equipamentos de multimídia e quadros 
adequados para as aulas práticas; 
Softwares para o ensino: aquisição de 
softwares específicos a serem utilizados nas 
aulas práticas. Todos os softwares utilizados 
nas aulas práticas foram doados por 
empresas desenvolvedoras, mas estamos 
enfrentando problemas com agendamento e 
atendimento aos profissionais dessas 
empresas doadoras na parte instalação, 
atualização e treinamentos. Precisamos de 
funcionários lotados no CCSA para 
atendimento das atividades práticas nos 
laboratórios de informática. 

DOCENTES O colegiado ainda não estabeleceu um 
planejamento de afastamentos de 
docentes para usufruir das licenças 
especiais e sabática, em função da falta 
de professores efetivos. 
 

O curso de Ciências Contábeis apresenta a 
seguinte situação: 03 (três) professores 
especialistas com RT 24, 03 (três) mestres 
com regime RT 40, 02 (dois) doutorandos 
RT 40 (um com afastamento parcial e outro 
com afastamento integral) e 03 (três) 
doutores; 
Pela projeção do IAC o curso de Contábeis 
tem a necessidade de contratação de 4 
professores RT 40. No 30º concurso para 
docentes foram abertas 2 vagas mas não 
tivemos candidatos aprovados; 
 Atualmente para o atendimento do plano de 
qualificação dos docentes, o colegiado 
aprovou critérios para afastamento 
colocando como prioridade a capacitação 
em Contabilidade e como excepcionalidade 
as áreas afins; 

A prioridade do colegiado em relação 
aos professores efetivos é o 
atendimento do planejamento de 
qualificação docente e que atualmente 
tem um professor com afastamento 
integral cursando doutorado na USP e 
uma professora com afastamento 
parcial cursando doutorado na FURB; 
 

EXTENSÃO Para a ampliação das parcerias temos a 
necessidade de agentes universitários 
com conhecimento na área para o 
planejamento e suporte nos laboratórios 
de informática. 
 

Este ano organizaremos a XII Jornada de 
Estudos Contábeis evento que vem sendo 
organizado pela coordenação nos últimos 11 
anos sem interrupções e na medida das 
condições de tempo dos professores 
comprometidos com o curso estamos 
ofertando outros eventos de curta duração 
tais como palestras sobre imposto de renda 
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e organização societária. Eventos 
normalmente realizados com o apoio do 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC-
PR); 
Atualmente temos parcerias com a empresa 
Rede Sistemas que fornece o sistema 
Cordilheira (sistema de contabilidade) para 
as aulas práticas nos laboratórios de 
informática do campus e também com a 
Severo Informática que disponibilizou para o 
curso um sistema de Contabilidade 
Gerencial; 

PESQUISA Como o nosso quadro atual de docentes 
tem apenas seis professores com 
dedicação exclusiva e destes dois 
afastados para doutorado e uma 
professora em licença especial e 
sabática, coincidentemente 
pesquisadores comprometidos com 
pesquisas institucionais, sendo que os 
demais apenas produzem para justificar o 
TIDE, entendemos que o curso de 
Ciências Contábeis precisa de uma 
política de mudança cultural incentivando 
a dedicação exclusiva voltada para a 
pesquisa de fortalecimento de linhas que 
viabilizem futuros programas de pós-
graduação stricto sensu (mestrados). 

Devido ao perfil atual de titulação dos 
professores estão sendo realizados dois 
projetos de especialização (lato sensu), mas 
ainda dissociadas das pesquisas 
desenvolvidas pelos docentes; 
Estamos realizando o primeiro relatório 
trienal do Grupo de Pesquisa em 
Contabilidade onde os membros cumpriram 
a pontuação exigida com atividades 
individuais de pesquisa e ainda um pouco 
distantes do que se espera da produção em 
um grupo de pesquisa. 
 

 

ENSINO  Melhoria da comunicação, bem como na 
integração entre os acadêmicos e a 
coordenação de curso; 
Propostas e ações para minimizar 
deficiências dos discentes ingressantes no 
curso (tais como a consolidação de aulas de 
reforço e projetos de ensino voltados aos 
acadêmicos); 
Incentivo para a participação de acadêmicos 
em cursos de iniciação científica e em 
projetos de pesquisa e extensão; 
Participação dos acadêmicos junto ao 
conselho de classe e aumento da oferta de 

Criação ou consolidação de 
regulamentos básicos para o 
funcionamento do curso (regulamento 
de monografia, estágios, atividades 
complementares, etc.); 
Incentivo à publicação discente. 
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atividades de extensão; 
Qualidade dos trabalhos finais dos alunos e 
participação em prêmios; 
Avaliações do curso no ENADE muito boa 
(nota máxima). 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

 No ano de 2008, com objetivo de atender às 
exigências da Resolução CNE/CES 10, de 
16 de dezembro de 2004, o colegiado do 
curso designou uma comissão para efetuar 
as adequações à resolução citada e suprimir 
gargalos na operacionalização do curso. A 
comissão sugeriu as seguintes mudanças, 
abaixo fundamentadas: 
a) Inclusão das disciplinas: Noções de 
Atuaria, Mediação e Arbitragem e Introdução 
à Controladoria; 
b) Inclusão da disciplina Contabilidade de 
Agronegócios e Contabilidade Internacional; 
c) Divisão das turmas de Estágio 
Supervisionado e Laboratório de Práticas 
em Contabilidade; 
d) Retirada do desdobramento de turmas; 
e) Redução da carga horária das disciplinas 
História do Pensamento Contábil, Análise de 
Custos, Administração Geral e Introdução à 
Economia; 
f) Substituição da disciplina Contabilidade 
Informatizada pela matéria Técnicas 
Contábeis, inclusão da disciplina Análise 
Contábil de Viabilidade de Projetos e 
exclusão de Ciências Políticas; 
No período de 30 anos (1976 a 2006) o 
curso de Ciências Contábeis formou 1.227 
profissionais. Hoje o curso de Ciências 
Contábeis oferece 40 vagas anualmente, 
mas para as turmas anteriores a 1997 eram 
oferecidas 70, distribuídas em 40 vagas 
para o período noturno e 30 para o período 
diurno. 
O resultado foi uma alteração do PPP 
contemplando as diretrizes e necessidades 
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apontadas pelo colegiado, onde atualmente 
temos a 1ª e a 2ª séries no novo PPP e a 3ª, 
4ª e 5ª séries no PPP anterior. 

EGRESSOS Falta de uma política institucional que 
garanta o acompanhamento do egresso; 
Formação acadêmica voltada para o 
aspecto profissionalizante e de mercado, 
devendo preocupar-se, também, com a 
necessária formação cidadã, ética, 
financeira e artístico-cultural. 
 

 Orientação institucional na criação de 
um sistema de acompanhamento, 
específico, voltado aos egressos, com o 
intuito de verificar a percepção destes 
egressos a respeito dos pontos fortes e 
fracos da instituição (percepção sobre 
as ações necessárias para a melhoria 
da qualidade dos cursos – mercado de 
trabalho, etc.); 
Necessidade de a formação acadêmica 
contemplar uma formação cidadã, ética, 
financeira e artístico-cultural. 

APOIO AOS 
ACADÊMICOS 

Carência de materiais de apoio, tais como 
computadores, softwares, recursos 
audiovisuais, livros e periódicos 
disponíveis nas bibliotecas, entre outros. 
Além da inexistência, nos campi da 
UNIOESTE, de restaurantes 
universitários e de moradias estudantis 
(casas de estudantes) que poderiam 
auxiliar os acadêmicos no sentido de 
reduzir o custo de sua permanência na 
instituição; 
Falta de atendimento médico e 
odontológico a TODA a comunidade 
acadêmica; 
Necessidade de adaptação arquitetônica 
para atender aos acadêmicos portadores 
de necessidades especiais; 
Segurança do campus deficiente no 
período noturno; 
Falta de assistência psicológica aos 
estudantes; 
Ausência de oferta de atividades culturais 
para acadêmicos e falta de espaços de 
lazer que possibilitem aos alunos a 
permanência na universidade em outros 
períodos, que não apenas os dirigidos às 

Participação dos acadêmicos e dos órgãos 
de representação nos colegiados. 
Envolvimento deles em atividades de 
pesquisa, extensão (seminários, semanas 
acadêmicas, projetos) ensino (monitorias, 
projetos). 
 

Ampliar e melhorar o nível de 
informação dos acadêmicos a respeito 
da UNIOESTE. 
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aulas e trabalhos acadêmicos; 
Dificuldades para trabalhar com os 
acadêmicos em outras atividades 
complementares. Falta de carga horária 
disponível, de recursos financeiros, de 
material humano disponível, para que se 
possa fazer mais do que o que já é feito, 
através das relações pedagógicas de 
rotina; 
Conhecimento insuficiente dos 
acadêmicos das rotinas institucionais, dos 
regulamentos, do código disciplinar e da 
regulamentação de direitos e deveres dos 
mesmos; 
Dificuldade na mobilização e criação de 
um órgão de representação estudantil do 
curso. 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. 

INTEGRAÇÃO  Trabalho conjunto com o centro no fomento 
de projetos de pesquisa e/ou extensão que 
envolva docentes de todos os cursos do 
centro (integração); 
Trabalho visando a promover uma melhor 
integração do curso com os demais cursos 
do centro; 
Fortalecimento da relação entre a 
coordenação de curso e a direção de centro, 
favorecendo o bom andamento das 
atividades administrativas. 
 

Trabalho no sentido de consolidar novas 
formas de integração com o centro e o 
campus ao qual está ligado o curso; 
Trabalho voltado à promoção da 
integração acadêmica entre docentes e 
discentes do curso, bem como voltado à 
integração para com docentes e 
discentes de outras instituições de 
ensino superior; 
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 equipamentos que venham 
trazer uma melhoria do curso. 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

Falta de um planejamento racional de uso 
dos espaços físicos e de projeção para o 
crescimento horizontal (novos cursos) e 
vertical (pós-graduação stricto sensu) dos 

Obtenção de recursos advindos da Caixa 
Econômica e do Conselho Regional de 
Contabilidade CRC-PR e com muita 
dificuldade alguns recursos do campus de 

Ampliação dos recursos financeiros 
advindos de prestações de serviços e 
outras atividades prestadas pelo 
colegiado; 
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centros; 
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; 
Investimentos realizados em termos de 
obras e edificações, não existindo 
planejamento para equipar estes 
espaços; 
Dificuldades financeiras e técnicas do 
campus que tem comprometido a 
atualização das bibliografias básicas dos 
cursos, em números e obras, implicando 
em acervos bibliográficos desatualizados 
e insuficientes; 
Falta de conhecimento da política de 
distribuição de recursos da instituição e 
do campus;  
Salas de aula, às vezes, em precárias 
condições de uso; 
Laboratórios, de um modo geral, limitados 
em espaço e em número de 
equipamentos e inexistência de 
equipamentos e estrutura para portadores 
de necessidades especiais; 
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). 

Cascavel de modo a apoiar a realização de 
eventos do colegiado e visitas técnicas do 
curso. 
 

Políticas para aumento do acervo 
bibliográfico e de periódicos bem como 
para a aquisição de softwares 
(dificuldades de aquisição por parte do 
campus); 
Intensificar a política de apoio à 
participação de docentes e discentes 
em eventos científicos de pesquisa e 
extensão. 
 

AUTOAVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

O curso de Ciências Contábeis está completando 35 anos em 2011. De 1976 a 2010 foram formados 1.382 discentes e em alguns períodos tivemos 
problemas temporários de evasão normalmente causados por questões pessoais e que sempre foram sanados pelo sistema de ocupação de vagas ociosas. 
Pode-se afirmar que o curso de Ciências Contábeis ao longo do tempo sempre foi beneficiado por um mercado sempre crescente para os profissionais da 
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Contabilidade e esse cenário tem ao longo dos anos mascarado as deficiências de estrutura, capital humano e alguns problemas de articulação dos PPP’s 
executados no período de existência do curso. A primeira grade curricular vigorou de 1976 a 1978, com carga horária de 2.055 horas/aulas. A grade 
curricular do curso sofreu, no intervalo de 1979/1993, mais 3 alterações, todas essas alterações foram motivadas por políticas internas da instituição. Em 
1993 ocorreu a primeira grande alteração motivada por uma ampla discussão sobre a formação versus mercado e demandas da sociedade um uma ampla 
reestruturação do currículo, com alterações introduzidas para as turmas que iniciaram o curso em 1994. A de 2003 com implantação em 2004 foi realizada 
após uma discussão nacional promovida pelo Conselho Federal de Contabilidade e o MEC com base na proposta das diretrizes nacionais. No ano de 2008, 
com objetivo de atender às exigências da Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004, o colegiado do curso designou uma comissão para efetuar 
as adequações à resolução citada e suprimir gargalos na operacionalização do curso. A comissão sugeriu as seguintes mudanças, abaixo fundamentadas: 
a) Inclusão das disciplinas: Noções de Atuaria, Mediação e Arbitragem e Introdução à Controladoria; 
b) Inclusão da disciplina Contabilidade de Agronegócios e Contabilidade Internacional; 
c) Divisão das turmas de Estágio Supervisionado e Laboratório de Práticas em Contabilidade; 
d) Retirada do desdobramento de turmas; 
e) Redução da carga horária das disciplinas História do Pensamento Contábil, Análise de Custos, Administração Geral e Introdução a Economia; 
f) Substituição da disciplina Contabilidade Informatizada pela matéria Técnicas Contábeis, inclusão da disciplina Análise Contábil de Viabilidade de Projetos e 
exclusão de Ciências Políticas; 
g) Redução da carga horária anual do curso. 
A alteração do PPP foi aprovada 2009 com implantação a partir do ano de 2010, diante de exposto podemos afirmar que de 2003 em diante os professores 
do curso de Ciências Contábeis têm mantido uma discussão permanente sobre a execução do PPP, mas com foco sempre nas questões dos conteúdos 
trabalhos e as demandas da sociedade. Sem apresentamos avanços nas discussões e alterações contínuas do PPP, pouco se avançou na pesquisa e na 
extensão, que acontecem de forma isolada e por demandas pessoais. Apesar da existência do grupo de pesquisa, os seus membros ainda não agem como 
um grupo. Estamos construindo o primeiro projeto para pesquisa em grupo. A extensão praticada normalmente é provocada pela direção de centro e sempre 
são alguns poucos professores que participam, mesmo que timidamente. Entendemos que o curso precisa de uma mudança cultural, pois a grande maioria 
dos professores é assíduo apenas em seus horários de aulas, aspecto positivo que refletiu em todas as avaliações do ENADE, mas nas demais atividades a 
prática tem sido de desenvolvimento de forma isolada e sem permanência na universidade. Essa situação atual é reflexo de um quadro de 5 professores 
colaboradores, 3 professores RT 24, 6 professores TIDE, dos quais 3 afastados (capacitação e licenças), 1 envolvido com a coordenação de área e 2 com 
produção individual apenas para justificar o TIDE e 2 professores RT 40 que não são dedicação exclusiva, sendo um deles coordenador de curso. Apesar da 
falta de comprometimento de alguns professores já obtivemos alguns avanços com monitorias e o desenvolvimentos de algumas atividades de pesquisa e 
extensão em grupo e até com a participação de discentes. 

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

Programas/Ações 
Estratégicas 
CURSO DE 
CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PLANEJAMENTO A mudança no Projeto Político 
Pedagógico do urso – PPP (priorizando 
um reforço nas áreas teóricas, históricas 
e quantitativas) não trouxe os resultados 
esperados no ENADE; 
Dificuldade em implementar a proposta 
de mestrado na área de Economia 

Ampla discussão no âmbito do colegiado a 
respeito do andamento do novo PPP, 
observando as necessidades de correções; 
Melhoria do planejamento das atividades da 
coordenação, através de reuniões 
periódicas com demais instâncias 
acadêmicas, de modo a estabelecer metas 

Planejamento de afastamentos 
(qualificação e licenças) docentes, com 
critérios; 
Verticalização em consonância com o 
Plano de Qualificação Docente e linhas 
e grupos de pesquisa; 
Continuar as discussões e ações 
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Aplicada, conforme definido no 
planejamento estratégico do curso e do 
centro; 
Sobrecarga de tarefas administrativas e 
burocráticas do coordenador, o que 
prejudica sua atuação em outras esferas 
acadêmicas, como o acompanhamento 
da vida acadêmica e do planejamento 
estratégico do curso; 
Dificuldade no acompanhamento mais 
efetivo dos acadêmicos que fazem 
estágios extracurriculares remunerados 
(nem sempre na área); 
As constantes regulamentações das 
atividades administrativas, na 
UNIOESTE, têm dificultado as ações e o 
desempenho das atividades-fim da 
coordenação e do colegiado, dada a 
perda de tempo com a revisão de 
inúmeras resoluções que afastam os 
docentes de seu foco (ensino, pesquisa e 
extensão); 
Concurso público para contratação de 
docentes efetivos para reposição de 
vagas provenientes de exonerações, 
aposentadorias e outros ou para 
consolidação do PPP. 

comuns; 
Trabalho integrado com os docentes, 
buscando metas para a melhoria na 
qualidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão; 
Planejamento do Plano de Qualificação 
Docente, em consonância com as linhas em 
que os docentes se qualificam de interesse 
do colegiado; 
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); 
Discussão e implantação de regulamento de 
monografia e de atividades 
complementares; 
Organização de visitas técnicas; 
Participação dos alunos na organização e 
produção de um jornal do curso, com artigos 
produzidos pelos acadêmicos e com notícias 
sobre economia; 
Visitas às escolas do município de Cascavel 
para divulgar o curso de Ciências 
Econômicas, visando aumentar a demanda 
pelo curso. 

visando à melhoria do ensino, pesquisa 
e extensão, buscando amenizar o 
problema da evasão do curso e um 
melhor desempenho no ENADE; 
Ampliar as discussões referentes à 
necessidade de adequação do PPP às 
demandas de mercado, sem descartar 
as exigências de conteúdos cobrados 
no ENADE; 
Viabilizar o cadastramento dos alunos 
do curso que fazem estágio 
extracurricular, bem como desenvolver 
uma regulamentação para essa 
atividade; 
Ampliar as visitas técnicas e os 
minicursos voltados à qualificação dos 
acadêmicos; 
Retomar o projeto do jornal de 
economia. 
 

INFRAESTRUTURA Falta de conhecimento sobre as 
atividades a serem exercidas na 
coordenação do curso, pelo fato de ter 
sido a primeira vez que assumimos esta 
tarefa institucional, não sendo possível 
contar com o apoio do ex-coordenador 
(em função de afastamento para 
qualificação) para se familiarizar, 
conhecer melhor, o ambiente e as 
atividades a serem realizadas; 
Ausência de técnico-administrativo e uso 
frequente de estagiário para assumir as 
funções da secretaria do curso, o que 
causa transtorno nos trabalhos, uma vez 

Melhoria na organização dos arquivos 
referentes à documentação (resoluções, 
memorandos, editais, atas) do colegiado; 
Aquisição de computadores e equipamentos 
de informática para os docentes e grupos de 
pesquisa, além de outros recursos (como 
armários, cadeiras, mesas) para o curso, 
advindos dos projetos aprovados pelo CCSA 
e bancados por órgão de fomento ou por 
recursos arrecadados pelo colegiado ou 
pelo centro;  
Melhoria na qualidade e quantidade das 
informações acerca do urso: página do 
campus e o Moodle; 

Planejamento físico do campus eficiente 
de forma a maximizar o uso das 
instalações e facilitar as ações 
conjuntas do centro com seus 
colegiados; 
Criação de sistemas de informação e de 
acompanhamento dos discentes que 
frequentam os cursos da instituição; 
Implantação de um programa eficiente 
para realização de matrículas (via 
eletrônica) e preenchimento de diários 
de classe; 
Política que atualize os docentes diante 
dos conhecimentos de informática, bem 
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que cada novo estagiário que assume 
esta função acaba levando um certo 
tempo para se adaptar e gerar bom 
desempenho. Sem contar que essa 
substituição pode ocorrer no mesmo 
período de mudança de coordenador de 
curso, aumentando ainda mais as 
dificuldades de adaptação das atividades 
a serem desenvolvidas e exercidas 
(conforme exposto no item anterior); 
Problemas com os equipamentos de 
informática, deficientes e ultrapassados 
para a administração do colegiado; 
Além disso, o curso de Ciências 
Econômicas não foi contemplado com o 
recebimento de equipamentos melhores, 
oriundos da substituição de 
equipamentos que foram recebidos do 
Estado para montagem de laboratórios de 
ensino; 
Ausência de manutenção dos 
equipamentos e instalações do 
laboratório de Pesquisa em Economia. 
Apesar do espaço físico, as disciplinas de 
Econometria e Projetos estão utilizando o 
laboratório geral da instituição por falta de 
acomodações adequadas e 
computadores atualizados no laboratório 
do curso. Os computadores que se 
encontram em condições mínimas de uso 
nesse laboratório não chegam a oito, o 
que inviabiliza as aulas das referidas 
disciplinas dado o número de alunos 
matriculados; 
Inadequada estrutura física do colegiado 
para dar vazão aos planos de ação e 
desenvolvimento almejados. As salas de 
professores do curso não estão 
integradas, apenas uma parte se 
encontra junto com a coordenação. 
Dificuldade de tempo para manter 

Acesso e uso de materiais essenciais ao 
dia-a-dia dos trabalhos da coordenação 
(xérox, telefone, papel, pastas). 
 

como investimentos em periódicos e 
livros novos; 
Necessidade de adaptação 
arquitetônica para atender aos 
acadêmicos portadores de 
necessidades especiais; 
Melhoria na segurança do campus, 
principalmente no período noturno. 
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atualizada a página do curso, dada à 
sobrecarga de tarefas administrativas e 
burocráticas; 
Ausência de assinatura de periódicos 
relativos à área de atuação do curso (o 
que causa defasagem de conhecimento e 
impossibilita que os alunos possam 
realizar pesquisas atualizadas); Os 
periódicos recebidos pelo colegiado e 
encaminhados para a biblioteca são 
decorrentes de doações; 
Ampliação do acervo bibliográfico com a 
utilização dos recursos do colegiado 
provenientes de sobras de eventos. Não 
houve nenhuma contrapartida do campus 
com recursos para o atendimento dessa 
demanda; 
Softwares para o ensino: aquisição do 
CCSA de softwares específicos a serem 
utilizados nas aulas práticas, com 
recursos de projetos, através da reitoria. 
O campus não teve capacidade técnica 
para adquirir esses softwares, o que 
demonstra uma deficiência em termos de 
campus (atividade fim) e reitoria (meio), 
sendo que esta última apresenta muito 
mais condições humanas e técnicas nas 
questões administrativas; 
Falta de recursos financeiros, humanos e 
bibliográficos, para manutenção e 
desenvolvimento estrutural, técnico e 
pedagógico do curso. 

DOCENTES Perda de tempo com a revisão de 
inúmeras resoluções que afastam os 
docentes de seu foco (ensino, pesquisa e 
extensão); 
Dificuldade de preenchimento de vagas 
em concurso; 
Número de docentes no colegiado atende 
à demanda por qualificação e 
afastamentos para licenças, desde que 

Elaboração de Plano de Qualificação 
Docente com objetivos e metas; 
Incentivo e apoio para a formação de grupos 
de pesquisa, e da participação de discentes; 
Incentivo do colegiado e do centro para 
publicação de docentes e da participação 
dos discentes nestas atividades; 
Ambiente de trabalho com maior nível de 
satisfação (por causa do estabelecimento de 

Ações visando à melhoria dos aspectos 
pedagógicos docentes; 
Continuidade e aperfeiçoamento do 
planejamento de qualificação docente: 
com comprometimento e apoio do 
colegiado e do centro; 
Política institucional de apoio (inclusive 
financeiro) à participação dos 
professores em eventos científicos de 
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os professores assumam uma carga 
horária de ensino mais elevada. Devido 
ao pequeno número de docentes e à falta 
de previsão ou visão de que os docentes, 
muitas vezes assumem cargos 
administrativos, tão necessários ao 
funcionamento da instituição, tem-se que 
o ensino (à medida que estes são 
substituídos por docentes temporários), a 
pesquisa e a extensão (a medida da 
redução do tempo destinado a estas 
atividades) ficam comprometidos; 
Acúmulo de trabalho de alguns 
professores (principalmente os que 
assumem cargos administrativos, tais 
como direção de campus, direção de 
centro e coordenação de curso, 
assessorias, pró-reitorias e outros) 
impacta na redução de suas atribuições 
em sala de aula, na regularidade da 
produção científica e em termos 
administrativos implica na falta de 
disponibilidade para participação em 
comissões de pesquisa, extensão e na 
organização dos eventos de interesse do 
curso e do centro, sobrecarregando 
também os demais professores do curso. 
E, ainda, no caso daqueles professores 
que não reduzem a sua carga horária em 
ensino, estes acabam trabalhando acima 
das 40 horas semanais, ausentam-se da 
sala de aula quer seja em atendimento 
aos compromissos de sua função 
administrativa/cargo (como viagens) ou 
por questões de saúde fragilizada, em 
virtude do grande desgaste físico e 
psicológico. 

uma atuação mais profissional, por parte da 
coordenação, bem como na sua relação 
indissociável para com a direção de centro); 
Participação, responsável, de professores 
nas reuniões de colegiado. 
 

pesquisa e extensão; 
Política que atualize os docentes diante 
dos conhecimentos de informática, bem 
como investimentos em periódicos e 
livros novos. 
 

EXTENSÃO Falta de recursos para a realização de 
eventos, por parte da coordenação; 
Apesar do trabalho intensivo de 
divulgação, tem-se uma reduzida 

Fortalecimento no que tange à organização 
de eventos de extensão e a outras 
atividades complementares ao curso, tais 
como semanas acadêmicas, seminários e 
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participação dos acadêmicos do curso 
nos eventos promovidos pelo CCSA e 
pelo colegiado. 
 

eventos externos; 
Realização de eventos de extensão com o 
apoio do Conselho Regional de Economia, 
gerando uma maior aproximação entre a 
realidade profissional e o ambiente 
acadêmico; 
Interação entre o curso e a comunidade 
externa, a partir dos projetos de extensão. 
Ampliação de parcerias com empresas ou 
outras instituições (como é o caso da 
Prefeitura, do SICREDI). 

PESQUISA Falta de tempo de vários docentes para o 
desenvolvimento de atividades de 
pesquisa, dado ao acúmulo de funções 
administrativas. 

Trabalho no sentido de fortalecer a pós-
graduação lato sensu (cursos de 
especialização), ligados ao curso. 
 

Ampliação da oferta de cursos de 
especialização; 
Estabelecimento e formalização de 
parâmetros institucionais para futuros 
programas de pós-graduação stricto 
sensu (mestrados). 

ENSINO 
 

As avaliações do curso no ENADE 
(conceito C) refletem que a intensificação 
dos conteúdos das áreas teóricas, 
históricas e quantitativas não está sendo 
suficiente para auxiliar em um melhor 
aprendizado e desempenho dos 
acadêmicos; 
Elevado índice de desistência e 
reprovação nas disciplinas teóricas e 
quantitativas; 
Muitos acadêmicos do curso trabalham o 
dia todo e quando chegam a universidade 
já estão muito cansados, prejudicando o 
aprendizado. Outros viajam muito a 
trabalho, perdendo várias aulas, o que 
dificulta o acompanhamento das 
disciplinas; 
Deficiência dos acadêmicos em 
disciplinas básicas que exigem 
conhecimentos de matemática e 
estatística; 
Dificuldades dos acadêmicos em leitura e 
interpretação de textos. 
 

Melhoria da comunicação, bem como na 
integração entre os acadêmicos e a 
coordenação de curso; 
Participação de acadêmicos em projetos de 
iniciação científica, de pesquisa e extensão; 
Participação dos acadêmicos em visitas 
técnicas, incluindo viagens para outras 
localidades; 
Consolidação de regulamentos básicos para 
o funcionamento do curso (regulamento de 
monografia e atividades complementares); 
Conscientização dos docentes do curso na 
manutenção de uma coerência didático-
pedagógica para além de suas atuações 
individualizadas nas disciplinas com as 
quais trabalham, auxiliando na 
aprendizagem dos acadêmicos; 
Incentivo à publicação discente e à 
participação em eventos para a 
apresentação de trabalhos; 
Desenvolvimento de monitorias e projetos 
de ensino para dar suporte aos alunos que 
apresentam dificuldade no processo de 
aprendizagem dos conteúdos. 

Melhorar o desempenho nas avaliações 
do urso no ENADE (conceito C); 
Estimular e intensificar as propostas e 
ações para minimizar deficiências dos 
discentes ingressantes no curso (tais 
como a consolidação de aulas de 
reforço e projetos de ensino voltados 
aos acadêmicos); 
Ampliar a participação de acadêmicos 
em projetos de monitoria, iniciação 
científica, projetos de pesquisas e 
extensão; 
Criação de um regulamento para 
estágio extracurricular. 
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Divulgação do curso no Guia do Estudante 
(três estrelas); 
Oferta de projetos de ensino para as 
disciplinas quantitativas (continuada); 
Oferta de projeto de ensino de leitura e 
interpretação de textos por parte de 
professores do CECA denominado Escrita 
Acadêmica: resumos e resenhas (devido a 
dificuldades de incluir a atividade no PIAD 
não houve continuidade na oferta do 
projeto); 
Muitos acadêmicos que submetem suas 
monografias ao Prêmio Paraná de 
Economia são premiados, refletindo a 
qualidade desses trabalhos. 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

Execução de dois PPPs (1999 e 2008); 
Dificuldade no processo de adaptação de 
grade; 
Inconsistências do novo PPP (ementas 
com conteúdos repetidos, pré-requisitos, 
disciplinas semestralizadas, etc.). 

Projeto Político Pedagógico do curso em 
conformidade com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais; 
Flexibilização do PPP de 2008 foi 
contemplada nas disciplinas optativas. 

Revisão do novo Projeto Político 
Pedagógico (PPP) do curso procurando 
resolver as inconsistências que estão 
surgindo e estão sendo registradas pela 
coordenação. 

EVASÃO Ausência de um fórum institucional de 
discussões sobre a questão da evasão 
que envolva a Pró-Reitoria de 
Graduação, os centros, as coordenações 
de cursos e os acadêmicos; 
Falta de apoio pedagógico-institucional 
para os calouros, demais acadêmicos e 
professores; 
Falta de assistência psicológica aos 
estudantes dada às crescentes 
dificuldades de relacionamento 
interpessoal, presentes nas sociedades 
atuais; 
Indisponibilidade de carga horária do 
curso de Letras para dar continuidade ao 
projeto “Escrita Acadêmica: resumos e 
resenhas”; 
Muitos acadêmicos do curso trabalham e 
muitas vezes precisam se ausentar por 
conta da rotina diária e dos vários 

Implantação de um novo Projeto Político 
Pedagógico do curso, procurando dar maior 
flexibilidade às discussões mais atuais da 
economia; 
Avaliação docente nas disciplinas 
ministradas; 
Desenvolvimento de atividades envolvendo 
uma psicóloga e os alunos de todas as 
séries do curso para o levantamento de 
falhas a serem corrigidas e pontos 
favoráveis, tomando como referência as 
seguintes dimensões: gestão do curso, 
atendimento aos alunos, PPP, sistema de 
avaliação, corpo docente e infraestrutura; 
Discussão no colegiado, com participação 
dos acadêmicos, dos resultados obtidos na 
avaliação docente e nas ações 
desenvolvidas pelo colegiado do curso (a 
partir das dimensões descritas no item 
anterior); 

Implementar um programa institucional 
de apoio, diagnóstico e análise da 
evasão dos cursos; 
Necessidade de um trabalho mais 
efetivo da Pró-Reitoria de Graduação, 
no sentido de orientar e atender as 
demandas das coordenações de curso: 
por ocasião da elaboração de PPPs, 
para discutir problemas de evasão, de 
apoio didático aos docentes, etc.; 
Rever as possíveis falhas do novo PPP 
(como número de ingresso, enfoque do 
curso, perfil profissional, demandas de 
mercado, exigência do ENADE); 
Reforçar a parceria do Conselho de 
Economia nas atividades que envolvam 
os alunos do curso; 
Ampliar as propostas de projetos de 
pesquisa e extensão, aumentando o 
espaço de participação dos acadêmicos; 
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treinamentos, dificultando o 
acompanhamento das disciplinas; 
Muitos acadêmicos que entram no curso 
foram motivados pela concorrência mais 
baixa e não pela afinidade às áreas 
abrangidas pelo mesmo; 
Conciliar as exigências de conteúdo do 
Exame Nacional de Curso (ENADE) com 
as demandas de mercado do curso; 
A característica generalista do curso 
dificulta a visão dos acadêmicos em 
relação ao campo de atuação, 
diferentemente do que ocorre nos cursos 
de Administração e Ciências Contábeis. 

Ampla discussão no âmbito do colegiado a 
respeito do andamento do novo PPP e do 
planejamento estratégico do curso; 
Incentivo do colegiado ao desenvolvimento 
de projetos de monitoria buscando a 
melhoria do ensino e a redução da evasão; 
Incentivo aos projetos de ensino voltados ao 
reforço de conteúdos básicos, como 
português e matemática. Vale ressaltar o 
desenvolvimento dos projetos “Escrita 
Acadêmica: resumos e resenhas” e 
“Conceitos Fundamentais em Matemática”; 
Desenvolvimento de atividades de pesquisa 
(iniciação científica) e extensão envolvendo 
alunos do curso;  
Papel fundamental do Conselho Regional de 
Economia na promoção de cursos práticos, 
do Entenda de Economia e encontros de 
economistas no município de Cascavel, 
gerando uma maior aproximação entre a 
realidade profissional e o ambiente 
acadêmico. 

Permanecer ofertando anualmente o 
Seminário de Economia Brasileira, dada 
à importância do espaço para a 
discussão de temas relevantes da 
economia brasileira; 
Continuar o processo de avaliação 
docente e das ações desenvolvidas pelo 
colegiado do curso nas seguintes 
dimensões: gestão do curso, 
atendimento aos alunos, PPP, sistema 
de avaliação, corpo docente e 
infraestrutura. 
 

EGRESSOS Falta de uma política institucional que 
garanta o acompanhamento do egresso; 
Formação acadêmica voltada para o 
aspecto profissionalizante e de mercado, 
devendo preocupar-se, também, com a 
necessária formação cidadã, ética, 
financeira e artístico-cultural. 
 

Iniciativa de um professor do curso no 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa 
com o objetivo de sistematizar informações 
referentes aos egressos do curso de 
Ciências Econômicas. 
 

Orientação institucional na criação de 
um sistema de acompanhamento, 
específico, voltado aos egressos, com o 
intuito de verificar a percepção destes 
egressos a respeito dos pontos fortes e 
fracos da instituição (percepção sobre 
as ações necessárias para a melhoria 
da qualidade dos cursos – mercado de 
trabalho, etc.); 
Necessidade de a formação acadêmica 
contemplar uma formação cidadã, ética, 
financeira e artístico-cultural. 

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS E FARMACEUTICAS – CCMF 

Ações 
estratégicas 

Centro de 
Ciências Médicas 
e Farmacêuticas 

 
 

DIFICULDADES 

 
 

AVANÇOS 

 
 

METAS 

PEGAGÓGICAS a) Não realização de concursos públicos ou, a) Incentivo à criação e ou fortalecimento de a) Implantação do Mestrado em 
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 quando da realização destes, não abertura de 
vagas em número suficiente para atender às 
necessidades dos cursos vinculados ao centro. 
As vagas oriundas de exonerações e 
aposentadorias de docentes efetivos não têm 
sido repostas em sua totalidade; 
b) Não contratação de docentes efetivos e 
colaboradores. Mesmo apresentando 
justificativas ao Grupo de Planejamento e 
Controle e tendo um Índice de Atividade do 
Centro (IAC) positivo, a UNIOESTE não 
consegue uma carga horária suficiente para 
abertura de novas vagas para concurso 
público e testes seletivos; 
c) Atraso no início do 1º Processo Seletivo 
Simplificado para contratação de docentes 
colaboradores, o que ocasiona demora na 
contratação dos docentes aprovados e, 
consequentemente, prejuízo às atividades de 
ensino no início do ano letivo; 
d) Falta de apoio à qualificação docente 
quanto à contratação de docentes 
colaboradores, que poderiam assumir as 
disciplinas do docente em capacitação durante 
o período de seu afastamento. Hoje, para um 
docente se capacitar, com afastamento 
integral, a área afim deve absorver a carga 
horária de ensino, sobrecarregando outros 
docentes do curso; 
e) Necessidade de salas de permanência para 
docentes do curso de Farmácia e Medicina; 
f) Falta de mobiliário e equipamentos, como 
computadores, mesas, cadeiras e armários, 
para que se tenham as condições de trabalho 
com qualidade; 
g) Não aquisição de equipamentos, para 
atender à demanda dos laboratórios do CCMF; 
h) Falta de vidraria e reagentes para o 
desenvolvimento tanto das atividades de 
ensino, como de pesquisa e extensão; 
i) Falta de livros e ou número insuficiente de 

grupos de pesquisa do CCMF; 
b) Elaboração de propostas de 
verticalização dos cursos do CCMF, com 
submissão de projetos de criação de cursos 
de pós-graduação stricto sensu 
acadêmicos. A proposta de implantação do 
mestrado em Ciências Farmacêuticas, 
enviada no ano de 2010, não foi aprovada 
pela CAPES, entretanto, o mestrado 
interdisciplinar em Biociências e Saúde, 
aprovado pela CAPES em 2010, conta com 
vários professores do CCMF no seu quadro 
docente; 
c) Definição do plano de qualificação 
docente do CCMF, a partir das linhas 
criadas nos grupos de pesquisa, das 
discussões sobre a verticalização dos 
cursos e da busca permanente da melhoria 
do ensino de graduação; 
d) Apoio aos eventos promovidos pelos 
colegiados; 
e) Apoio, promoção e suporte à realização 
de atividades de extensão, na forma de 
projetos ou programas, de caráter disciplinar 
ou interdisciplinar; 
f) Apoio à realização de atividades de 
prestação de serviço; 
g) Promoção e apoio à realização de cursos 
de curta duração, direcionados a 
acadêmicos, técnico-administrativos do 
campus de Cascavel e público externo, que 
objetivem a formação técnica profissional; 
h) Parceria com o Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde (CCBS) no 
desenvolvimento de cursos e projetos na 
área da Saúde; 
i) Aprovação de vários projetos de pesquisa 
por órgãos de fomento. Os projetos foram 
elaborados por grupos de pesquisa ou por 
docentes, individualmente; 
j) Cooperação entre grupos de pesquisa 

Ciências Farmacêuticas; 
b) Implantação de cursos de Mestrado 
Profissional, principalmente a partir 
dos cursos de residência já existentes; 
c) Busca da ampliação do acervo das 
bibliotecas do campus e do HUOP, 
para atender à demanda dos cursos 
de graduação e pós-graduação; 
d) Busca de recursos para os 
laboratórios, para o desenvolvimento 
das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; 
e) Solicitação de salas de 
permanência, tanto no HUOP como no 
campus, para os docentes do CCMF; 
f) Busca para criação de salas de aula 
no HUOP, com equipamentos de 
apoio didático, para atender à 
demanda dos cursos de graduação e 
pós-graduação do CCMF; 
g) Busca de recursos para a aquisição 
de equipamentos (computadores, 
impressoras,...), mobiliário, cortinas e 
divisórias, necessários às condições 
de trabalho com qualidade; 
h) Solicitação à direção do campus e à 
reitoria para a manutenção dos 
equipamentos existentes nos 
laboratórios, que atendem tanto à 
graduação quanto à pós-graduação; 
i) Incentivo à titulação dos docentes 
dos cursos de Farmácia e Medicina; 
j) Busca de recursos para a criação do 
Centro de Pesquisa em Obesidade, 
dentro das instalações do HUOP; 
k) Solicitação à reitoria para que inclua 
nas propostas institucionais 
encaminhadas ao FINEP, ou outro 
órgão de fomento, a criação de um 
laboratório multiusuário, que iria 
otimizar o uso de equipamentos 
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exemplares para atender à demanda da 
biblioteca do campus e da biblioteca setorial 
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná 
(HUOP); 
j) Não aprovação do curso de mestrado em 
Ciências Farmacêuticas, devido à produção 
científica dos doutores envolvidos no 
programa. Os docentes envolvidos possuem 
produção insuficiente e ou a produção do 
corpo docente é diversificada para ser alocada 
em apenas uma linha de pesquisa na 
proposta; 
k) Não firmamento de convênios 
interinstitucionais para implantação de 
MINTERs e DINTERs, devido a não 
apreciação pela CAPES de projetos 
encaminhados desde 2008; 
l) Insuficiência de recursos institucionais para 
apoiar financeiramente a participação de 
docentes em eventos científicos, onde 
trabalhos desenvolvidos na UNIOESTE 
poderiam ser divulgados; 
m) Questões políticas interferindo no trabalho 
e ocasionando prejuízos aos interesses 
institucionais. 
n) Como as AD das aulas práticas valem 0,25 
para os cursos da área da saúde, os 
professores ficam em torno de 16 horas em 
sala de aula para fechar o mínimo de 50% de 
ensino, assim os professores doutores 
produtivos tem menos tempo para se 
dedicarem à pesquisa. 
No último ENADE, o curso de Medicina foi 
avaliado com a nota 4 (estando no limite 
inferior 3,1). O estudo feito pela Comissão 
Permanente de Avaliação do PPP mostrou que 
essa nota não foi devida à avaliação aplicada 
aos discentes (estes tiveram nota 4, 
mostrando que a parte do ensino está boa), 
mas devida à qualificação e ao regime de 
trabalho dos docentes do curso. 

institucionais na elaboração de projetos em 
busca de recursos; 
k) Parceria com outras universidades e 
aprovação conjunta de projetos de pesquisa 
por órgãos de fomento (ex. parceira do 
grupo de pesquisa em bioquímica e 
biotecnologia com a USP de Ribeirão 
Preto/SP; 
l) Implantação do Programa de Residências 
Farmacêuticas, com duas especialidades 
(Análises Clínicas e Farmácia Hospitalar), 
atendendo às recomendações dos 
Ministérios da Saúde e da Educação; 
m) Criação da Diretoria Pedagógica no 
HUOP, contribuindo para a integração dos 
cursos da área da Saúde com as demais 
direções do hospital, fortalecendo desse 
modo o HUOP como hospital de ensino; 
n) Criação do Laboratório de Habilidades do 
curso de Medicina no HUOP; 
o) Apoio aos trabalhos de avaliação 
constante dos Projetos Político Pedagógicos 
dos cursos de Farmácia e Medicina, 
realizados pelas comissões permanentes, 
em consonância com as diretrizes 
curriculares de cada curso; 
p) Cumprimento, por parte dos colegiados, 
dos planos de ensino das disciplinas de 
cada curso; 

necessários às atividades de pesquisa 
desenvolvidas por grupos de 
pesquisa; 
l) Incentivo e apoio aos docentes na 
elaboração de projetos, que visem a 
busca de recursos para a 
implementação dos laboratórios; 
m) Busca para a lotação de técnicos 
administrativos junto às coordenações 
de curso. Hoje, as coordenações 
contam apenas com o trabalho de 
estagiários, o que dificulta muitas 
vezes o trâmite e encaminhamento de 
documentos do colegiado para o 
centro; 
n) Apoio à criação de mecanismos que 
facilitem a capacitação e a 
qualificação dos docentes da 
UNIOESTE no exterior, tornando o 
processo menos burocrático; 
o) Incentivo à participação dos 
docentes em cursos de qualificação 
pedagógica, visando à melhoria do 
ensino e das técnicas didático-
pedagógicas; 
p) Requisição de um espaço para 
reuniões dos docentes das disciplinas 
de estágio curricular com os alunos. 
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Com esse diagnóstico, o CCMF buscou 
programas de pós-graduação stricto sensu 
para providenciar mestrados e doutorados 
interinstitucionais (MINTERs e DINTERs). 
Foram feitos contatos com o Programa de 
Pós-Graduação em Bioquímica da UFPR e 
uma proposta foi encaminhada em 2009 para 
a CAPES. No entanto, a CAPES não avaliou 
nenhuma das propostas encaminhadas por 
diversas instituições, e estabeleceu novas 
regras para a aprovação de DINTERs. Desta 
maneira, não foi possível estabelecer 
convênios com a PUC e o Instituto Pequeno 
Príncipe de Curitiba, que seriam instituições 
que poderiam ofertar um DINTER para os 
docentes da área da saúde da UNIOESTE. 
Em relação ao regime de trabalho (RT), 
iniciou-se um esforço para incentivar os 
docentes a aumentarem os seus RTs de 24 
horas para 40 horas semanais, já que esse foi 
um dos fatores que pesou negativamente na 
avaliação do curso de Medicina. 

CURSO DE FARMÁCIA 

Ações estratégicas 
CURSO DE 
FARMÁCIA 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

PEDAGÓGICAS 
E 

ADMINISTRATIVAS 

A avaliação do Projeto Político Pedagógico 
do curso e a reformulação da grade curricular 
passam por dificuldades como a falta de 
docentes em algumas áreas específicas. Há 
também a dificuldade de avaliação do 
egresso que é um valioso instrumento para 
justificar a alteração de um Projeto Político 
Pedagógico. Como a implantação de uma 
ferramenta que permite que esta avaliação 
seja feita via instituição ainda é recente, 
ainda não conseguimos coletar um número 
expressivo de opiniões de egressos acerca 
da estrutura do curso; 
O fato de os alunos terem obtido nota 
máxima nas avaliações do ENADE pode ter 

A maioria dos professores tem uma sala 
de permanência; 
A implantação do instrumento de 
avaliação de egressos no novo portal do 
campus contribuirá muito com a 
avaliação do egresso subsidiando o 
trabalho da Comissão Permanente de 
Avaliação do PPP do curso; 
No início do ano letivo de 2010 foi feita 
uma discussão conjunta dos planos de 
ensino, agrupando os docentes por 
disciplinas afins. Após esta discussão, 
foram verificadas algumas falhas como 
repetição ou ausência de conteúdos, 
que puderam ser sanadas com 

A Comissão Permanente de Avaliação do 
PPP do curso fará, a partir das avaliações 
das disciplinas feitas por docentes e 
alunos, propostas de alterações nos 
planos de ensino de forma a evitar a 
repetição ou ausência de conteúdos. A 
avaliação anual dos planos de ensino em 
reuniões conjuntas de áreas afins também 
pode contribuir positivamente com o 
planejamento das aulas; 
Avaliar os egressos do curso e propor 
alterações no Projeto Político Pedagógico 
que contemplem as Diretrizes Curriculares 
do curso e forme alunos que possam 
atender às necessidades do mercado de 
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nos dado a falsa impressão de que o 
planejamento e os planos de ensino das 
disciplinas não necessitavam de adaptação 
que tivessem como objetivo um melhor 
desempenho dos acadêmicos nas próximas 
avaliações; 
Os recursos destinados à aquisição de 
referências bibliográficas ainda são muito 
escassos e não contemplam as reais 
necessidades; 
Falta de livros e ou número insuficiente de 
exemplares para atender à demanda da 
biblioteca do campus e da biblioteca setorial 
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná 
(HUOP); 
Para o ingresso de alunos por mobilidade 
discente ou ingresso para ocupação de vagas 
ociosas, houve dificuldade de equivalência de 
carga horária e conteúdos das grades 
curriculares das instituições de origem dos 
alunos requerentes com nossa grade 
curricular. Neste início de ano de 2011, com a 
alteração da forma de ingresso, embora as 
vagas ociosas tenham sido ocupadas, já 
estamos tendo vários problemas. Um deles é 
o ingresso de alunos que não têm 
conhecimento mínimo necessário para cursar 
uma disciplina da série na qual ingressou; 
Não foi possível a realização de discussões 
conjuntas com todos os alunos com temas de 
interesse para a formação do futuro 
profissional farmacêutico. A carga horária 
semanal de atividades dos alunos não 
permite um horário em comum para o 
desenvolvimento de atividades em conjunto, 
o que facilitaria a promoção destas. 
Embora as salas estejam equipadas com 
projetores multimídia, permanece, ainda, a 
dificuldade de conserto de um equipamento 
quando ocorre uma avaria e falta de salas de 
aula para atender a todas as necessidades 

alterações nos planos de ensino; 
Algumas referências bibliográficas 
foram adquiridas com recursos de 
cursos de pós-graduação lato sensu 
ofertadas por docentes do curso. 
A Comissão Permanente de Avaliação 
do PPP do curso elaborou um novo 
instrumento de avaliação das disciplinas 
e uma nova forma de aplicação do 
instrumento para os docentes e para os 
alunos de forma que a carga horária, 
ementa e conteúdo programático sejam 
avaliados e seja possível propor 
mudanças baseadas em informações 
concretas; 
Foram realizados eventos com 
participação de egressos até mesmo 
como palestrantes; 
Inserção do aluno em diversos campos 
de estágio durante a graduação, em 
estágios curriculares. O estágio 
obrigatório ao final do curso tem 
propiciado ao discente o conhecimento 
do campo de trabalho antes do seu 
ingresso no mercado. Isso tem trazido 
boas experiências e conhecimento da 
área de atuação da sua escolha e 
contribuído com a formação do futuro 
profissional. Os alunos têm, também, ao 
longo do Curso, procurado realizar 
estágios não obrigatórios o que tem 
contribuído com sua formação. - Neste 
ano, uma parceria com a UOPECCAN 
também permitiu que nossos alunos 
iniciassem estágio curricular nesta 
instituição permitindo que o aluno 
conheça mais uma área de atuação do 
profissional farmacêutico; 
Maior participação de discentes em 
projetos de pesquisa e extensão; 
Qualificação de vários docentes que 

trabalho ou serem inseridos em 
programas de pós-graduação bem 
conceituados; 
A cada realização do ENADE, reavaliar os 
planos de ensino em reuniões conjuntas 
com todos os docentes e propor 
alterações conforme necessidade; 
Realizar um levantamento de referências 
bibliográficas (e quantidade necessária) 
que devem ser adquiridas de forma 
emergencial e encaminhá-las ao campus 
para que os alunos tenham acesso à 
bibliografia mínima necessária para a sua 
formação. 
Propor alterações no PPP baseadas no 
processo avaliativo e adaptar o 
instrumento de avaliação sempre que se 
fizer necessário; 
Durante a avaliação do PPP propor 
alterações que busquem aproximar a 
realidade da UNIOESTE com outras 
instituições de mesma qualidade ou 
qualidade superior. 
- Promover eventos que divulguem o 
campo de atuação profissional com maior 
frequência, incluindo a participação de 
egressos. Periodicamente, promover 
palestras com temas específicos 
referentes à profissão de forma a 
estimular o aluno no conhecimento do 
mercado de trabalho e aplicação do 
conhecimento adquirido. 
- Planejar e incentivar, em conjunto com o 
Centro de Ciências Médicas e 
Farmacêuticas, a promoção e participação 
de docentes em cursos de qualificação 
pedagógica, visando à melhoria do ensino 
e das técnicas didático-pedagógicas; 
Quando da elaboração do novo Projeto 
Político Pedagógico, priorizar a inserção 
do aluno nos serviços de saúde, nos 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    334 
 

de ensino. Ainda há a falta de espaço físico, 
mobiliário e equipamentos para todos os 
docentes; 
O colegiado está em vias de perder a 
secretaria que estará migrando para outro 
setor. Com a falta de funcionários na 
instituição, a intenção é que o setor seja 
atendido por um estagiário, o que inviabiliza o 
funcionamento do setor; 
Falta de assistência a saúde dos discentes, 
docentes e técnico-administrativos; 
Falta de estrutura (espaço físico e 
profissionais específicos) para atender a 
acadêmicos que apresentam dificuldades 
acadêmicas e/ou comportamentais; 
Falta de apoio à qualificação docente quanto 
à contratação de docentes colaboradores, 
que poderiam assumir as disciplinas do 
docente em capacitação durante o período de 
seu afastamento. Hoje, para um docente se 
capacitar, com afastamento integral, a área 
afim deve absorver a carga horária de ensino, 
sobrecarregando outros docentes do curso; 
Atraso no início do 1º Processo Seletivo 
Simplificado para contratação de docentes 
colaboradores, o que ocasiona demora na 
contratação dos docentes aprovados e, 
consequentemente, prejuízo às atividades de 
ensino no início do ano letivo; 
Dificuldade de aquisição de vidraria e 
reagentes para aulas;  
Dificuldade de aquisição e manutenção de 
equipamentos dos laboratórios. 

puderam concluir seu doutorado neste 
período. 
 

diversos níveis de atenção; 
Solicitação de salas de permanência, 
tanto no HUOP como no campus, para os 
docentes do curso; 
Requisição de um espaço para reuniões 
dos docentes das disciplinas de estágio 
curricular com os alunos; 
Com a liberação do novo bloco, espera-se 
que todos os docentes sejam alocados e 
tenham salas de permanência. Aquisição 
de mobiliários e computadores para as 
salas de permanência dos docentes. 
 

 

2.2.3 Questionários 

A comunidade acadêmica do campus de Cascavel no ano de 2010, época da realização deste questionário de 

autoavaliação institucional, contava com um número total de 511 docentes, sendo que o número de docentes respondentes foi de 

263; já o número total de discentes era de 3.934, sendo que o número de discentes respondentes foi de 921 e, o número total de 
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agentes universitários era de 178, sendo que o número de respondentes agentes universitários foi de 68.  Ressalta-se que 

algumas pessoas não responderam a todas as questões, o que faz oscilar imediatamente para menos ou para mais, o total de 

respondentes. 

As respostas às questões que seguem estão representadas em gráficos que expressam as análises da comunidade 

universitária sobre a UNIOESTE e estão organizadas por dimensão. Em cada dimensão estão dispostas as questões GERAIS – 

respondidas por todos os vínculos (docentes, discentes e agentes universitários), e o gráfico que representa os índices de resposta 

por dimensão, seguidos de análise, e as questões ESPECÍFICAS – respondidas por cada vínculo, seguidas de análise. Ao final 

estão apresentadas as considerações finais sobre o campus. 

 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS  
1. Você tem conhecimento sobre a Missão e a Visão Institucional da UNIOESTE? 
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2. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011? 

 
3. Os princípios e os objetivos da UNIOESTE, propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011, estão sendo 
implementados?
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4. Você conhece o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 

 
5. São criadas possibilidades para que os dirigentes, docentes, discentes, agentes universitários e os órgãos colegiados façam o 
acompanhamento, discussão, revisão e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, e do Projeto 
Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 
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6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 

 
7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 
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8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 

 
9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1  
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ANÁLISE 
Quanto ao conhecimento dos DOCENTES sobre a Missão e Visão Institucional constatou-se que 46,01% responderam 

que conhecem, 14,07% não conhecem e 39,92% desconhecem. Quanto ao conhecimento do PDI, 23,19% dos docentes 

conhecem-no, 34,22% não o conhecem e 42,59% conhecem parcialmente. Quanto à implementação dos princípios e objetivos 

da UNIOESTE, 8,75% dos docentes responderam sim, 4,56% indicaram que não há implementação, 39,92% indicaram que existe 

parcialmente e 46,77% desconhecem. Quanto ao conhecimento do Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI, 28,14% 

dos docentes conhecem, 34,22% desconhecem e 37,64% conhecem parcialmente. Quanto às ações para implementar o PDI, 

18,25% dos docentes conhecem, 22,05% indicaram que não as conhecem, 30,04% indicaram conhecimento parcial e 29,66% 

desconhecem qualquer ação. Quanto às ações para reconhecer o perfil dos ingressantes, 32,7% dos docentes disseram que 

existem, 14,07% que não, 24,33% indicaram que há ações parciais e 28,9% desconhecem tais ações. Quanto às ações para 

projetar o perfil dos ingressantes, 13,31% dos docentes indicaram, 20,91% que não, 27,38% que são parciais e 38,4% 

desconhecem qualquer ação. Quanto às ações para reconhecer o perfil dos egressos, 13,31% dos docentes conhecem, 

27,38% não conhecem, 22,81% conhecem parcialmente e 36,5% desconhecem tais ações. Quanto às ações para projetar o 

perfil dos egressos, 8,75% conhecem, 24,33% não conhecem, 22,43% conhecem parcialmente e 44,49% desconhecem tais 

ações.  

Quanto ao conhecimento dos DISCENTES sobre a Missão e Visão Institucional constatou-se que 15,31% responderam 

que conhecem, 36,59% não conhecem e 48,1% desconhecem. Quanto ao conhecimento do PDI, 4,45% dos discentes o 

conhecem, 77,96% não o conhecem e 17,59% conhecem parcialmente. Quanto à implementação dos princípios e objetivos da 

UNIOESTE, 5,86% dos discentes responderam sim, 3,69% não, 11,4% responderam que há parcial implementação e 79,05% 

desconhecem. Quanto ao conhecimento do Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI, 8,69% dos discentes o 

conhecem, 67,53% desconhecem e 23,78% conhecem parcialmente. Quanto às ações para implementar o PDI, 13,9% dos 

discentes conhecem, 8,69% indicaram que não as conhecem, 12,81% indicaram que tem conhecimento parcial e 64,6% 

desconhecem qualquer ação. Quanto às ações para reconhecer o perfil dos ingressantes, 27,25% dos discentes dizem existir, 
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23,24% que não, 24,76% indicaram que há ações parciais e 24,76% desconhecem tais ações. Quanto às ações para projetar o 

perfil dos ingressantes, 23,45% dos discentes indicaram sim, 20,09% não, 25,84% que são parciais e 30,62% desconhecem 

qualquer ação. Quanto às ações para reconhecer o perfil dos egressos, 16,07% dos discentes conhecem, 18,24% não 

conhecem, 20,63% conhecem parcialmente e 45,06% desconhecem tais ações. Quanto às ações para projetar o perfil dos 

egressos, 14,12% dos discentes conhecem, 16,07% não conhecem, 21,39% conhecem parcialmente e 48,43% desconhecem tais 

ações.  

Quanto ao conhecimento dos AGENTES UNIVERSITÁRIOS sobre a Missão e Visão Institucional constatou-se que 

47,06% responderam que conhecem, 11,76% não conhecem e 41,18% desconhecem. Quanto ao conhecimento do PDI, 22,06% 

dos agentes universitários conhecem, 38,24% não o conhecem e 39,71% conhecem parcialmente.  Quanto à implementação dos 

princípios e objetivos da UNIOESTE, 14,71 % dos agentes universitários responderam sim, 5,88% não, 39,71% responderam 

que há parcial implementação e 39,71% desconhecem. Quanto ao conhecimento do Projeto Político-Pedagógico Institucional 

– PPPI, 23,53% dos agentes universitários conhecem, 45,59% desconhecem e 30,88% conhecem parcialmente. Quanto às ações 

para implementar o PDI, 20,59% dos agentes universitários conhecem, 10,29% indicaram que não as conhecem, 23,53% 

indicaram conhecimento parcial e 45,59% desconhecem qualquer ação. Quanto às ações para reconhecer o perfil dos 

ingressantes, 36,76% dos agentes universitários dizem que existem, 14,71% não, 19,12% indicaram que há ações parciais e 

29,41% desconhecem tais ações. Quanto às ações para projetar o perfil dos ingressantes, 26,47% dos agentes universitários 

indicaram sim, 17,65% não, 23,53% que são parciais e 32,35% desconhecem qualquer ação. Quanto às ações para reconhecer 

o perfil dos egressos, 22,06% dos agentes universitários conhecem, 14,71% não conhecem, 23,53% conhecem parcialmente e 

39,71% desconhecem tais ações. Quanto às ações para projetar o perfil dos egressos, 22,06% dos agentes universitários 

conhecem, 16,18% não conhecem, 22,06% conhecem parcialmente e 39,71% desconhecem tais ações.  

 Portanto, o desconhecimento da Missão e Visão da UNIOESTE gira em torno de 45% dos respondentes docentes, 

discentes e agentes universitários. O conhecimento total de todos os respondentes é em torno de 22% e o conhecimento parcial 

em média 27,5%. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
DOCENTES 
 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso?  

 

ANÁLISE 
47,15% responderam desconhecer se existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o 

Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do curso em que atuam.  

DISCENTES 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso? 
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ANÁLISE 
Quanto à existir articulação entre PDI e PPPI 2007/2011 e Projeto Político-Pedagógico de curso, 9,66% dos discentes 

indicaram que sim, 4,13% que não, para 9,34% disseram existir parcialmente e 76,87% disseram desconhecer. 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007? 

  
ANÁLISE 

Quanto ao fato de existir articulação entre o PDI 2007/2011 PPI de 2007, 20,59% dos agentes universitários indicaram 

que sim, 4,41% que não, para 25% que existe parcialmente e 50% disseram desconhecer. 
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DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
QUESTÕES GERAIS 
10. A UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão? 

 
11. Existem ações que estimulem as atividades de ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, no que se refere à produção 
acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades? 
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12. As atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares) garantem a qualidade 
desses cursos? 

 
13. As atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) garantem a qualidade 
desses cursos? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2  

 

ANÁLISE 

Sobre a existência de uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão, 41,22% dos DOCENTES indicaram que 

sim, 19,08% não, 36,64% parcialmente e 3,05% desconhecem tais políticas. Quanto às ações para estimular tais atividades, 

54,58% dos docentes apontaram que sim, 6,11% não, 36,64% são parciais e 2,67% desconhecem tais ações. Quanto às 

atividades nos cursos de graduação garantir a qualidade de ensino, 47,71% dos docentes responderam sim, 6,11% não, 

44,27% garantem parcialmente e 1,91% desconhecem tais ações. Quanto às atividades de ensino e pesquisa nos cursos de 

pós-graduação garantir a qualidade de ensino, 43,51% dos docentes responderam sim, 4,96% não, 32,06% garantem 

parcialmente e 19,47% desconhecem tais ações. 

 Sobre a existência de uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão, 71,95% dos DISCENTES indicaram que 

sim, 1,96% não, 19,89% parcialmente e 6,2% desconhecem tais políticas. Quanto às ações para estimular tais atividades, 

71,95% dos discentes apontaram que sim, 2,72% não, 20,11% são parciais e 5,22% desconhecem tais ações. Quantos às 

atividades nos cursos de graduação garantir a qualidade de ensino, 61,08% dos discentes responderam sim, 4,57% não, 

30,65% garantem parcialmente e 3,7% desconhecem tais ações. Quanto às atividades ensino e pesquisa nos cursos de pós-

graduação garantir a qualidade de ensino, 35,11% dos discentes responderam sim, 3,04% não, 16,63% garantem parcialmente 

e 45,22% desconhecem tais ações. 
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 Sobre a existência de uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão, 64,71% dos AGENTES 

UNIVERSITÁRIOS indicaram sim, 5,88% não, 22,06% parcialmente e 7,35% desconhecem tais políticas. Quanto às ações para 

estimular tais atividades, 69,12% dos agentes universitários apontaram que sim, 20,59% não, 10,29% desconhecem tais ações. 

Quantos às atividades nos cursos de graduação garantir a qualidade de ensino, 58,53% dos agentes universitários 

responderam sim, 2,94% não, 26,47% garantem parcialmente e 11,76% desconhecem tais ações. Quanto às atividades ensino e 

pesquisa nos cursos de pós-graduação garantir a qualidade de ensino, 55,88% dos agentes universitários responderam sim, 

2,94% não, 20,59% garantem parcialmente e 20,59% desconhecem tais ações. 

 Portanto, as políticas de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e respectivas formas de operacionalização são 

satisfatórias para 39,2% dos docentes, 45,39% dos discentes e 51,45% dos agentes universitários. São parcialmente satisfatórias 

para 36% dos docentes, 24,41% dos discentes e 28,16% dos agentes universitários. Não são satisfatórias para 13,4%, dos 

docentes, 4,36% dos discentes e 5,83% dos agentes universitários. Responderam desconhecer 11,4% dos docentes, 25,85% dos 

discentes e 14,56% dos agentes universitários. 

 
DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
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QUESTÕES GERAIS 
14. Quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural), a UNIOESTE está desenvolvendo o que propõe como missão 
institucional? 

 
15. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às demandas de suas áreas de abrangência, no que se 
refere à inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção 
artística e patrimônio cultural? 
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16. Existe uma política implementada de atendimento à comunidade acadêmica na UNIOESTE como exemplo: creche, 
restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica? 

 
17. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades da comunidade acadêmica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    350 
 

18. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades das pessoas com deficiência? 

 
19. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 
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20. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 

 
CURSOS 

 
DOCENTES 

 
DISCENTES 

AGENTES 
 UNIVERSITÁRIOS 

 
EXTERNOS 

 
TOTAL 

Artes (Teatro, Música, Cinema, 
Dança, Educação Artística) 

 
116 

 
391 

 
31 

 
53 

 
591 

Psicologia 37 216 18 53 279 

Direito 20 157 14 44 235 

Medicina Veterinária 16 135 09 53 213 

Arquitetura 19 118 03 16 156 

Nutrição 28 95 02 13 138 

Jornalismo 19 76 02 16 113 

Física 33 39 07 13 92 

Educação Física  72 01 09 82 

Engenharia Ambiental 12 26 04 12 54 

Educação de Campo 02 33  04 39 

Engenharia de Alimentos 06 32  01 39 

Publicidade e Propaganda 02 30 01 05 39 

Agronomia 05 24  09 38 

Biomedicina 03 20 02 12 37 

Geografia  20  17 37 

Fonoaudiologia 14 17  03 34 

Engenharia de Produção 04 23  01 28 

Gastronomia  18 02 05 25 

História  24   24 

Engenharia Mecânica 01 15  08 24 
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Relações Internacionais 03 17 01 03 24 

Cursos Superiores de Tecnologia 02 11  09 22 

Estética/Cosmetologia 02 13  05 20 

Biblioteconomia 01 05 05 08 19 

Serviço Social  12  07 19 

Sistema de Informação  05   19 

Moda 02 10 01 04 17 

Química 03 10  03 16 

Engenharia Mecatrônica 05 11  09 16 

Engenharia Elétrica 05 07  04 16 

Filosofia  11  03 14 

Marketing  09  05 14 

Terapia Ocupacional  08  03 11 

Comunicação Social  08  03 11 

Engenharia Florestal  10  00 10 

Engenharia da Computação  05  05 10 

Estatística 03 05 02  10 

Ciências Sociais 01 07 07 01 09 

Designer  07 02  09 

Libras 03 04 01 01 09 

Engenharia de Biotecnologia  08 00 00 08 

Sociologia  05  03 08 

Hotelaria e Turismo  05 02  07 

Zootecnia  03  02 05 

Geologia 02 01  02 05 

Ciências Políticas  02 03   05 

Arquitetura e Urbanismo  01 03 01 05 

Oceanografia 00 04   04 

Engenharia Química 00 00  04 04 

Engenharia Florestal 04 00   04 

Arqueologia 01 01 01 01 04 

Teologia  01 01 02 04 

Educação Especial 02   01 03 

Engenharia de 
Telecomunicações 

 01  02 03 

Sociologia 02  01  03 

Astronomia 02 01   03 

Relações Públicas  01  02 03 

Ciência da Computação    02 02 

Engenharia Eletrônica  02   02 
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Secretariado  01  01 02 

Antropologia  01  01 02 

Letras-Francês  01 01  02 

Técnico em radiologia  01 01  02 

Comércio Exterior  02   02 

Robótica    02 02 

Arquivologia  01   01 

Rádio e TV  01   01 

Desenho Industrial  01   01 

Logística  01   01 

Engenharia de Energia  01   01 

Administração matutino   01  01 

Técnico em gestão ambiental   01  01 

Mestrado em Informática   01  01 

Engenharia de Controle e 
Automação 

   01 01 

Engenharia Aeronáutica    01 01 

Economia Doméstica    01 01 

Educação Social  01   01 

Museologia  01   01 

Engenharia Produção 
Agroindustrial 

 01   01 

Engenharia de Bioprocessos  01   01 

Engenharia Náutica  01   01 

Administração Hospitalar    01 01 

Fonte: Questionários respondidos Avaliação Institucional 2009-2011 
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21. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade, na sua abrangência regional? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3  

 
ANÁLISE 

Quanto às ações de responsabilidade social, 26,72% dos DOCENTES indicaram sim, 7,25% não, 43,51% parcialmente e 

22,52% desconhecem tais políticas. Quanto aos projetos atenderem às demandas, 29,01% dos docentes apontaram que sim, 

6,87% que não, 51,52% que são parciais e 12,6% desconhecem tais ações. Quanto à política de atendimento à comunidade 

acadêmica (creche, restaurantes, segurança, casa do estudante e assistência psicossocial e pedagógica), 5,73% dos 

docentes responderam sim, 70,09% não, 12,21% garantem parcialmente e 11,07% desconhecem tais ações. Quanto à estrutura 

física, humana e didático-pedagógica atender às necessidades, 8,04% dos docentes responderam sim, 37,4% não, 53,82% 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    355 
 

que garante parcialmente e 0,38% desconhece tais ações. Quanto à estrutura física, humana e didático-pedagógica atender 

às necessidades das pessoas com deficiência, 6,87% dos docentes responderam sim, 36,64% não, 53,44% que garante 

parcialmente e 3,05% desconhecem tais ações. Quanto à adequação do processo seletivo do vestibular, 41,98% dos docentes 

responderam sim, 14,89% não, 28,24% parcialmente e 14,89% desconhecem tais ações.  

Quanto às ações de responsabilidade social, 37,39% dos DISCENTES indicaram que elas existem, 4,67% que não, 

27,61% parcialmente e 30,33% desconhecem tais políticas. Quanto aos projetos atenderem às demandas, 38,59% dos 

discentes apontam que sim, 6,52% que não, 35,98% que são parciais e 18,91% desconhecem tais ações. Quanto à política de 

atendimento à comunidade acadêmica (creche, restaurantes, segurança, casa do estudante e assistência psicossocial e 

pedagógica), 6,85% dos discentes responderam sim, 61,62% não, 16,2% garante parcialmente e 15,33% desconhecem tais 

ações. Quanto à estrutura física, humana e didático-pedagógica atender às necessidades, 16,74% dos discentes 

responderam sim, 19,89% não, 60,44% garante parcialmente e 2,93% desconhecem tais ações. Quanto à estrutura física, 

humana e didático-pedagógica atender às necessidades das pessoas com deficiência, 12,93% dos discentes responderam 

sim, 32,72% não, 44,67% garante parcialmente e 9,67% desconhecem tais ações. Quanto à adequação do processo seletivo do 

vestibular, 60,32% dos discentes responderam sim, 11,96% não, 25,11% parcialmente e 2,61% desconhecem tais ações.  

Quanto às ações de responsabilidade social, 30,88% dos AGENTES UNIVERSITÁRIOS indicaram que existem, 5,86% 

que não, 39,71% parcialmente e 23,53% desconhecem tais políticas. Quanto aos projetos atenderem às demandas, 32,35% dos 

agentes universitários apontaram que sim, 4,41% não, 47,06% que são parciais e 16,18% desconhecem tais ações. Quanto à 

política de atendimento à comunidade acadêmica (creche, restaurantes, segurança, casa do estudante e assistência 

psicossocial e pedagógica), 7,35% dos agentes universitários responderam sim, 50% não, 29,41% garante parcialmente e 

13,24% desconhecem tais ações. Quanto à estrutura física, humana e didático-pedagógica atender às necessidades, 20,59% 

dos agentes universitários responderam sim, 25% não, 45,59% que garante parcialmente e 8,82% desconhecem tais ações. 

Quanto à estrutura física, humana e didático-pedagógica atender às necessidades das pessoas com deficiência, 10,29% 

dos agentes universitários responderam sim, 22,06% não, 61,77% que garante parcialmente e 5,88% desconhecem tais ações. 
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Quanto à adequação do processo seletivo do vestibular, 63,24% dos agentes universitários responderam sim, 8,82% não, 

23,53% parcialmente e 4,41% desconhecem tais ações.  

Quanto à necessidade de novos cursos, 67,07% dos docentes indicaram que sim e 38,93% que não. Para 70,87% dos 

discentes sim e 29,13% não. Para os agentes universitários, 72,06% sim, 23,53% não e 4,41% desconhecem a necessidade. Entre 

outros Cursos, os três mais indicados foram Artes, Psicologia e Direito. 

 Quanto aos serviços oferecidos pelo Hospital Universitário atender às necessidades da região, 14,12% dos docentes 

indicaram que sim, 24,81% que não, 44,27% parcialmente e 16,79% desconhecem. Para os discentes, 19,13% indicaram que sim, 

17,5% que não, 44,78% que atendem parcialmente e 18,59% desconhecem tais serviços. Para os agentes universitários, 27,94% 

indicaram que sim, 17,65% que não, 44,12% parcialmente e 10,29% desconhecem os serviços. 

 Portanto, quanto à responsabilidade social da instituição, os resultados das questões indicaram uma média aproximada de 

28,9% de respostas afirmativas, assemelhando-se às negativas e às respondidas como parcialmente, para todos os vínculos. 

 
DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
QUESTÕES GERAIS  
22. Os mecanismos de comunicação interna são claros e atendem às demandas? 
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23. Os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, memorandos, informativos, jornal mural, boletim de 
dados, instrução de serviços, resumo geral de dados, etc.) são adequados às necessidades da comunidade acadêmica? 

 
24. Os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
ANÁLISE 

Em relação ao fato de os mecanismos de comunicação interna serem claros e atenderem às demandas, 14,12% dos 

DOCENTES indicaram que sim, 36,64% que não, 45,04% parcialmente e 4,2% desconhecem tais políticas. Quanto às 

informações nos vários meios disponíveis serem adequadas, 23,28% dos docentes apontaram que sim, 30,53% que não, 

43,89% que são parciais e 2,29% desconhecem. Quanto aos mecanismos de comunicação serem acessíveis e promoverem a 

articulação com a sociedade, 9,92% dos docentes responderam sim, 35,88% não, 46,18% garantem parcialmente e 8,02% 

desconhecem tais ações.  

Quanto ao fato de os mecanismos de comunicação interna serem claros e atenderem às demandas, 16,63% dos 

DISCENTES indicaram que sim, 22,07% que não, 50% parcialmente e 11,3% desconhecem tais políticas. Quanto às informações 

nos vários meios disponíveis serem adequadas, 28,15% dos discentes apontaram sim, 16,41% não, 50,87% são parciais e 

4,57% desconhecem.  Quanto aos mecanismos de comunicação serem acessíveis e promoverem a articulação com a 

sociedade, 18,7% dos discentes responderam sim, 17,28% não, 51,09% garantem parcialmente e 12,93% desconhecem tais 

ações. 

Em relação ao fato de os mecanismos de comunicação interna serem claros e atenderem às demandas, 60,29% dos 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS indicaram parcialmente, 22,06% que não, 16,18% que não e 1,47% desconhecem tais políticas. 
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Quanto às informações nos vários meios disponíveis serem adequadas, 50% dos docentes apontaram parcialmente, 25% que 

sim, 22,06% que não e 2,94% desconhecem. Quanto aos mecanismos de comunicação serem acessíveis e promoverem a 

articulação com a sociedade, 52,94% dos docentes responderam parcialmente, 25% não, 16,18% sim e 5,88% desconhecem 

tais ações. 

 A conclusão é que a comunicação institucional com a comunidade é atendida parcialmente, como índice mais expressivo 

em todos os respondentes.  

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Os sistemas e os fluxos de informação existentes na UNIOESTE entre reitoria, campus e HUOP facilitam o trabalho acadêmico e 
administrativo? 

 
ANÁLISE 
 Para os agentes universitários os sistemas e os fluxos de informações existentes na UNIOESTE, para 29,41% facilitam 

o trabalho, para 22,06% não facilitam, 38,24% facilitam parcialmente e 10,29% desconhecem tais fluxos de informações. 
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DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
25. Com relação à sua qualificação profissional, você se sente contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor da 
UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DAS RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE 

No que tange às políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho, 25,19% dos DOCENTES indicaram estar contemplados, valorizados e 

estimulados, 38,17% responderam que não, 36,64 responderam parcialmente. Para os AGENTES UNIVERSITÁRIOS, 26,47% 
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indicaram que sim, 35,29% que não, 35,29% sentem-se parcialmente valorizados, contemplados e estimulados e 2,94% 

desconhecem tais políticas. 

Em conclusão, as políticas de pessoal não estão contemplando, valorizando e estimulando servidores docentes e agentes 

universitários no que tange ao seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho em média 36,73%, e 

atendendo parcialmente em torno de 35,9%, as duas categorias. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
DOCENTES 
Como profissional docente da UNIOESTE, você desenvolve a sua prática pedagógica com as condições (infraestrutura – salas, 
biblioteca, laboratórios, equipamentos, etc., didático-pedagógicas e uso de novas tecnologias no ensino) necessárias para uma 
boa formação profissional dos acadêmicos? 
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Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas adequadamente as questões relativas à prática 
pedagógica (Planos de Ensino: conteúdos programáticos, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 

 
Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas também as questões relativas à prática pedagógica no 
que se refere à pesquisa, extensão e projetos especiais? 
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 O Plano Individual de Atividades Docentes – PIAD possibilita incluir todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-
graduação que você efetivamente desenvolve na instituição? 

 
 O colegiado do seu curso realiza processos para avaliação dos docentes e trabalha com os resultados dessas avaliações para 
melhoria da prática pedagógica? 
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Com relação à qualificação docente, você se considera contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor na instituição? 

 
Como profissional docente da UNIOESTE, você tem recebido apoio financeiro para participar de eventos de caráter técnico-
científico (congressos, seminários, fóruns, etc.)? 

 

ANÁLISE 

Como profissional docente você desenvolve a sua prática pedagógica com condições de infraestrutura necessária 

para a boa formação profissional dos acadêmicos? 28,63% dos docentes indicaram que sim, 20,99% que não, 50% disseram 

desenvolver parcialmente e 0,38% disseram desconhecer. Nas reuniões de colegiado onde atua, são tratadas as questões 

relativas sobre práticas pedagógicas de ensino? 61,45% dos docentes apontaram que sim, 7,25% que não, e para 30,92% são 

tratadas parcialmente e 0,38% desconhecem tais ações do colegiado. Nas reuniões de colegiado onde atua, são tratadas as 

questões relativas às práticas pedagógicas referentes à pesquisa, extensão e projetos especiais? 49,62% dos docentes 
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responderam sim, 13,74% não, 36,26% parcialmente e 0,38% disseram desconhecer quaisquer ações neste sentido. O plano 

individual de atividades docentes possibilita incluir todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação 

que você efetivamente desenvolve? 30,53% dos docentes responderam sim, 69,47% que não. Se o colegiado de curso realiza 

processos de avaliação dos docentes para melhoria da prática pedagógica? 23,66% dos docentes responderam sim, 36,64% 

que não, 31,68% que realiza parcialmente e 8,02% responderam que desconhecem quaisquer ações neste sentido. Quanto à 

contemplação à qualificação docente, sua valorização e estímulo das políticas?  25,19% dos docentes responderam sim, 

38,17% que não e 36,64% indicaram parcialmente existirem ações neste sentido. Como profissional docente da UNIOESTE, 

você tem recebido apoio financeiro para participar de eventos de caráter técnico-científico (congressos seminários, 

fóruns, etc.)? 37,02% responderam que não, 31,68 que sim e 31,3% que receberam parcialmente.  

 

DISCENTES 
As ações relativas às políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 
desenvolvimento profissional e as condições de trabalho – praticadas pela UNIOESTE – estão coerentes com as necessidades do 
seu Curso? 
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A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade (interna e externa) é satisfatória? 

 
ANÁLISE 
 Quanto às ações relativas às políticas de pessoal de carreira estarem coerentes com as necessidades do seu curso, 

33,59% dos discentes apontaram que sim, 10,11% que não, 42,39% disseram ser parciais e 13,91% responderam que 

desconhecem. Quanto à qualidade e satisfação de atendimento prestado pelos servidores, 34,46% dos discentes 

responderam sim, 9,89% que não, 48,59% parcialmente e 7,07% desconhecem quaisquer ações neste sentido. 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
As ações praticadas pela UNIOESTE relativas às políticas de pessoal (de carreira do corpo docente e agente universitário, seu 
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) atendem às necessidades do setor em que você 
atua? 
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Os agentes universitários participam com representatividade nas instâncias de decisão da UNIOESTE? 

 
ANÁLISE 

Quanto à questão de se as ações praticadas pela UNIOESTE sobre as políticas de pessoal atendem às necessidade 

do setor onde atuam, 25% dos agentes universitários apontaram que sim, 25% que não, 42,65% disseram ser parciais e 7,35% 

apontaram desconhecer. Em relação a haver participação com representatividade nas instâncias de decisão da UNIOESTE, 

22,06% dos agentes universitários responderam que sim, 20,59% que não, 45,59% que parcialmente e 11,76% que desconhecem 

quaisquer ações neste sentido. 
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DIMENSÃO 6 – 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 
                
QUESTÕES GERAIS  
26. Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, os Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e 
hospital universitário estão sendo discutidos e dinamizados de forma permanente?  

 
27. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a autonomia universitária? 
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28. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a gestão participativa? 

 
29. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 
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30. Há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e instâncias 
colegiadas?

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 

ANÁLISE 

Sobre a questão de o planejamento estratégico ser discutido de forma permanente, 6,49% dos DOCENTES indicaram 

que sim, 18,7% que não, 28,24% parcialmente e 46,56% desconhecem tais discussões. Quanto à autonomia nos processos 

decisórios, 12,6% dos docentes apontaram que sim, 25,19% que não, 48,47% que são parciais e 13,74% desconhecem. Se no 

processo decisório há gestão participativa, 12,6% dos docentes responderam sim, 27,1% não, 45,8% parcialmente e 14,5% 

desconhecem. Quanto ao encaminhamento sobre os princípios da qualidade e ações de melhoria, 26,34% dos docentes 
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apontaram que sim, 12,6% que não, 48,47% que são parciais e 12,6% desconhecem. Quanto ao cumprimento dos dispositivos 

regimentais e estatutários, 49,24% dos docentes responderam sim, 6,11% não, 27,48% garantem parcialmente e 17,18% 

desconhecem.  

Sobre a questão de o planejamento estratégico ser discutido de forma permanente, 6,52% dos DISCENTES indicaram 

que sim, 7,28% que não, 13,37% parcialmente e 72,83% desconhecem tais discussões. Quanto à autonomia nos processos 

decisórios, 12,28% dos discentes apontaram que sim, 18,04% que não, 30% que são parciais e 39,67% desconhecem. Se no 

processo decisório há gestão participativa, 12,28% dos discentes responderam sim, 13,04% não, 30,98% garantem 

parcialmente e 43,7% desconhecem. Quanto ao encaminhamento sobre os princípios da qualidade e ações de melhoria, 

27,07% dos discentes apontaram que sim, 6,3% que não, 32,39% que são parciais e 34,24% desconhecem. Quanto ao 

cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários, 22,28% dos discentes responderam sim, 3,15% não, 21,74% 

garantem parcialmente e 52,83% desconhecem.  

Sobre a questão de o planejamento estratégico ser discutido de forma permanente, 5,88% dos AGENTES 

UNIVERSITÁRIOS indicaram que sim, 14,71% que não, 23,53% parcialmente e 55,88% desconhecem tais discussões. Quanto à 

autonomia nos processos decisórios, 10,29% dos agentes universitários apontaram que sim, 27,94% que não, 41,18% que são 

parciais e 20,59% desconhecem. Se no processo decisório há gestão participativa, 8,82% dos agentes universitários 

responderam sim, 25% não, 47,06% garantem parcialmente e 19,12% desconhecem. Quanto ao encaminhamento sobre os 

princípios da qualidade e ações de melhoria, 27,94% dos agentes universitários apontaram que sim, 7,35% que não, 44,12% 

que são parciais e 20,59% desconhecem. Quanto ao cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários, 38,24% dos 

agentes universitários responderam sim, 8,82% não, 33,82% garantem parcialmente e 19,12% desconhecem.  

Portanto, a gestão da organização está atendendo em média 21,48% dos respondentes, parcialmente para 32,4% e entre 

não e desconheço em torno de 38%. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DISCENTES 
Nas reuniões de colegiado do curso em que você estuda, são tratadas adequadamente as questões relativas à prática pedagógica 
(Planos de Ensino: conteúdos curriculares, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 

 
Os seus professores adotam a avaliação do ensino-aprendizagem, visando, também, à melhoria da prática pedagógica? 
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O colegiado do seu curso realiza processos de avaliação do desempenho didático-pedagógico dos docentes? 

 
ANÁLISE 

Se nas reuniões de colegiado do Curso em que você estuda, são tratadas adequadamente as questões relativas à 

prática pedagógica, 50,87% dos discentes responderam que sim, 5% não, 15,98% parcialmente e 28,15% desconhecem 

qualquer ação. Quanto se os professores adotam a avaliação do ensino-aprendizagem visando à melhoria da prática 

pedagógica, 50,44% dos discentes responderam sim, 7,93% que não, 37,39% parcialmente e 4,24% desconhecem quaisquer 

ações neste sentido. Quanto ao fato do colegiado do seu Curso realizar processos de avaliação do desempenho didático-

pedagógico dos docentes, 39,67% disseram desconhecer, 35% disseram que o colegiado realiza, 13,15% disseram que realiza 

parcialmente e 12,17% que não realiza os referidos processos. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
31. A infraestrutura - no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), 
espaço para pesquisa, extensão e administrativo - atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
32. A infraestrutura, no que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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33. A infraestrutura, no que se refere a recursos didático-pedagógicos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
34. A infraestrutura, no que se refere a laboratórios, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 
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35. A infraestrutura, no que se refere à biblioteca, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
36. A infraestrutura, no que se refere a recursos de informação e comunicação, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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37. A estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE é suficiente para o atendimento da comunidade acadêmica? 

 
38. Quanto à infraestrutura, existe uma política de conservação, atualização e segurança? 
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39. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e Hospital Universitário? 

 
INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 

A infraestrutura de salas de aula para 11,45% dos DOCENTES atende à demanda, para 43,13% não e para 45,42% 

atende parcialmente. Quanto aos recursos mobiliários e equipamentos, a infraestrutura atende às demandas dos cursos e da 

comunidade acadêmica para 7,63% dos docentes, para 43,13% não e para 49,24% atende parcialmente. Quanto aos recursos 

didático-pedagógicos, a infraestrutura atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica para 13,74% dos docentes, 

para 29,77% não, para 55,73% garante parcialmente e 0,76% desconhece. Para 8,02% dos docentes as demandas dos 

laboratórios são atendidas pela infraestrutura, para 31,68% não, para 55,72% atendem parcialmente e 4,58% desconhecem. 
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Quanto ao atendimento da demanda referente à biblioteca, 7,63% dos docentes responderam sim, 33,59% não, 58,4% que 

atende parcialmente e 0,38% desconhece. Quanto ao atendimento da demanda referente aos recursos de informação e 

comunicação, 13,36% dos docentes responderam sim, 22,14% não, 60,3% atende parcialmente e 4,2% desconhece. Quanto ao 

atendimento da demanda referente aos recursos humanos existentes na UNIOESTE, 9,16% dos docentes responderam sim, 

57,26% não, 32,82% atendem parcialmente e 0,76% desconhece. Quanto à existência de uma política de infraestrutura na 

conservação, atualização e segurança, 12,6% dos docentes responderam sim, 30,92% não, 39,31% atende parcialmente e 

17,18% desconhecem. Quanto às melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, reitoria e Hospital Universitário, 

59,54% dos docentes responderam sim, 3,82% não, 35,11% que atendem parcialmente e 1,53% desconhecem. 

A infraestrutura de salas de aula para 23,04% dos DISCENTES atende à demanda, para 24,57% não e para 49,57% 

atende parcialmente e 2,83% desconhece. Quanto aos recursos mobiliários e equipamentos, a infraestrutura atende às 

demandas dos cursos e da comunidade acadêmica para 18,26% dos discentes, para 25,87% não, para 51,41% atende 

parcialmente e 4,46% desconhece. Quanto à demanda dos recursos didático-pedagógicos, a infraestrutura atende às 

demandas dos cursos e da comunidade acadêmica para 21,3% dos discentes, para 20,76% não, para 54,14% garante 

parcialmente e 3,8% desconhece. Referente ao atendimento das demandas dos laboratórios, 19,13% dos discentes 

responderam sim, 23,8% não, 46,96% atende parcialmente e 10,11% desconhece. Quanto ao atendimento da demanda 

referente à biblioteca, 25,33% dos discentes responderam sim, 21,41% não, 51,41% atende parcialmente e 1,85% desconhece. 

Quanto ao atendimento da demanda referente aos recursos de informação e comunicação, 23,91% dos discentes 

responderam sim, 14,24% não, 54,02% que atendem parcialmente e 7,83% desconhece. Quanto ao atendimento da demanda 

referente aos recursos humanos existentes na UNIOESTE, 19,24% dos discentes responderam sim, 16,52% não, 42,83% que 

atende parcialmente e 21,41% desconhece. Quanto à existência de uma política de infraestrutura na conservação, 

atualização e segurança, 19,89% dos discentes responderam sim, 15,65% não, 35,43% que atendem parcialmente e 29,02% 

desconhece. Quanto às melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, reitoria e Hospital Universitário, 52,94% dos 

discentes responderam sim, 6,3% não, 33,15% que atendem parcialmente e 7,61% desconhecem. 
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Para 16,18% dos AGENTES UNIVERSITÁRIOS a infraestrutura das salas de aula atende à demanda, para 29,41% não, 

para 50% atende parcialmente e 4,41% desconhece. Quanto à demanda dos mobiliários e equipamentos, para 4,41% dos 

agentes universitários a infraestrutura atende à demanda dos cursos e da comunidade acadêmica, para 23,53% não, para 64,71% 

atende parcialmente e 7,35% desconhece. Quanto à demanda dos recursos didático-pedagógicos, 17,65% dos agentes 

universitários responderam que a infraestrutura atende à demanda dos cursos e da comunidade acadêmica, 17,65% que não, 

52,94% garante parcialmente e 11,76% desconhece. Quanto ao atendimento das demandas dos laboratórios, 14,71% dos 

agentes universitários apontaram que a infraestrutura atende à demanda dos cursos e da comunidade acadêmica, 19,12% que 

não, 55,88% que atende parcialmente e 10,29% desconhece. Quanto ao atendimento da demanda referente à biblioteca, 

19,12% dos agentes universitários responderam que a infraestrutura atende à demanda dos cursos e da comunidade acadêmica, 

16,18% que não, 60,29% que atende parcialmente e 4,41% desconhece. Quanto ao atendimento da demanda referente dos 

recursos de informação e comunicação; 13,24% dos agentes universitários responderam sim, 20,59% que não, 63,23% que 

atendem parcialmente; e 2,94% desconhecem tais ações. Quanto ao atendimento da demanda referente aos recursos 

humanos existentes na UNIOESTE, 5,88% dos agentes universitários responderam sim, 64,71% não, 26,47% que atendem 

parcialmente e 2,94% desconhece. Quanto à existência de uma política de infraestrutura na conservação, atualização e 

segurança, 19,12% dos agentes universitários responderam sim, 35,29% não; 33,82% que atende parcialmente e 11,76% 

desconhece. Quanto às melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, reitoria e Hospital Universitário, 63,24% dos 

agentes universitários responderam sim, 5,88% não, 29,41% que atendem parcialmente e 1,47% desconhecem tais ações. 

 Portanto, o último gráfico da dimensão demonstra que, para os três vínculos, prevalece uma média de 26,7% de 

respondentes que afirmaram que a infraestrutura atende às demandas, 26,19% responderam que não atende, 34,48% que atende 

parcialmente e 12,54% responderam desconhecer. 
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
 40. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007 atendem 
às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE? 

 
41. Os projetos e relatórios da Avaliação Institucional são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica? 
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42. Os resultados da Avaliação Institucional são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos 
Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o 
Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 

Sobre a questão de o PDI 2007/2011 e o PPPI 2007 atenderem às necessidades institucionais, 24,05% dos DOCENTES 

indicaram que sim, 2,67% que não, 30,53% disseram atender parcialmente e 42,75% desconhecer. Sobre a publicização e 

discussão dos projetos e relatórios da Avaliação Institucional com a comunidade acadêmica, 12,6% dos docentes 

apontaram que estas acontecem, 22,52% que não, 24,05% acontece parcialmente e 40,84% desconhece tais ações. Em relação 
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aos resultados da Avaliação Institucional serem utilizados para implementação dos PPP dos cursos, do planejamento 

estratégico, do PDI e do PPPI, 12,98% dos docentes responderam sim, 8,78% não, 19,85% responderam parcialmente e 58,39% 

desconhecem quaisquer ações neste sentido.  

Se o PDI 2007/2011 e o PPPI 2007 atendem às necessidades institucionais, 7,93% dos DISCENTES indicaram que sim, 

1,74% que não, 11,96% atendem parcialmente e 78,37% desconhecem tais ações. Sobre a publicização e discussão dos 

projetos e relatórios da Avaliação Institucional com a comunidade acadêmica, 10,22% dos discentes apontaram que estas 

acontecem, 18,15% que não, 19,46% que acontecem parcialmente e 52,17% desconhecem tais ações. Com relação à utilização 

dos resultados da Avaliação Institucional para implementação continuada dos PPP dos cursos, do planejamento 

estratégico, do PDI e do PPPI, 8,7% dos discentes responderam sim, 3,26% não, 8,48% parcialmente e 79,56% desconhecem 

quaisquer ações neste sentido.  

Se o PDI 2007/2011 e o PPPI 2007 atendem às necessidades institucionais, 22,06% dos AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

indicaram que sim, 2,94% que não, 29,41% disseram que atendem parcialmente e 45,59% desconhecem tais ações. Sobre a 

publicização e discussão dos projetos e relatórios da Avaliação Institucional com a comunidade acadêmica, 11,76% dos 

agentes universitários apontaram que estas acontecem, 13,24% que não, 25% acontecem parcialmente e 50% desconhecem tais 

ações. Em relação aos resultados da Avaliação Institucional serem utilizados para implementação continuada dos PPP dos 

Cursos, do planejamento estratégico, do PDI e do PPPI, 14,71% dos agentes universitários responderam sim, 2,94% não, 

23,53% parcialmente e 58,82% desconhecem quaisquer ações neste sentido.  

 Portanto, o desconhecimento sobre as ações de melhoria, publicização e utilização dos resultados da Avaliação Institucional 

revelou-se o maior índice nos três vínculos. 
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
QUESTÕES GERAIS 
43. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
44. As políticas de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2007/2011? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 

ANÁLISE 

Em relação à existência de políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, 

restaurante universitário, casa do estudante, etc), 1,53% dos DOCENTES indicaram que existem, 73,28% que não, para 

13,36% existem parcialmente e 11,83% desconhecem a existência de tais políticas. Se as políticas de atendimento estão 

coerentes com o PDI 2007/2011, 4,58% dos docentes apontaram que sim, 21,76% que não, 26,34% parcialmente e 47,33% 

desconhecem tais políticas.  

Sobre a existência de políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante 

universitário, casa do estudante, etc), 3,7% dos DISCENTES indicaram que existem, 64,56% que não, 13,7% existem 

parcialmente e 18,04% desconhecem tais políticas. Se as políticas de atendimento estão coerentes com o PDI 2007/2011, 

4,46% dos discentes apontaram que sim, 5,76% que não, 13,7% parcialmente e 76,08% desconhecem tais políticas.  

Sobre a existência de políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante 

universitário, casa do estudante, etc), 5,88% dos AGENTES UNIVERSITÁRIOS indicaram que existem, 61,76% que não, 

19,12% existem parcialmente e 13,24% desconhecem tais políticas. Se as políticas de atendimento estão coerentes com o 

PDI2007/2011, 4,41% dos agentes universitários apontaram que sim, 19,12% que não, para 25% atendem parcialmente e 51,47% 
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desconhecem tais políticas. Nos três vínculos, a inexistência de políticas de atendimento aos estudantes foi evidenciada, além de a 

comunidade universitária expressar o desconhecimento sobre as referidas políticas no PDI.  

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DOCENTES 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 
ANÁLISE 

Quanto à existência de mecanismos de estudo com egressos, 5,34% dos docentes responderam sim, 32,44% que não, 

22,52% que parcialmente e 39,69% que desconhecem quaisquer ações neste sentido.   
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DISCENTES 

Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 
ANÁLISE 

Quanto a existirem mecanismos de estudo com os egressos, 13,59% dos discentes responderam sim, 17,07% disseram 

que não, 18,26% responderam parcialmente e 51,08% disseram desconhecer quaisquer ações neste sentido.  

 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 
 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    388 
 

ANÁLISE 

Quanto a existirem mecanismos de estudo com os egressos, 5,88% dos agentes universitários responderam sim, 

27,94% que não, 16,18% parcialmente e 50% disseram desconhecer quaisquer ações neste sentido. 

 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
QUESTÕES GERAIS 
45. Existem políticas internas de distribuição de recursos financeiros? 
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46. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 

 
47. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 
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48. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
ANÁLISE 

Quanto à existência de políticas internas de distribuição de recursos financeiros, 26,72% dos DOCENTES indicaram 

que sim, 12,21% que não, 29,39% que existem parcialmente e 31,68% desconhecem. Se a UNIOESTE tem recursos financeiros 

suficientes para desenvolver suas atividades, 2,67% dos docentes apontaram que sim, 52,68% que não, 27,86% disseram 

existir parcialmente e 16,79% desconhecem a existência de tais recursos. Se os recursos financeiros são bem utilizados, 

14,5% dos docentes responderam sim, 11,45% não, 35,11% parcialmente e 38,93% desconhecem. Se há transparência na 
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gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE, 18,32% dos docentes responderam sim, 22,9% não, 23,28% parcialmente e 

35,5% desconhecem.  

Quanto à existência de políticas internas de distribuição de recursos financeiros, 15% dos DISCENTES indicaram que 

sim, 7,39% que não, 11,2% disseram que existem parcialmente e 66,41% desconhecem. Se a UNIOESTE tem recursos 

financeiros suficientes para desenvolver suas atividades, 5,54% dos discentes apontaram que sim, 36,74% que não, 23,48% 

parcialmente e 34,24% desconhecem. Se os recursos financeiros são bem utilizados, 11,3% dos discentes responderam sim, 

14,46% não, 21,52% parcialmente e 52,72% desconhecem. Se há transparência na gestão dos recursos financeiros da 

UNIOESTE, 8,15% dos discentes responderam sim, 21,3% não, 14,35% parcialmente e 56,2% desconhecem.  

Quanto à existência de políticas internas de distribuição de recursos financeiros, 41,18% dos AGENTES 

UNIVERSITÁRIOS indicaram que sim, 10,29% que não, 13,24% que existem parcialmente e 35,29% desconhecem. Se a 

UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades, 7,35% dos agentes universitários 

apontaram que sim, 50% que não, 26,47% que atende parcialmente e 16,18% desconhecem. Se os recursos financeiros são 

bem utilizados, 25% dos agentes universitários responderam sim, 7,35% não, 45,59% parcialmente e 22,06% desconhecem. Se 

há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE, 23,53% dos agentes universitários responderam sim, 

16,18% não, 30,88% parcialmente e 29,41% desconhecem.  

O desconhecimento da existência de política e ações no tocante aos recursos financeiros obteve maior índice nos três 

vínculos. 
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DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS  
49. As relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas? 

 
50. Na UNIOESTE há convivência saudável e de respeito mútuo? 
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51. A comunidade acadêmica da UNIOESTE cria espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de 
convivência? 

 
52. COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE 
(Os comentários estão organizados por dimensão e vínculo, sendo que quando estes não constarem é porque não houve 
comentários) 
DIMENSÃO 1 – A missão e o plano de desenvolvimento institucional 

DOCENTES N. 

Sem comentários. 10 

Mais debates profissionais entre os setores da UNIOESTE sobre o PDI e PPI para ampliar a participação. 06 

Deve haver maior divulgação do PDI. 04 

Maior integração entre os campi. 02 

Realizar avaliação dos egressos. 01 

O PPPs devem estar alinhados com o todo da Universidade. 01 

DISCENTES N. 

Por desconhecer o PDI 2007/2011 me impossibilitou de responder algumas questões. 1 

A autonomia é preciso se dar horizontalmente, considerando decisões tomadas pela via democrática. Respeitar o resultado das eleições. 1 

Sem comentários. 2 

Maior divulgação do PDI. 1 

Avaliar qualidade e confiabilidade. 1 

Não ter conhecimento. 1 

Maior divulgação do PDI e PPPI. 16 

Desconheço a IES. 05 

Criar interdisciplinaridade entre os Cursos. 01 

Questionário para avaliar os docentes. 01 

Mudar as forma dos docentes avaliarem. 01 
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A UNIOESTE tem que ser uma empresa eficiente. 01 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS N. 

Maior divulgação do PDI e da Avaliação Institucional, “não só por meio de mensagens via e-mail”. 01 

Melhorar cada vez mais a organização e o planejamento da UNIOESTE. 01 

Não conheço o PPP e o PDI. 01 

Avaliar melhor as políticas sobre bolsas para pesquisa; a forma de ingresso nas políticas de cotas. 01 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Conheço pouco a UNIOESTE. 11 

DIMENSÃO 2 – 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, às bolsas de pesquisa, de extensão, 
de monitoria e demais modalidades 

ACADÊMICOS DE ESPECIALIZAÇÃO N. 

Avaliar qualidade e confiabilidade. 1 

DOCENTES N. 

Melhorar a pesquisa. 01 

Dar maior oportunidade para os mestres. 01 

Mais mestrados e doutorados na área médica. 01 

Há muitas atividades que fazemos e não podem estar no PIAD. 01 

DISCENTES N. 

Valorizar mais os bons docentes. 04 

Alguns cursos são mais privilegiados que outros. 04 

Tirar os docentes que nada fazem. 02 

Faltam professores interessados. 02 

Selecionar melhor os professores colaboradores. 02 

Professores que dão o ano todo seminário. 02 

Mais acesso à classe trabalhadora. 02 

Falta diálogo entre o campus e a Reitoria. 02 

Mais Cursos de Especialização. 01 

Avaliar o perfil do egresso. 01 

Criar melhores meios para os acadêmicos se defender. 01 

Fiscalizar os horários dos professores efetivos. 01 

Criar interdisciplinaridade entre os Cursos. 01 

As provas não são para o processo de aprendizagem, mas para tirar nota. 01 

Repensar a grade de Pedagogia. 01 

Mais extensões. 01 

Mestrado de Economia em Cascavel. 01 

Muita prova de 15 em 15 dias e os docentes não repassam as notas aos alunos. 01 

Muita reprovação e docentes inacessíveis. 01 

Há muita reprovação da disciplina de Estatística no Curso de Administração. 01 
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No Curso de Administração muita teoria e pouca prática. 01 

Falta agilidade para resolver problemas, 01 

Mudar a forma dos docentes avaliarem. 01 

O colegiado é fechado. 01 

O perfil do discente é ignorado. 01 

Os docentes não são pontuais. 01 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS N. 

A instituição aprimorar suas políticas com respeito aos funcionários, e implementar mecanismos de qualificação e aprimoramento pessoal. 01 

Que o governo indique o mais votado na consulta acadêmica. 01 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Mais Cursos de graduação 7 

UNIOESTE é escola para quem pode pagar cursinhos 7 

Estudar na UNIOESTE 5 

Não ser pesquisa de gaveta, investir mais em pesquisa e divulgá-las melhor. 3 

PDE elogios 2 

Melhorar os estágios. 2 

Cursos que envolvam ECA e Diretos Humanos. 1 

Professores da área de Exatas, que reprovam demais e não ensinam. 1 

Professores que precisam fazer um Curso de ética. 1 

Docentes devem trabalhar mais. 1 

Mais vagas. 1 

Melhorar as informações sobre o vestibular. 1 

O PROVOU foi válido. 1 

DIMENSÃO 3 – A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição 
em relação à inclusão social, ao desenvolvimento científico, econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural 

, N. 

Há muitas interferências de políticos. 01 

Há desperdiço de recursos. 01 

Maior transparência. 01 

DISCENTES N. 

A UNIOESTE é a melhor universidade do oeste do Paraná. 08 

Mais acesso a classe trabalhadora. 02 

Falta diálogo entre o campus e a Reitoria. 02 

Há racismo. 02 

Criar melhores meios para os acadêmicos se defender. 01 

Falta agilidade para resolver problemas, 01 

A Direção do campus de Cascavel busca atender as necessidades. 01 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS N. 
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Fiscalização no uso dos recursos da UNIOESTE. 01 

Evitar o comércio de produtos. 01 

Setores que não funcionam. 01 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Maior transparência e chegar mais perto da comunidade 6 

Sistemas de cotas injustas. 5 

Estudar na UNIOESTE 5 

Honra e orgulho em participar da UNIOESTE 2 

Cursos que envolvam ECA e Diretos Humanos. 1 

Professores que precisam fazer um Curso de ética. 1 

DIMENSÃO 4 – A comunicação com a sociedade 
DOCENTES N. 

Mais debates profissionais entre os setores da UNIOESTE sobre o PDI e PPI. 03 

Maior integração entre os campi. 02 

A UNIOESTE precisa ser mais “dialogal”. 01 

A divulgação na UNIOESTE é precária. 01 

DISCENTES          N. 

Divulgação não chega a todos, quando chega é confusa sem objetividade. Canais acessíveis. 17 

Site para os discentes com sua vida acadêmica. 07 

Falta diálogo entre o campus e a Reitoria. 02 

Matriculas via on-line. 01 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS N. 

Melhorar os sistemas de comunicação. 01 

EXTERNO N. 

Maior transparência e chegar mais perto da comunidade 6 

PDE elogios 2 

Melhorar as informações sobre o vestibular. 1 

DIMENSÃO 5 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 

DOCENTES N. 

Dar maior oportunidade para os mestres. 01 

Contratar mais funcionários. 01 

Há muitas atividades que fazemos e não podem estar no PIAD. 01 

Melhorar espaço físico, pois tem professores sem salas para trabalhar. 01 

A Enfermagem não tem espaço no HU, e não toma parte nas decisões. 01 

Oferecer assistência médica psicológica. 01 

DISCENTES N. 

Faltam servidores. 03 

Os funcionários da Secretaria Acadêmica despreparados para atender o público. 02 
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Falta agilidade para resolver problemas, 01 

A UNIOESTE tem que ser uma empresa eficiente. 01 

Demora na retirada dos documentos. 01 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS N. 

Valorizar mais os agentes universitários oferecendo oportunidade de capacitação. 02 

Contratar mais agentes universitários 02 

COMUNIDADE EXTERNA  

HU melhorar o atendimento 2 

HU bom atendimento 2 

Melhorar o desempenho dos servidores. 1 

Melhorar o atendimento. 1 

Zeladoras não molharem os papeis higiênico. 1 

Possibilitar a participação dos funcionários nas reuniões 1 

Faltam professores. 1 

DIMENSÃO 7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 
comunicação 

DOCENTES N. 

Melhorar o que existe. 04 

Construção do Restaurante Universitário. 03 

Há falta de laboratórios. 01 

Melhorar espaço físico, pois tem professores sem salas para trabalhar. 01 

A Enfermagem não tem espaço no HU, e não toma parte nas decisões. 01 

Distribuição mais adequada dos espaços. 01 

Construção de Alojamentos. 01 

Construção de Ambulatório. 01 

DISCENTES N. 

Construção do Restaurante Universitário. 56 

Construção da casa do estudante com dormitórios. 33 

Melhorar o que existe. 17 

Criar espaços de convivência. 06 

Faltam materiais didáticos no Curso de Pedagogia. 04 

Falta segurança. 02 

Melhorar estrutura. 01 

Mais Cursos de Especialização. 01 

Mais extensões. 01 

Melhorar os laboratórios. 01 

Creche para todos enquanto estudam. 01 

Melhorar as carteiras, trocar por mesas e cadeiras. 01 

Muita reprovação e docentes arrogantes. 01 
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Instalar caixa eletrônico do Banco do Brasil. 01 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Restaurante Universitário. 2 

Reabria a Farmácia Escola 1 

Melhorar o atendimento. 1 

Ampliar os campi. 1 

Melhorar os Cursos existentes. 1 

Zeladoras não molharem os papeis higiênico. 1 

Faltam professores. 1 

Melhorar acervo da biblioteca. 1 

Sala de informática junto da biblioteca 1 

DIMENSÃO 8 – Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação 
institucional 

DOCENTES N. 

Muito importante 07 

Faltou discussão. 03 

Desconheço alguns itens. 03 

Avaliação nos Cursos on-line. 01 

A divulgação deve ser nos colegiados. 01 

Haja retorno da Avaliação Institucional. 01 

Faltaram questões sobre o lazer. 01 

Que ela agregue melhorias. 01 

Realizar avaliação dos egressos. 01 

DISCENTES N. 

Maior divulgação da Avaliação Institucional 1 

Muito importante. 32 

Questões de pouco conhecimento dos alunos. 22 

Desconheço o que é Avaliação Institucional. 05 

Cansativa e mal elaborada. 04 

Utilizar os resultados para melhorar a UNIOESTE 03 

Perguntas devem ser direcionadas para o ensino aprendizagem. 02 

Deve haver perguntas para avaliar os docentes. 02 

Deve ter mais questões dissertativas. 01 

A autonomia é preciso se dar horizontalmente, considerando. Decisões tomadas pela via democrática. Respeitar o resultado das eleições. 01 

Avaliar qualidade e confiabilidade 01 

Criar interdisciplinaridade entre os Cursos. 01 

Questionário para avaliar os docentes. 01 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS N. 

Excelente, mas pode reduzir o número de questões para não ser cansativo. 02 
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Questionário confuso. As questões poderiam abordar algo mais tangente a realidade do servidor 01 

Fazer um grande evento para divulgar os resultados. 01 

Questões para cada categoria. 01 

Questões muito complexas. 01 

Dar continuidade a avaliação. 01 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Avaliação Institucional válida. 07 

Perguntas que exigem alto nível de compreensão. 02 

Fez refletir. 01 

Deve ser com mais frequência. 01 

DIMENSÃO 9 – Políticas de atendimento aos estudantes 
DOCENTES N. 

Construção do Restaurante Universitário. 03 

Oferecer assistência médica psicológica. 01 

DISCENTES N. 

Construção do Restaurante Universitário. 55 

Construção da casa do estudante com dormitórios. 33 

A UNIOESTE é a melhor universidade do oeste do Paraná. 08 

Site para os discentes com sua vida acadêmica. Matricula online. 07 

Criar espaços de convivência. 06 

Falta segurança. 02 

Criar apoio psicológico. 02 

Demora na retirada dos documentos. 01 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

UNIOESTE é escola para quem pode pagar cursinhos 07 

Sistemas de cotas injustas  05 

Estudar na UNIOESTE 05 

Honra e orgulho em participar da UNIOESTE 02 

PDE elogios 02 

Reabria a Farmácia Escola 01 

DIMENSÃO 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na 
oferta da educação superior 

DOCENTES N. 

Mais verbas. 03 

DISCENTES N. 

Mais verbas  05 

Maior transparência financeira. 01 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Mais verbas para a UNIOESTE. 10 
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UNIOESTE é escola para quem pode pagar cursinhos 7 

DIMENSÃO 11 – Desenvolvimento das dimensões humanas e qualidade de vida no trabalho 
DOCENTES N. 

Oferecer assistência médica psicológica. 01 

Montar um Coral Universitário. 01 

DISCENTES N. 

Criar espaços de convivência. 06 

Precisamos de apoio psicológico nos Cursos. 01 

A UNIOESTE tem que ser uma empresa eficiente. 01 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS N. 

Os cargos devem ser ocupados por competência. 02 

A UNIOESTE e tornou nos últimos anos um grande centro de estudos em várias áreas proporcionando a formação de profissionais para o mercado de 
trabalho da região e de todo o País, pois temos alunos de outros estados fazendo parte da comunidade acadêmica. 

01 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Sistemas de cotas injustas (5), racismo branco (1) 06 

 

ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 11 

 

ANÁLISE 

Sobre a contribuição das relações interpessoais para satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas, 

28,63% dos DOCENTES indicaram que sim, 22,52% que não, para 46,95% contribuem parcialmente e 1,91% desconhecem. 

Sobre a existência de convivência saudável e respeito mútuo, 27,86% dos docentes apontaram que sim, 14,89% que não, e 

para 57,25% existe parcialmente. Quanto à criação de espaços para o desenvolvimento das dimensões humanas e de 
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convivência pela comunidade acadêmica, 11,07% dos docentes responderam sim, 42,37% não, 33,97% parcialmente e 12,6% 

desconhecem quaisquer ações neste sentido. 

Sobre a contribuição das relações interpessoais para satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas, 

30,43% dos DISCENTES indicaram que sim, 8,91% que não, para 37,93% contribuem parcialmente e 22,72% desconhecem. 

Sobre a existência de convivência saudável e respeito mútuo, 48,15% dos discentes apontaram que sim, 7,07% que não, e 

para 40,65% existe parcialmente e 4,13% desconhecem. Quanto à criação de espaços para o desenvolvimento das 

dimensões humanas e de convivência pela comunidade acadêmica, 28,08% dos discentes responderam sim, 17,07% não, 

37,61% parcialmente e 16,52% desconhecem quaisquer ações neste sentido. 

Sobre a contribuição das relações interpessoais para satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas, 

32,35% dos AGENTES UNIVERSITÁRIOS indicaram que sim, 19,12% que não, para 47,06% contribuem parcialmente e 1,47% 

desconhecem. Sobre a existência de convivência saudável e respeito mútuo, 30,88% dos agentes universitários apontaram 

que sim, 13,24% que não, e para 54,41% existe parcialmente e 1,47% desconhecem. Quanto à criação de espaços para o 

desenvolvimento das dimensões humanas e de convivência pela comunidade acadêmica, 19,12% dos agentes universitários 

responderam sim, 22,06% não, 44,12% parcialmente e 14,71% desconhecem quaisquer ações neste sentido. 

Portanto, quanto ao desenvolvimento das dimensões humanas e qualidade de vida no trabalho, as respostas dos três 

vínculos são semelhantes no que se refere à existência parcial de ações nesta direção. Dos respondentes, em torno de 27,1% 

afirmaram existir qualidade de vida no trabalho, contra 19,80% que afirmaram não existir. Os que responderam desconhecer tais 

ações equivalem a 11,27%. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
DOCENTES  
Como profissional docente da UNIOESTE, você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 

 
Como profissional docente da UNIOESTE, você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 
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Como profissional docente da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 

 
Em caso afirmativo, onde você realiza os exames? 

 
ANÁLISE 

Quanto à participação em programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais; 5,73% dos docentes responderam 

sim, participam, 75,95% que não, 8,78% parcialmente e 9,54% disseram que desconhecem quaisquer ações neste sentido. 

Quanto à realização de exames periódicos, 72,14% dos docentes responderam sim, 27,86% responderam que não realizam 

quaisquer ações neste sentido. Que tipo de exames realiza para os que responderam sim; 4,81% dos docentes utilizam o SUS, 

4,81% utilizam o SAS, 90,38% utilizam planos particulares. 69,85% dos docentes respondentes disseram  não participar de 

programas de promoção da saúde e melhorias no processo de trabalho. 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Como agente universitário da UNIOESTE, você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 

 
Como agente universitário da UNIOESTE, você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 
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Como agente universitário da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 

 
Em caso afirmativo, onde você realiza os exames: 

 
ANÁLISE 

No que se refere ao fato de haver participação nos programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais; 20,59% 

dos agentes universitários responderam sim, 41,18% que não, 25% parcialmente e 13,24% disseram desconhecem quaisquer 

ações neste sentido. Quanto a participar de programas de promoção da saúde e melhorias nos processos de trabalho, 

32,35% dos agentes universitários responderam sim, 35,29% que não, 22,06% parcialmente e 10,29% responderam desconhecer 

quaisquer ações neste sentido. Sobre realizar exames periódicos de saúde, 50% dos agentes universitários responderam sim e 

50% que não. Daqueles que responderam sim, 5,88% utilizam o SUS, 32,35% utilizam o SAS e 61,77% utilizam convênio 

particular. 
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2.2.4 Considerações Finais 

 Pelos resultados apresentados nos questionários de Avaliação Institucional 2009-2011, observa-se que a comunidade do 

campus de Cascavel ainda não tem pleno conhecimento da Missão e Visão da universidade, bem como do PDI, PPPI e das ações 

de planejamento da UNIOESTE no tripé ensino, pesquisa e extensão, que são norteadas por tais documentos. A comunidade 

acadêmica desconhece as ações em torno da identificação do perfil e das possíveis ações direcionadas aos ingressantes e aos 

egressos, que parecem ser ações apenas de alguns centros e colegiados. A política de ensino, pesquisa e extensão vinculada à 

produção acadêmica e bolsas de pesquisa e monitoria são melhores percebidas e compreendidas pelos três segmentos (docentes, 

discentes e agentes universitários). A verticalização tanto no que se refere à qualificação docente como à oferta de cursos de pós-

graduação contribui para melhoria do ensino na graduação. Os projetos de pesquisa atendem parcialmente ao foco da inclusão 

social, meio ambiente, memória cultural e produção artística. Observou-se significante manifestação da necessidade de construção 

do restaurante universitário, de creches e da casa do estudante. Outra constatação foi a existência da necessidade de 

institucionalização de apoio psicopedagógico para o atendimento da comunidade interna da UNIOESTE. 

 Na infraestrutura física houve melhorias, todavia ainda é insuficiente frente à demanda de crescimento do campus de 

Cascavel. A comunidade universitária indicou a necessidade de abertura de novos cursos, sendo que os mais indicados foram: 

Artes, Psicologia e Direito. Para a comunidade a atuação do Hospital Universitário no âmbito regional deve ser ampliada. Os 

canais de comunicação devem evoluir e se tornar mais acessíveis para a comunidade interna e externa. De forma geral, a 

infraestrutura atende parcialmente às necessidades do campus. 

 As políticas de carreira têm atendido parcialmente à maioria da comunidade, no entanto, ainda há necessidade de contratar 

docentes, e, principalmente agentes universitários para suprir as demandas, que são preenchidas pelos estagiários que, em 

decorrência do próprio processo, acabam tendo de desligar-se. Para os respondentes os processos decisórios não ocorrem de 

forma a vivenciar a autonomia universitária, e, quando ocorrem, são de forma parcial. Ressalta-se que o desconhecimento sobre 

formas de participação foi considerável principalmente entre os discentes. 
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 Quanto às ações pautadas nos princípios de qualidade ainda são ações parciais para a maioria. Apesar de a comunidade 

indicar que há qualidade de ensino, ainda há o que melhorar. O atendimento e a satisfação são ainda parciais para grande parte 

da comunidade já que há falta de recursos humanos. As políticas de segurança e conservação são parcialmente atendidas.  

 O processo de Avaliação Institucional é desconhecido para 50% da comunidade universitária, o que parece indicar que suas 

ações e resultados não são devidamente publicizados ou de fácil acesso. Esse fato, em virtude do desconhecimento do PDI e 

PPPI terem sido indicados na Avaliação, pode estar atrelado ao desconhecimento de ações sobre os resultados da avaliação.   

 Quanto à sustentabilidade financeira esta não foi considerada suficiente para atender às demandas do campus, sendo que 

para os docentes e agentes universitários, apenas parcialmente, os recursos financeiros são utilizados adequadamente, e, a 

maioria dos discentes desconhece a forma de utilização. Há grande desconhecimento por parte da comunidade sobre a 

transparência da gestão financeira do campus; os docentes e agentes universitários, em média 20%, indicaram que há 

transparência total. 

 Quanto à qualidade de vida no trabalho e respeito mútuo, os respondentes indicaram que é parcial, em torno de 44%. O 

campus deixa a desejar no que se refere à criação de espaços para a convivência e o desenvolvimento das dimensões humanas 

no trabalho.  

 Os diagnósticos avaliativos apontam os avanços ocorridos, todavia ainda há muito que fazer. Existem pontos prioritários 

para serem resolvidos em curto prazo: concurso público para agentes universitários e docentes, construção do restaurante 

universitário, melhoria da infraestrutura das salas de aula e verticalização em todas as áreas de conhecimento para os mestrados 

e doutorados. 

 Portanto, ao considerar todos os resultados, pode-se concluir que o indicador parcial e desconheço predominou em várias 

dimensões no campus de Cascavel. 
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2.3 CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU 
 

2.3.1 Dados Gerais  
A criação do campus da UNIOESTE em Foz do Iguaçu remete ao final da década de 1970 do século XX, com a criação de 

uma faculdade isolada, Faculdade de Ciências Sociais – FACISA, mantida por uma fundação municipal Fundação Educacional de 

Foz do Iguaçu – FUNEFI.  

Em 1975 foi constituída a Fundação Educacional de Foz do Iguaçu – FUNEFI – que contava em seu conselho inicial com a 

participação de representantes de diversas instituições da sociedade civil presentes na cidade, como o superintendente da Itaipu 

Binacional, da União de Construtoras – UNICON que auxiliavam na obra de Itaipu, do Rotary Clube, do Lyons, da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu – ACIFI entre outros, que visavam, 

fundamentalmente, criar e implantar na cidade de Foz do Iguaçu uma instituição de educação superior. Sua denominação inicial foi 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Foz do Iguaçu – PR – FACISA.  

De agosto de 1979 a abril de 1987, a FACISA foi mantida pela FUNEFI. A partir de abril de 1987, a entidade mantenedora 

foi a Fundação Federação de Instituições do Ensino Superior do Oeste do Paraná, até que em 23 de dezembro de 1994, com a 

publicação da Portaria nº 1.784-A do Ministério da Educação e do Desporto, foi reconhecida a Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – UNIOESTE – com seu novo Estatuto e Regimento, na forma multicampi. A partir do reconhecimento, no ano de 1994, a 

FACISA passou a denominar-se Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu. 

Diversos relatos indicam o início das atividades no mês de agosto de 1979, tendo a senhora Hildegard Ortrud Litzinger 

Ghisi, como primeira diretora com mandato de 1979 a 1982, sendo que a primeira prova de seleção via vestibular foi feita com 

auxílio da Faculdade de Administração e Economia – FAE de Curitiba. 

A FACISA teve como primeira instalação, o Colégio Parigot de Souza. Com a entrada de cento e cinquenta alunos por 

semestre, as instalações deste colégio mostraram-se pequenas para receber toda a infraestrutura da faculdade que nascia, e, 

então, mudou-se a faculdade para um colégio maior, o Barão do Rio Branco, alteração ocorrida pela  colaboração do prefeito e do 
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secretário de educação do Paraná da época. Posteriormente foram construídas as instalações no terreno onde hoje funciona o 

campus da UNIOESTE em Foz do Iguaçu. 

Nos dias atuais, a UNIOESTE é formada por cinco campi: campus de Cascavel, campus de Foz do Iguaçu, campus de 

Marechal Cândido Rondon, campus de Francisco Beltrão e campus de Toledo.  

A FACISA, de acordo com a proposta de seu projeto original, previa a implantação de quatro cursos (Administração, 

Ciências Contábeis, Letras e Turismo), os quais foram implantados ao longo da década de 1980. Sendo assim, a FACISA recebeu 

do Conselho Estadual de Educação – CEE e do Ministério da Educação e Cultura – MEC autorização para implantar os cursos de 

Administração e Ciências Contábeis no ano de sua criação, 1979. Os cursos de Turismo e Letras foram implantados no ano de 

1985. 

Atualmente, a UNIOESTE campus de Foz do Iguaçu – PR tem uma estrutura organizacional dividida em três centros que 

concentram três áreas de conhecimento, e oferece treze cursos de graduação. No Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA 

são ofertados os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, e Direito. No centro de Engenharias e Ciências 

Exatas – CECE são ofertados os cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Matemática e Engenharia Mecânica. Por 

fim, no Centro de Educação e Letras – CEL são ofertados os cursos de Letras/Espanhol, Enfermagem e Pedagogia. 

Diversos cursos de Pós-Graduação lato-sensu foram ofertados pela UNIOESTE, no período de 1991 a 2009. A partir do ano 

de 2010, o campus passa a contar com dois programas de mestrado stricto sensu: mestrado em Sistemas Dinâmicos e 

Energéticos, ofertado pelo CECE, e o mestrado em Letras, ofertado pelo CEL. 

A sequência de fatos a seguir (disponível no web-site da UNIOESTE – campus de Foz do Iguaçu: www.foz.unioeste.br ), 

apresenta uma linha do tempo que mostra a evolução do campus de Foz do Iguaçu desde a sua criação até os dias atuais: 

 

 Criada pela FUNEFI – Fundação Educacional de Foz do Iguaçu, em 15.12.1978, conforme Ata n.º 07. Autorização de 

funcionamento dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Decreto n.º 83.558, de 07.06.1979 Reconhecimento: 

Portaria Ministerial n.º 218/83, de 24/05/1983 Implantação: 1979;  
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 Autorização de funcionamento do curso de Letras: Decreto n.º 90.876, de 30.01.1985 Reconhecimento: Portaria Ministerial 

n.º 188/87, de 25.03.1987 Implantação: 1985 Criação da Habilitação de Espanhol: Resolução n.º 005/1996-COU;  

 Autorização de funcionamento do curso de Turismo: Decreto n.º 90.974, de 22.02.1985 Reconhecimento: Portaria Ministerial 

n.º 188/87, de 25.03.1985 Implantação:1985;  

 De agosto de 1979 a abril de 1987 a FACISA foi mantida pela Fundação Educacional de Foz do Iguaçu – FUNEFI; 

 De abril de 1987 a dezembro de 1987, a entidade mantenedora foi a Fundação Federação de Instituições do Ensino do 

Superior do Oeste do Paraná. Pela Lei nº 8.464/87, o Poder Legislativo do Estado do Paraná autorizou o Poder Executivo a 

instituir a Fundação Federação de Instituições de Ensino Superior do Oeste do Paraná constituindo-se no grande marco do 

processo de estadualização das faculdades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e Marechal Cândido Rondon. O Decreto nº 

399 de 27 de abril de 1987, instituiu a Fundação Federação Estadual de Instituições de Ensino Superior do Oeste do Paraná 

e nomeou também a comissão de implantação da FUNIOESTE. A Lei nº 8.680, de 30 de dezembro de 1987, autorizou o 

Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ou seja, transformou a Fundação 

Federação em Fundação Universidade; 

 O Decreto nº 2.700, de 27 de janeiro de 1988 (DOU nº 2.700 28.01.88), criou a Fundação Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná e nomeou a comissão de implantação para representar o Estado na instituição e instalação da Fundação;  

 A partir de janeiro de 1988 a entidade mantenedora passa a ser a FUNIOESTE - Fundação Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná, conforme Decreto nº 2.352, de 27  de janeiro de 1988 - DOU nº 2700 de 28.01.88. Em 16 de julho de 1991, 

através do decreto n.º 9.663, o governador transforma as fundações estaduais em autarquias;  

 Em 23 de dezembro de 1994, com a publicação da Portaria nº 1784-A do Ministério da Educação e do Desporto, foi 

reconhecida a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, com seu novo Estatuto e Regimento de forma 

multicampi, transformando-as em campi da UNIOESTE;  

 Em 1995, conforme Resolução n.º 008/95 – COU, o Conselho Universitário aprovou a criação do curso de Graduação em 

Ciência da Computação no campus de Foz do Iguaçu, com implantação e funcionamento a partir do 1º semestre de 1995;  
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 Em 1996, conforme Resolução nº 035/96 – COU, o Conselho Universitário aprovou a expansão de vagas e autorizou a 

extensão do curso de graduação em Matemática no campus de Foz do Iguaçu;  

 Em 1997, conforme Resolução nº 002/97 – COU, o Conselho Universitário aprovou a carta consulta do Curso de Graduação 

em Engenharia Elétrica no campus de Foz do Iguaçu; 

 Em 1997, conforme Resolução nº 021/97 – COU, o Conselho Universitário aprovou a carta-consulta para implantação de 

extensão do curso de Enfermagem no campus de Foz do Iguaçu (turma única);  

 Em 1998, conforme Resolução nº 02/98 – COU, de 04 de maio de 1998 o Conselho Universitário, concedeu parecer 

favorável à oferta do curso de Pedagogia no campus de Foz do Iguaçu, como extensão de Cascavel;  

 Em 1998, Conforme Resolução nº 004/98 – COU, de 04 de maio de 1998 o Conselho Universitário aprovou o plano de 

expansão da UNIOESTE, autorizando o funcionamento do curso de Hotelaria no campus de Foz do Iguaçu;  

 Em 1999, conforme Decreto Estadual, n.º 1068 de 12 de julho de 1999, foi reconhecido o curso de Ciência da Computação 

do campus de Foz do Iguaçu;  

 Em 1999, conforme Decreto Estadual n.º 1384 de 20 de outubro de 1999, foi autorizado o funcionamento da Extensão do 

curso de Pedagogia em Foz do Iguaçu;  

 Em 2001, conforme Decreto Estadual n.º 3552 de 15 de fevereiro de 2001, foi reconhecida a habilitação em Espanhol do 

curso de Letras;  

 Em 2001, conforme Decreto Estadual n.º 3750 de 20 de março de 2201, foi autorizado o funcionamento da habilitação em 

Hotelaria do curso de Administração;  

 Em 2002, conforme Decreto Estadual n.º 5722 de 28 de maio de 2002, foi autorizado o funcionamento do curso de 

bacharelado em Direito no campus de Foz do Iguaçu;  

 Em 2002, conforme Decreto Estadual  n.º 5496 de 21 de março de 2002, foi reconhecido o curso de Engenharia Elétrica;  

 Em 2004, conforme Decreto Estadual n.º 3077 de 31 de maio de 2004, foi reconhecido o curso de bacharelado em 

Hotelaria, retificando o Decreto n.º 3.750 de 20 de março de 2001;  
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 Em 2004, conforme Decreto Estadual n.º 3637 de 20 de setembro de 2004, foi autorizado o funcionamento do curso de 

Enfermagem no campus de Foz do Iguaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O campus da UNIOESTE em Foz do Iguaçu foi planejado de acordo com projeto arquitetônico que tem como  modelo 

uma missão jesuíta, com um pátio central tendo dois prédios principais em lados opostos (onde, em um deles funciona a 

biblioteca e no outro todo o serviço administrativo do campus) e nos outros dois lados, duas fileiras de construções (também em 

lados opostos) que abrigam as salas de aulas, cantina, banheiros para os alunos e laboratórios.  

Abaixo, a foto 9 mostra o prédio da biblioteca do campus de Foz do Iguaçu, e a foto 10 o prédio administrativo localizado 

no lado oposto ao da biblioteca em relação ao pátio central. 

 

 

Foto 9 - Biblioteca do campus de Foz do Iguaçu 
Fonte: www.foz.unioeste.br 

Foto 10 – Prédio administrativo do campus de Foz do Iguaçu 
Fonte: www.foz.unioeste.br 
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As fotos 11 e 12 a seguir mostram o interior da Biblioteca do campus de Foz do Iguaçu e a passarela dos prédios de salas 

de aulas. 

Na figura 3, a seguir, é mostrada o organograma do campus de Foz do Iguaçu, explicitando as relações entre os diversos 

departamentos e níveis hierárquicos que compõe a estrutura didatico-administrativa do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 - Interior da biblioteca do campus de Foz do Iguaçu  
Fonte: www.foz.unioeste.br 

Foto 12 - Passarela dos prédios de salas de aulas  
Fonte: google images. 
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2.3.2 Diagnósticos Avaliativos 
A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de Campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná - HUOP - que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA – um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 

para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

      Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos em 

cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem foi mantido e são de inteira responsabilidade dos 

instâncias/unidades anteriormente nominadas.  

 
DIAGNÓSTICO AVALIATIVO DA DIREÇÃO DO CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU 

 
PROGRAMAS/AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS METAS 

 

 Algumas dificuldades a serem 
superadas que se colocam como 
prioritárias para a continuidade dos 
avanços no campus são:  
A manutenção estrutural dos blocos 
mais antigos, prédio administrativo e 
salas de aula; 
Construção de um espaço 
adequado para o funcionamento dos 
dois mestrados um no campus I e o 
outro no campus II; 
Ampliação do acervo bibliográfico; 
A construção de uma creche para 

Investimentos não só em estrutura 
física predial, como também na 
estrutura dos laboratórios. Foram 
adquiridos inúmeros equipamentos 
importantes não só para a pesquisa, 
mas principalmente para o ensino, 
dando assim melhor qualidade às 
aulas ministradas por nossos 
professores; 
Fortalecimento e atualização do 
acervo bibliográfico; foram adquiridas 
novas obras e ampliado o número 
das já existentes; 

Como metas o campus de Foz do 
Iguaçu tem: 
Construção da creche para atender 
aos filhos dos servidores e dos 
alunos; 
Construção de um auditório que 
atenda prioritariamente às atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; 
Realizar a reforma dos prédios que 
apresentam problemas estruturais; 
Consolidar uma política de 
investimento na ampliação do acervo 
da biblioteca; 
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atender aos filhos dos funcionários e 
dos alunos (aguardamos a liberação 
de uma emenda federal com tal fim); 
Criação de restaurante universitário 
(há uma proposta na assembléia 
legislativa); 
Criação da casa do estudante; 
Garantia de periodicidade no 
repasse dos recursos do Tesouro; 
Comunicação entre os setores e os 
servidores e entre os cursos e os 
acadêmicos, embora haja várias 
iniciativas que incentivam a 
divulgação dos trabalhos realizados 
ainda é necessário ampliá-las e 
muito; 
Desde 2005 o campus não pode 
mais contar com o auxilio financeiro 
da Prefeitura Municipal de Foz do 
Iguaçu. 

Universidade recebeu um ônibus em 
bom estado da Receita Federal, que 
foi reformado para uso prioritário das 
atividades desenvolvidas pelos 
docentes do campus. 
Reformas: reforma da sala dos 
vigias, a reforma de um espaço 
adequado para o refeitório dos 
servidores (docentes e agentes 
universitários), a construção de 
banheiro no bloco K (um bloco 
distante dos demais), a reforma 
elétrica, a iluminação adequada para 
o estacionamento, à pavimentação 
asfáltica; 
Renovação da frota de veículos do 
campus; foram adquiridos novos 
veículos, sendo que o campus 
comprou 3 veículos Pólo, dando os 
veículos usados como parte de 
pagamento; através de projeto foi 
adquirido um veiculo Van, na qual 
foram substituídos todos os bancos 
para assim poder dar segurança aos 
passageiros nas viagens; também foi 
adquirido um veículo Fiesta através 
do Universidade Sem Fronteiras; a 
direção do campus conseguiu junto à 
Receita Federal a doação de um 
ônibus, o qual foi totalmente revisado 
para assim ficar à disposição e 
realizar viagens quando necessário; 
Reforma na iluminação do 
estacionamento; 
Construção de um espaço adequado 
para o refeitório dos servidores; 
Substituição de todos os 
computadores no setor administrativo 
e nos laboratórios dos alunos, além 
da implantação de laboratórios para 
os alunos; 

Incentivar a qualificação dos 
docentes que não tem mestrado; 
Criação de novos programas de 
mestrado; 
Implantação de um doutorado; 
Implantação de um restaurante 
universitário; 
Ampliar os cursos de graduação, 
fortalecer as áreas prioritárias e 
incentivar as demais, bem como, 
implantar novos cursos na área de 
saúde. 
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Instalação de rede sem fio; 
Reaparelhamento da secretaria 
acadêmica; 
Reforma e reaparelhamento da 
biblioteca. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 Dificuldades 
 
Falta de servidores efetivos; 
Ausência de servidores específicos 
para as funções de pedreiro, 
eletricista, jardineiro, copeira entre 
outros. 
 

Avanços 
 
Construção de banheiro no bloco K 
para atender aos acadêmicos de 
Direito. Até 2008 nem bebedouro os 
acadêmicos tinham e a distância até 
o primeiro sanitário e/ou bebedouro 
era imenso e dificultado 
principalmente em dias de chuva; 
Construção de calçada entre o bloco 
K e o laboratório de Enfermagem 
permitindo o acesso entre os blocos; 
Manutenção e troca da bomba nova 
do poço artesiano do campus; 
Reforma e adequação de espaço 
para um refeitório para os servidores 
da universidade; 
Manutenção em salas de aula 
(pintura interna e externa, troca de 
cortinas, troca de quadros de 
recados e quadro pedagógico); 
Reforma e adequação de piso, 
tanque de anatomia e fixação de 
grades no laboratório de 
Enfermagem; 
Fixação de grades em salas de aula; 
Fixação de suporte para aparelhos 
de multimídia;  
Instalação de aparelhos de 
multimídia em todas as salas de 
aula; 
Compra e instalação de aparelhos de 
ar condicionado nos laboratórios do 
curso de Enfermagem; 
Compra e instalação de aparelhos de 

Metas 
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ar condicionado para salas de aula, 
biblioteca e salas de estudo; 
Reforma geral na biblioteca;  
Pintura do prédio administrativo 
(interna e externa); 
Ampliação do sistema de segurança 
do campus através da instalação de 
novas câmeras de segurança 
(estacionamento, prédio 
administrativo e biblioteca); 
Compra de vasos de plantas para o 
campus I e campus II, tornando o 
ambiente de trabalho mais 
agradável; 
Aquisição de novas máquinas de 
reprografia;  
Reforma na rede de alta tensão do 
campus (rede elétrica); 
Reforma na fiação da passarela do 
campus; 
Reconhecimento do curso de 
Enfermagem; 
Aprovação da licença ambiental junto 
ao IAP; 
Atendimento às exigências da 
Vigilância Sanitária referente ao 
PGRS (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Serviço de 
Saúde da UNIOESTE – C campus de 
Foz do Iguaçu); 
Disponibilidade financeira e incentivo 
para os agentes universitários 
realizarem cursos na área de 
atuação (qualificação profissional); 
Instalação de super-postes para 
melhor iluminação no 
estacionamento do campus; 
Adequação de salas para grupos de 
pesquisa na biblioteca; 
Reforma dos banheiros do campus e 
adequação para portadores de 
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deficiência física; 
Ampliação do expediente da 
secretaria administrativa para três 
turnos; 
Instalação de dois novos mestrados; 
Reforma do espaço e compra de 
móveis novos para a sala dos 
seguranças patrimoniais do campus; 
Manutenção e instalação de 
persianas nos setores 
administrativos e laboratórios de 
Informática – CTI; 
Reforma da cantina do campus;  
Troca de toda a frota de veículos da 
universidade e aquisição de uma Van 
através de convenio e de um ônibus 
através da receita federal; 
Seção de conservação (adquiridos 
equipamentos novos); 
Execução de galerias de águas 
pluviais no campus;  
Confecção e instalação de placas de 
sinalização para os blocos de aula e 
setores; 
Aquisição de lixeiras para material 
reciclável e não reciclável através do 
Projeto Programa de Gerenciamento 
de Resíduos; 
Descarte de aproximadamente 3.000 
lâmpadas fluorescentes com apoio 
da Secretaria de Meio Ambiente de 
Foz do Iguaçu; 
Disponibilidade de espaço para 
funcionamento do laboratório de 
Administração; 
Convênio de Cooperação entre o 
SINDARSPEN – Sindicato dos 
Agentes Penitenciários do Paraná e 
a UNIOESTE campus de Foz do 
Iguaçu referente ao curso superior 
em Tecnologia em Gestão Pública, o 
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que possibilitou a oferta de 07 (sete) 
vagas para os agentes universitários 
do campus; 
Participação do campus através de 
seus cursos no Projeto Paraná em 
Ação; foi a maior participação do 
campus no evento desde sua 
criação; 
Regularização do Alvará de Licença 
de Localização e Funcionamento da 
universidade (campus I e campus II) 
junto à Prefeitura Municipal de Foz 
do Iguaçu; 
Realização da licitação para a 
construção do auditório do campus; 
Realização da licitação para a 
realização do asfalto no 
estacionamento do campus; 
Realização de convenio de 
cooperação com o SESC para a 
utilização de espaço físico até o 
término da construção do auditório; 
Construção de uma resolução 
através do conselho de campus para 
a locação do espaço físico e de 
equipamentos do campus; 
Reestruturação de um novo espaço 
físico para a instalação do arquivo 
morto. 

SEÇÃO DE TRANSPORTE 

 Dificuldades 
 
Necessidade de um espaço maior 
considerando que a sala de 
transporte é o local onde os 
motoristas de outros campi ficam no 
aguardo; 
Sabe-se da falta de servidores no 
campus, devido ao grande numero 
de viagens e atendimento a cursos e 
ao protocolo do PTI, seria 

Avanços 
 
Com relação a equipamentos, neste 
período toda a frota de veículos do 
campus foi renovada; foram 
adquiridos novos veículos, sendo 
que o campus comprou 3 veículos 
Pólo, dando os veículos usados 
como parte de pagamento; através 
de projeto foi adquirido um veiculo 
Van, no qual foram substituídos 

Metas 
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importante para que a seção de 
transportes possa atender com mais 
qualidade, a disponibilidade de mais 
um servidor devidamente habilitado 
para realizar serviços internos. 

todos os bancos para assim poder 
dar segurança aos passageiros nas 
viagens; também foi adquirido um 
veiculo Fiesta através do 
Universidade Sem Fronteira; a 
direção do campus conseguiu junto à 
Receita Federal a doação de um 
ônibus, o qual foi totalmente revisado 
para assim ficar à disposição e 
realizar viagens quando necessário; 
Este ponto teve uma melhora 
significativa a partir de 2008, com 
mais autonomia as informações 
relativas ao setor são mais precisas, 
sendo que assim os motoristas 
conseguem ter um ponto de 
referência para buscar informações 
de como proceder nas atividades do 
dia-a-dia; 
Anteriormente ao ano 2008, não 
eram liberados viagens com o 
veiculo da instituição para apenas 
um passageiro, o que causava 
desconforto e constrangimento tanto 
para o solicitante da viagem como 
para o motorista, a justificativa era 
economia. A partir de 2008 todas as 
viagens solicitadas e devidamente 
comprovadas sua necessidade foram 
liberadas independentemente de 
quem tenha solicitado, salvo quando 
não tinha motorista disponível. 
Conforme pode ser observado junto 
ao demonstrativo de prestação de 
contas, mesmo o campus 
autorizando todas as viagens, 
lembrando que são de suma 
importância para o bom andamento 
da universidade, o campus teve 
significativa economia na seção de 
transportes, levando em 
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consideração também o aumento 
significativo da frota. 

SEÇÃO DE SEGURANÇA 

 Dificuldades 
 
A mudança da escala de 12X36; 
 A falta de servidores concursados 
no setor. 
 

Avanços 
 
Reforma na iluminação do 
estacionamento; 
Reforma nos prédios da 
universidade; 
Sala adequada para os vigias; 
Investimentos na manutenção e 
instalação de novas câmeras de 
segurança no campus. 

Metas 

SEÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 Dificuldades 
 
Falta de servidores; 
Os produtos de limpeza são 
comprados através de licitação, 
então a qualidade dos produtos 
adquiridos deixa a desejar.  
 

Avanços 
 
Construção de uma lavanderia; 
Construção de um espaço adequado 
para o refeitório dos servidores; 
Aquisição de diversos equipamentos 
visando melhorar o trabalho da 
seção, como por exemplo, máquina 
de lavar entre outros. 
 

Metas 
 
 

 

CENTRO DE ENGENHARIAS E CIENCIAS EXATAS – CECE 

 ENGENHARIA MECÂNICA 
 

Dificuldades 
 

Elevado número de repetência dos 
acadêmicos; 
Falta de um sistema de controle 
acadêmico informatizado adequado 
às necessidades da universidade; 
Falta de professores concursados, 
aliado a uma alta rotatividade dos 
professores temporários; 
Tempo excessivo do processo de 
contratação dos professores; 
Falta de técnicos para os diversos 

ENGENHARIA MECÂNICA 
 

Avanços 
 

Criação de um projeto de redução da 
evasão e da repetência. 
 

ENGENHARIA MECÂNICA 
 

Metas 
 

Ampliar o número de alunos 
bolsistas; 
Melhorias contínuas na qualificação 
docente; 
Ampliar a infraestrutura de 
laboratórios de ensino e pesquisa. 
Reduzir a evasão e a repetência. 
• Solicitações 
Um funcionário exclusivo para cada 
um dos cursos de graduação; 
Técnicos laboratoristas para auxílio 
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laboratórios, com consequência 
direta na segurança; 
Falta de laboratórios incluindo 
espaço e equipamentos; 
 

nas atividades de pesquisa e 
extensão e nas aulas práticas; 
 

 ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

Dificuldades 
 

Elevado número de repetência dos 
acadêmicos; 
Entraves burocráticos que muitas 
vezes dificultaram o relacionamento 
com parceiros e colaboradores do 
curso; 
Falta de um sistema de controle 
acadêmico informatizado adequado 
às necessidades da universidade. 
 

ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

Avanços 
 

Aumento do quadro de docentes e 
melhoria na qualificação dos 
mesmos; 
Melhoria da infraestrutura física de 
laboratórios; 
Aumento do número de bolsas para 
os acadêmicos; 
Implantação do mestrado em 
Engenharia de Sistemas Dinâmicos e 
Energéticos, lotado no Centro de 
Engenharias e Ciências Exatas. 
 

ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

Metas 
 

Ampliar o número de alunos 
bolsistas; 
Melhorias contínuas na qualificação 
docente; 
Ampliar a infraestrutura de 
laboratórios de ensino e pesquisa; 
Aumentar a oferta de cursos de pós-
graduação lato sensu; 
• Solicitações 
Descentralização da administração 
da universidade dando autonomia 
aos campi; 
Um funcionário exclusivo para cada 
um dos cursos de graduação; 
Técnico laboratorista para auxílio nas 
atividades de pesquisa e extensão e 
nas aulas práticas. 

 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

Dificuldades 
 

Elevado número de repetência e 
evasão dos acadêmicos; 
Poucos professores com 
qualificação de doutor; 
Baixa quantidade de professores 
com dedicação exclusiva; 
Problemas relacionados a 
disciplinas decorrentes do Plano 
Político Pedagógico vigente (2007); 
Formação de mais grupos de 
pesquisas; 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

Avanços 
 

Reconhecimento por parte da 
comunidade acadêmica; 
Planejamento do curso e definição 
do seu plano de verticalização e 
qualificação; 
Atualização e alinhamento do curso 
com o perfil do profissional exigido 
pelo mercado; 
Feedbacks positivos quanto ao 
campo de atuação dos egressos do 
curso, tanto no mercado de trabalho 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

Metas 
 

Ampliar o número de alunos 
bolsistas; 
Aumento de professores com carga 
horária de dedicação exclusiva; 
Ampliar a pesquisa e extensão 
promovida pelo curso; 
Manter qualidade da formação dos 
acadêmicos; 
Diminuir evasão e repetência; 
Melhorar a qualificação docente; 
Implantar um curso de mestrado. 
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Desmotivação de alguns 
professores na participação de 
discussões de assuntos de interesse 
do curso; 
Burocracia para resolver e 
solucionar algumas questões; 
Falta de professores efetivos para 
as áreas de Matemática e Física. 
 

quanto acadêmico. 
 

 

 MATEMÁTICA 
 

Dificuldades 
 

Elevado número de repetência e 
evasão dos acadêmicos; 
Entraves burocráticos; 
Falta de um sistema de informática 
adequado nos diversos setores da 
universidade; 
Necessidade de acúmulo de papeis 
em projetos e relatórios; 
Descentralização de processos 
administrativos; 
Avaliação docente individual 
baseada no currículo Lattes, com 
comprovação da documentação 
realizada pela própria comissão, 
sem necessidade de anexar as 
cópias ao processo; 
Cadastro de membros em projetos 
de forma online, realizada pelo 
coordenador da atividade; 
Criar um banco de dados 
institucional para facilitar a avaliação 
dos docentes nos processos de 
seleção de bolsas para acadêmicos 
de: monitorias, PIC, PICV, etc. 
Agilizar a entrega de declarações 
para os acadêmicos, 
particularmente, permitindo que as 
secretárias dos cursos atestem tais 

MATEMÁTICA 
 

Avanços 
 

Melhoria na qualificação do corpo 
docente; 
Melhoria da infraestrutura física; 
Organização dos docentes do curso 
no que se refere ao cumprimento de 
cronogramas, planos de ensino, 
prazos pré-estabelecidos,...; 
Aumento de projetos com 
financiamento; 
Aumento do número de bolsas para 
os acadêmicos; 
Aumento do número de ex-alunos 
ingressando em programas de pós-
graduação; 
Retorno de ex-alunos à instituição 
através de testes seletivos e 
concursos; 
Maior divulgação/visibilidade do 
curso junto à Secretaria Municipal de 
Educação de Foz do Iguaçu. 
 

MATEMÁTICA 
 

Metas 
 

Ampliar o número de alunos 
bolsistas; 
Diminuir evasão e repetência; 
Melhorar a qualificação docente; 
Implantar um curso de mestrado. 
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documentos – evitaria lentidão; 
Incentivar reuniões por vídeo 
conferência. 

CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA 

 Dificuldades 
 

Necessidade de maior agilidade e 
diminuição da burocracia para 
contratação de docentes aprovados 
em concursos e/ou testes seletivos 
minimizando o prejuízo aos 
acadêmicos; 
Necessidade de contratação de 
professores teste seletivo, para 
suprir os períodos de afastamento 
de docentes para cursar mestrado 
e/ou doutorado, bem como viabilizar 
as liberações para licenças 
especiais e licenças sem 
vencimentos, sem sobrecarregar os 
demais docentes; 
Necessidade de respeitar as 
instâncias hierárquicas, melhorando 
a comunicação na IES; 
Necessidade de melhorar, com 
urgência, o clima organizacional do 
campus; 
Necessidade de contratação de 
mais técnicos para atender aos 
setores, oportunizando, inclusive, as 
licenças especiais e licenças sem 
vencimentos; 
Necessidade de dar mais autonomia 
aos chefes para gerenciamento do 
setor; 
Necessidade de estrutura física 
adequada, móveis e equipamentos, 
para atender aos docentes e 
acadêmicos que desenvolvam 
atividades de pesquisa; 
Necessidade de um auditório onde 

Avanços 
 

Relatado a seguir pelos cursos. 

Metas 
 

Relatado a seguir pelos cursos. 
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possam ser realizados eventos de 
médio e grande porte, bem como 
atividades culturais. 

 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Dificuldades 
 

Necessidade de concurso público; 
Necessidade de conscientizar o 
docente a utilizar melhor os recursos 
materiais e/ou equipamentos 
disponíveis, principalmente os 
recursos tecnológicos, como 
informática; 
Necessidade de ferramenta eficiente 
para o acompanhamento do plano 
de ensino de cada disciplina do 
curso de Administração. 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Avanços 
 

Espaço exclusivo para o curso de 
Administração (coordenação de 
curso, de estágio, de TC, sala de 
estudos e laboratório); 
Acervo bibliográfico; 
Melhoria na comunicação com os 
acadêmicos; 
Apoio ao desenvolvimento da 
Empresa Júnior. 
 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Metas 
 

Criar um informativo do curso; 
Reivindicar junto aos órgãos 
competentes a abertura de concurso 
público; 
Articular em parceria com os demais 
campi um projeto de mestrado 
institucional; 
Incentivar os docentes a cursarem 
doutorado. 
 

 CURSO DE DIREITO 
 

Dificuldades 
 

Precariedade da biblioteca; 
Falta de auxílio por parte da direção 
do campus de Foz do Iguaçu na 
verticalização do curso de Direito. 

CURSO DE DIREITO 
 

Avanços 
 

Nada a ser mencionado. 
 

CURSO DE DIREITO 
 

Metas 
 

Nada a ser mencionado. 
 

 CURSO DE HOTELARIA 
 

Dificuldades 
 

Ausência de recursos para reformas 
e instalação dos equipamentos (de 
meios de hospedagem, lavanderia, 
alimentos e bebidas; 
Divulgação do curso junto aos 
estudantes de ensino médio da 
cidade e região; 
Escassez de Recursos Humanos 
(docentes e servidores efetivos), 
para que os trabalhos possam ser 
desenvolvidos de forma contínua; 

CURSO DE HOTELARIA 
 

Avanços 
Ampliação da articulação (diálogo) 
entre Sindicato da categoria, Trade 
Turístico/Hoteleiro e universidade; 
Aulas interativas através da 
plataforma Moodle; 
Criação do CIAH – Ciclo 
Internacional de Atividades 
Hoteleiras – coordenado pela profª 
Rosislene de Fátima Fontana, que 
conta com diversas atividades, entre 
elas, palestras, oficinas de 
qualificação, mesas redondas e 

CURSO DE HOTELARIA 
 

Metas 
Reduzir a evasão dos acadêmicos; 
Ampliar a divulgação do curso junto à 
sociedade iguaçuense; 
Ampliação da publicação de 
materiais técnicos e informativos; 
Ampliação das pesquisas na área; 
Ampliar parcerias junto ao Trade 
Turístico/Hoteleiro; 
Articulação junto aos estudantes 
para revisão curricular; 
Solicitar a contratação de docentes 
para atender às necessidades do 
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Desenvolvimento de pesquisas na 
área; 
Falta de envolvimento dos 
acadêmicos nos órgãos colegiados, 
em atividades de pesquisa e de 
extensão; 
Priorização de ações pontuais 
(cópias de chaves, ramal telefônico, 
ar condicionado do laboratório de 
Hotelaria – sala de estudos; 
Publicação de materiais técnicos e 
informativos; 
Relacionamento interpessoal 
(docentes) insubordinados. 
 

Mostra Científica de Trabalhos em 
Hotelaria. Segundo os alunos do 
curso um evento específico na área 
contribui para a divulgação do curso, 
divulgação de conhecimentos 
científicos e técnicos, bem como 
para a ampliação e concretização de 
parcerias entre o Trade 
Turístico/Hoteleiro; 
Cursos (Projeto de Ensino, Extensão 
e Iniciação Científica) que estão 
sendo realizados: Curso de 
Governança – coordenado pela profª. 
Priscila Chiattone; Curso de 
Secretaria do Lar – coordenado pela 
profª. Priscila Chiattone; Curso de 
Primeiros Socorros para Meios de 
Hospedagem e Turismo de Aventura 
– coordenado pelo prof. Claudio 
Alexandre de Souza, com apoio do 
docente Luciano Andrade; Projeto de 
Melhoria de Processo – PMP - 
coordenado pela profª. Michele 
Chiattone; Voluntariado As Ong’s, 
IES e Empresas – coordenado pelo 
prof. Claudio Alexandre de Souza; 
Empresa Junior de Turismo e de 
Hotelaria – coordenado pelo prof. 
Claudio Alexandre de Souza, com 
apoio dos docentes Rosislene de 
Fátima Fontana, Marcus Leite, 
Priscila Chiattone e Antonio Carlos 
Moro; Responsabilidade Social 
Empresarial nos Meios de 
Hospedagem de Foz do Iguaçu - 
(Projeto de Iniciação Científica) 
coordenado pelo prof. Claudio 
Alexandre de Souza, com apoio do 
PTI; Curso Desbravador - 
coordenado pelo prof. Marcus Leite, 
com apoio do docente Claudio 

curso. 
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Alexandre de Souza; Curso de 
Coquetelaria - coordenado pela profª. 
Rosislene de Fátima Fontana, com 
apoio da docente Ivanete Terezinha 
Schumann. Curso de Massas 
Caseiras – coordenado pela profª. 
Priscila Chiattone, com apoio dos 
docentes Michele Chiattone e Carlos 
Antonio Moro; Ciclo Internacional de 
Atividades Hoteleiras – CIAH – 
coordenado pela profª. Rosislene de 
Fátima Fontana, com apoio dos 
docentes Eurídice Ribeiro de 
Alencastro, Priscila Chiattone, 
Claudio Alexandre de Souza, Marcus 
Leite, Michele Chiattone e Carlos 
Antonio Moro; 
Divulgação do curso através do 
Projeto de Extensão Secretária do 
Lar; 
Maior integração entre os docentes 
membros do colegiado; 
Quantitativo maior de docentes em 
Hotelaria; 
Recebimento de equipamentos de 
meios de hospedagem, lavanderia, 
alimentos e bebidas. 

 CURSO DE TURISMO 
 

Dificuldades 
 

Falta de espaço no campus para a 
instalação do Laboratório de 
Agências de Viagens e Turismo; 
Extinção do TCC para as séries 
finais; 
Falta de docentes (4) previstos na 
área de Turismo; 
Maior envolvimento e 
comprometimento dos Docentes 
com o curso; 

CURSO DE TURISMO 
 

Avanços 
 

A contribuição e o apoio do Centro 
de Ciências Sociais e Aplicadas no 
desenvolvimento do curso; 
Ampliação das relações entre o 
curso de Turismo, Trade Turístico e 
Comunidade com o Estágio 
Supervisionado e Projetos de 
Pesquisa e Extensão; 
Elaboração do PPP do curso de 
Turismo; 

CURSO DE TURISMO 
 

Metas 
 

Ser um curso de excelência de 
abrangência regional e nacional; 
Promover a capacitação regional, 
nacional e internacional; 
Ser um laboratório de pesquisas e 
centro de referência em pesquisas 
de turismo; 
Ampliar a produção científica; 
Ampliar as parcerias e efetivar a 
pesquisa e extensão; 
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Falta de recursos humanos 
(servidores e docentes); 
Desenvolvimento de pesquisas na 
área. 

Recepção de acadêmicos da 
Universidade A Coruña – Espanha 
em convênio com o curso e 
desenvolvimento de atividades entre 
mestrandos e graduandos; 
Participação acadêmica no colegiado 
do curso de Turismo; 
A efetivação do Estágio 
Supervisionado em Turismo; 
A intensa participação em Conselhos 
Municipais e Grupos de Trabalho 
com a comunidade; 
Aumento de discentes no mercado 
de trabalho; 
Aumento no ano de 2011 de 
docentes qualificados: 8 doutores; 1 
doutorando; 5 mestres; 3 mestrandos 
e 2 especialistas; 
Criação do Grupo de Pesquisa 
Turismo e Hospitalidade; 
Maior participação acadêmica e de 
produção em eventos na área; 
Participação e Coordenação do 
Grupo de Trabalho 1 no Conselho 
Municipal de Turismo; 
Realização do III Encontro 
Trinacional das Missões Jesuítico 
Guarani, com chamada de artigos, 
em conjunto com a Universidad Del 
Este – Paraguai e Instituto 
Tecnológico de Iguazu – Argentina 
coordenado pela profª. Maria Erni 
Geich e prof. Mauro José Ferreira 
Cury; 
Envolvimento do curso com o Projeto 
de Turismo e Economia Solidária 
com a participação dos prof. Silvano 
Malmann Filho; Sérgio Luiz Winkert e 
Hayrton Francis Ximenes; 
Maior divulgação do curso de 
Turismo; 

Solicitar a contratação de mais 
docentes qualificados em Turismo 
para o curso. 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    430 
 

Aulas interativas na Plataforma 
Moodle; 
Oferta de especialização na área de 
Turismo. 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E LETRAS – CEL 

 Dificuldades 
 
Não apresentaram. 

Avanços 
 
Implantação do Mestrado 
Interdisciplinar em Sociedade, 
Cultura e Fronteiras lotado no Centro 
de Educação e Letras; 
Na área da saúde, foram cumpridas 
as exigências da Vigilância Sanitária 
e do IAP para que pudéssemos 
conseguir a Licença Ambiental, 
fundamental para o funcionamento 
dos laboratórios de ensino e 
consequentemente o 
reconhecimento do curso de 
Enfermagem Licenciatura e 
Bacharelado. 

Metas 
 
Não apresentaram. 

 
 

2.3.3 Questionários 

A comunidade acadêmica do campus de Foz do Iguaçu no ano de 2010, época da realização deste questionário de 

autoavaliação institucional, contava com um número total de 188 docentes, sendo que o número de docentes respondentes foi de 

86; já o número total de discentes era de 2103, sendo que o número de discentes respondentes foi de 281 e, o número total de 

agentes universitários era de 91, sendo que o número de respondentes agentes universitários foi de 49.  Ressalta-se que algumas 

pessoas não responderam a todas as questões, o que faz oscilar imediatamente para menos ou para mais, o total de 

respondentes. 

As respostas às questões que seguem estão representadas em gráficos que expressam as análises da comunidade 

acadêmica sobre a UNIOESTE e estão organizadas por dimensão. Em cada dimensão estão dispostas as questões GERAIS – 

respondidas por todos os vínculos (docentes, discentes e agentes universitários), e a questão que representa os índices de 
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resposta por dimensão, seguidos de análise, e as questões ESPECÍFICAS – respondidas apenas por um dos vínculos, seguidas 

de análise. Ao final estão apresentadas as considerações finais sobre o campus. 

 

DIMENSÃO 1 - A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS  
1. Você tem conhecimento sobre a Missão e a Visão Institucional da UNIOESTE? 

 
2. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011? 
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3. Os princípios e os objetivos da UNIOESTE, propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011, estão sendo 
implementados? 

 
4. Você conhece o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 
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5. São criadas possibilidades para que os dirigentes, docentes, discentes, agentes universitários e os órgãos colegiados façam o 
acompanhamento, discussão, revisão e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, e do Projeto 
Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 

 
6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição?  
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7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 

 
8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 
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9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 

ANÁLISE 

Nesta dimensão, observou-se que 50% dos docentes têm conhecimento sobre a Missão e a Visão da UNIOESTE, no 

entanto, somente a metade destes, 24,42%, dizem conhecer o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e a 

maioria (45,35%) conhece apenas parcialmente o documento que descreve a Missão e a Visão da UNIOESTE. Nota-se a mesma 

tendência de resposta para os agentes universitários, uma vez que 48,98% dizem conhecer a Missão e Visão da UNIOESTE e 

53,06% afirmam não conhecer o PDI. 
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Quando se perguntou se os docentes tinham conhecimento sobre o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007, 

39,53% disseram que sim, 25,58% que não e 34,88% que parcialmente, ou seja, menos da metade dos professores não conhece 

na íntegra o PPPI da instituição. Esse índice de desconhecimento do PPPI ainda é maior quando questionados os agentes 

universitários (63,26%), e os discentes (63,35%).  

Para os discentes, as respostas às questões que se referem à Missão e à Visão Institucional da UNIOESTE apresentaram 

uma pequena diferença, para mais, entre os que parcialmente têm conhecimento do assunto e aqueles que afirmaram não 

conhecê-lo. É de se notar que uma minoria constrangedora afirmou saber do que se trata, sobretudo porque a maioria afirmou não 

(75,09%) conhecer o PDI e desconhecer (74, 73%) os seus princípios e objetivos. Dos discentes, 43,42% afirmaram conhecer 

parcialmente a Missão e a Visão Institucional da UINOESTE. 

A opinião dos docentes ficou dividida quando se perguntou sobre a criação de possibilidades para que os dirigentes, 

docentes, discentes, agentes universitários e órgãos colegiados façam o acompanhamento, revisão e implementação do PDI 

2007/2011 e do PPPI de 2007. Quando a pergunta foi feita para os discentes e agentes universitários percebeu-se um 

desconhecimento sobre essa questão, 55,16% e 51,02%, respectivamente. 

No sentido da existência de ações para reconhecer o perfil dos estudantes ingressantes, destacam-se as respostas 

positivas, para a maioria dos docentes (34,88%). Entre os discentes, 38,08% não reconhece ações para identificar o perfil dos 

ingressantes. Entre os agentes universitários as respostas parcialmente e desconheço (32,65% mantiveram o mesmo índice). 

 Já sobre a UNIOESTE projetar ações em torno do perfil dos seus alunos ingressantes, para os docentes o índice 33,72% 

manteve-se igual entre os que dizem desconhecer e conhecer parcialmente a realização de ações em torno do perfil dos 

ingressantes. No caso dos agentes universitários 42,86% desconhecem tais ações. 

Sobre ações para reconhecer o perfil dos egressos, a maioria dos docentes (40,07%); dos discentes (40,21%) e dos 

agentes universitários (42,86%) disseram desconhecer ações nesse sentido.  

A respeito da UNIOESTE projetar ações sobre o perfil  dos egressos, a maioria dos docentes (41,86%); dos discentes 

(49,11%) e dos agentes universitários (53,06%) disseram desconhecer ações nesse sentido.  
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QUESTÕES ESPECÍFICAS  
DOCENTES 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso? 

 
DISCENTES 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso? 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007? 

 
ANÁLISE 

Quando se questionou sobre a existência de articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o 

Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007 e/ou do Projeto Político-Pedagógico do curso em que trabalha ou estuda, 

a maioria dos entrevistados apontou desconhecer tal ação.   
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DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
QUESTÕES GERAIS 
10. A UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão? 

 
11. Existem ações que estimulem as atividades de ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, no que se refere à produção 
acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades? 
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12. As atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares) garantem a qualidade 
desses cursos? 

 
13. As atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) garantem a qualidade 
desses cursos? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 
 
ANÁLISE 

Em relação a UNIOESTE adotar uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão, da totalidade dos docentes 

respondentes, 46,51% responderam que sim, 8,14% que não, 40,7% parcialmente e 4,65% disseram desconhecer. Uma parcela 

maior dos agentes universitários (59,19%) respondeu que sim. A maioria dos discentes mostrou conhecimento das políticas 

ligadas à pesquisa, ao ensino e à extensão, com índice acima de 40% para sim, complementados pelo conhecimento parcial acima 

da faixa dos 25%. As respostas não e desconheço não passaram de 15%. 

Mais da metade dos docentes (59,29%) e dos agentes universitários (61,23%) afirmaram que existem ações que estimulam 

as atividades de ensino, extensão e pós-graduação no que se referem à produção acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de 

monitoria e demais modalidades. Para a maioria dos docentes (47,67%) e agentes universitários (44,9%) a existência dessas 

políticas garante parcialmente a qualidade dos cursos de graduação e para os cursos de pós-graduação as respostas sim e 

desconheço prevalecem. Sobre a qualidade dos cursos, no que se refere às atividades da graduação (ensino, pesquisa, extensão 

e estágios curriculares), as respostas dos discentes apontaram pequena variação entre sim e parcialmente, na faixa dos 38%. 

Entretanto, 58,93% desconhecem a relevância das contribuições das atividades de ensino, pesquisa e extensão para os cursos de 

pós-graduação. 
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DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
14. Quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural), a UNIOESTE está desenvolvendo o que propõe como missão 
institucional? 

 
15. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às demandas de suas áreas de abrangência, no que se 
refere à inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção 
artística e patrimônio cultural? 
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16. Existe uma política implementada de atendimento à comunidade acadêmica na UNIOESTE como exemplo: creche, 
restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica? 

 
17. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades da comunidade acadêmica? 
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18. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades das pessoas com deficiência? 

 
19. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 
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20. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários?   

CURSOS SUGERIDOS DOCENTES  DISCENTES  AGENTES EXTERNOS TOTAL 

Medicina 14 67 10 32 123 

Psicologia 9 58 12 28 107 

Engenharia ambiental 7 27 11 6 51 

História 6 32 5 3 46 

Ciências Biológicas 4 24 1 7 36 

Nutrição 9 18 3 5 35 

Fisioterapia 1 20 2 10 33 

Educação Física 3 24 2 4 33 

Jornalismo 3 24 0 5 32 

Engenharia Cívil 1 21 2 5 29 

Farmácia 1 15 0 9 25 

Arquitetura e Urbanismo 1 21 0 3 25 

Odontologia 4 14 1 6 25 

Medicina Veterinária 1 15 1 7 24 

Geografia 2 13 2 2 19 

Serviço Social 2 14 1 1 18 

Publicidade e Propaganda 0 15 0 3 18 

Economia 0 15 0 2 17 

Física 10 4 0 1 15 

Filosofia 5 9 0 0 14 

Artes 1 9 2 0 12 

Gastronomia 2 9 0 0 11 

Relações internacionais 1 9 0 1 11 
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Artes Cênicas 9 2 1 0 10 

Engenharia Agrônoma 1 9 0 0 10 

Biomedicina 1 6 1 2 10 

Ciências Sociais 1 7 0 1 9 

Designer de Moda 0 8 0 1 9 

Arquitetura 0 0 4 5 9 

Ciências da saúde 4 4 0 0 8 

Fonoaudiologia 1 2 1 3 7 

Engenharia de produção 1 5 0 0 6 

Engenharia de Alimentos 2 4 0 0 6 

Música 2 3 1 0 6 

Educação artística 5 0 0 1 6 

Química 3 2 0 0 5 

Engenharia química 1 3 0 1 5 

Agronomia 0 0 0 4 4 

Curso na área de 
comunicação 

1 3 0 
0 

4 

Comércio exterior 0 4 0 0 4 

Comunicação Social 0 3 0 1 4 

Engenharia Mecatrônica 0 3 1 0 4 

Administração/Gestão 
pública 

0 3 0 
0 

3 

Ciências Humanas 1 2 0 0 3 

Design 1 2 0 0 3 

Engenharia de Automação 
e Controle 

3 0 0 
0 

3 

Engenharia de pesca 1 2 0 0 3 

Engenharia de 
computação 

1 2 0 
0 

3 

Estética 0 3 0 0 3 

Relações Públicas 0 3 0 0 3 

Sociologia 3 0 0 0 3 

Letras Noturno 0 3 0 0 3 

Pós graduação stricto 
sensu na área da saúde 

1 0 2 
0 

3 

Artes plásticas 2 0 0 0 2 

Cinema 0 2 0 0 2 

Ciências políticas 1 1 0 0 2 

Design gráfico 1 1 0 0 2 

Educação especial 0 1 1 0 2 
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Engenharias, outras 0 2 0 0 2 

Engenharia Noturno 0 2 0 0 2 

Gestão ambiental 1 1 0 0 2 

Licenciaturas em geral 2 0 0 0 2 

Matemática 2 0 0 0 2 

Segurança Pública 0 2 0 0 2 

Secretariado bilingue 0 2 0 0 2 

Secretariado Executivo 0 2 0 0 2 

Sistemas da informação 0 2 0 0 2 

Sociologia 0 2 0 0 2 

Zootecnia 1 1 0 0 2 

Administração 
mercadológica 

0 1 0 
0 

1 

Administração hospitalar 1 0 0 0 1 

Agronegócio 0 1 0 0 1 

Agropecuária 0 0 1 0 1 

Astronomia e Arqueologia 0 1 0 0 1 

Arquitetura em Cascavel 0 1 0 0 1 

Bioengenharia 0 0 0 1 1 

Ciências da computação 0 1 0 0 1 

Ciências Aeronáuticas 0 0 1 0 1 

Ciências Econômicas 0 0 0 1 1 

Curso na área de 
comunicação Noturno 

0 1 0 
0 

1 

Cursos voltados para a 
saúde e tecnologia 

0 0 0 
1 

1 

Design de interiores 0 0 0 1 1 

Direito diurno 0 2 0 0 1 

Direito em Cascavel 1 0 0 0 1 

Ecologia 0 1 0 0 1 

Enfermagem 0 0 0 1 1 

Engenharias 0 0 0 1 1 

Engenharia mecânica 1 0 0 0 1 

Energias renováveis 0 1 0 0 1 

Engenharia Agrícola 0 1 0 0 1 

Engenharia Aeronáutica 0 1 0 0 1 

Farmácia bioquímica 0 0 0 1 1 

Filosofia da Política, da 
Ciência e da Arte 

0 1 0 
0 

1 

Filosofia em Cascavel 1 0 0 0 1 
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Gestão Empresarial 0 1 0 0 1 

História da Arte 0 1 0 0 1 

História Social 0 1 0 0 1 

Letras Português/Frances 0 1 0 0 1 

Letras Português/Inglês 0 1 0 0 1 

Letras/Libras 0 0 1 0 1 

Licenciaturas Noturnas 1 0 0 0 1 

Licenciatura em Ciências 
Exatas 

1 0 0 
0 

1 

Matemática Noturno 0 1 0 0 1 

Marketing 0 1 0 0 1 

Medicina em Fco. Beltrão 1 0 0 0 1 

Pedagogia 0 0 0 1 1 

Psicopedagogia 0 2 0 0 1 

Tecnologia em Radiologia 1 0 0 0 1 

Tecnologia em Design de 
Produto 

0 1 0 
0 

1 

Tecnologia em Gestão 
Ambiental 

0 1 0 
0 

1 

Tecnologia em Laticínios 0 1 0 0 1 

Tecnologia em transporte 
terrestre 

0 1 0 
0 

1 

Telecomunicações 0 1 0 0 1 

Especialização em 
educação 

1 0 0 
0 

1 

Turismo 0 0 0 1 1 

Especialização em ensino 
na educação básica 

1 0 0 
0 

1 

Especialização em 
Educação infantil ou 

especial 
1 0 0 

0 
1 

Pós em Cursos Sociais 0 0 0 1 1 

Pós em Medicina 0 0 0 1 1 

Mestrado em Ciências 
Sociais Aplicadas 

1 0 0 
0 

1 

Mestrado em 
Administração 

1 0 0 
0 

1 

Mestrado e Doutorado em 
Direito 

1 0 0 
0 

1 

Doutorado em Educação 1 0 0 0 1 
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Doutorado em Fronteiras 1 0 0 0 1 

 
21. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade, na sua abrangência regional? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE 

No que diz respeito às ações de responsabilidade social, 43,02% dos docentes e 51,02% dos agentes universitários 

disseram que a UNIOESTE está desenvolvendo parcialmente o que propõe como missão institucional, 39,07% dos discentes 

desconhece tal ação. Também a maioria desses públicos afirmou que os projetos de ensino, pesquisa e extensão atendem  

parcialmente as demandas.  
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Quando se perguntou se existe uma política implementada de atendimento à comunidade acadêmica, a maioria dos 

docentes (56,98%), agentes universitários (51,03%) e discentes (57,71%), respondeu que não, isso pode estar associado com a 

inexistência, até o momento, de creche, restaurante universitário e casa de estudantes no campus de Foz. Em relação à estrutura 

física, humana e político-pedagógica da UNIOESTE, a minoria dos docentes (4,65%) e discentes (5,02%) entendem que a 

instituição atende às necessidades da comunidade acadêmica. A maior parte, diz que a instituição atende somente parcialmente a 

essas necessidades. Quando a mesma pergunta foi direcionada às necessidades das pessoas com deficiência física, a 

porcentagem de sim para docentes (6,98%) e discentes (8,96%) aumentou. 

No que tange ao processo seletivo do vestibular da UNIOESTE, a maioria dos docentes (48,84%), discentes (63,8%) e 

agentes universitários (71,43%) considerou esse processo adequado, mas que a instituição deveria oferecer novos cursos.  

Ainda, a grande maioria dos docentes (65,12%), discentes (69,89%) e agentes universitários (51,02%) desconhece se o 

atendimento do hospital universitário está de acordo com as necessidades da comunidade na sua abrangência regional, o que não 

surpreende, visto que o Hospital Universitário localiza-se no campus da cidade de Cascavel, distante cerca de 150 km de Foz do 

Iguaçu. 
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DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
QUESTÕES GERAIS 
22. Os mecanismos de comunicação interna são claros e atendem às demandas? 

 
23. Os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, memorandos, informativos, jornal mural, boletim de 
dados, instrução de serviço, resumo geral de dados, etc.) são adequados às necessidades da comunidade acadêmica? 
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24. Os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
ANÁLISE 

Sobre as ferramentas que dinamizam o fluxo interno de informações, a maioria dos docentes, discentes e agentes 

universitários respondeu estar parcialmente satisfeitos, salientando que esses últimos consideram os canais de distribuição 

adequados às necessidades acadêmicas. Quanto à comunicação entre a instituição e a comunidade externa, novamente, a 

maioria afirmou que esses mecanismos são parcialmente claros ou acessíveis.  
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Os sistemas e os fluxos de informação existentes na UNIOESTE entre reitoria, campus e HUOP facilitam o trabalho acadêmico e 
administrativo? 

 
ANÁLISE  

Quando se questionou se os sistemas e os fluxos de informação existentes na UNIOESTE entre reitoria, campus e HUOP 

facilitam o trabalho acadêmico e administrativo, 36,73% dos agentes universitários responderam “Parcialmente”, 30,61% disseram 

que “Sim” e o restante se dividiu entre “Não” e “Desconheço”. 
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DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
25. Com relação à sua qualificação profissional, você se sente contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor da 
UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE 

Com relação à qualificação docente, nota-se uma divisão de opiniões quando 39,53% se dizem contemplados, valorizados e 

estimulados parcialmente pelas políticas em vigor na instituição, 33,72% que não e 26,74% que sim. Uma maior porcentagem de 
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resposta parcialmente também foi verificada para os agentes universitários, no entanto, observa-se que uma maior parcela desses 

(32,65%) se sentem mais contemplados, valorizados e estimulados, quando comparados com os docentes. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DOCENTES 
Como profissional docente da UNIOESTE, você desenvolve a sua prática pedagógica com as condições (infraestrutura – salas, 
biblioteca, laboratórios, equipamentos, etc., didático-pedagógicas e uso de novas tecnologias no ensino) necessárias para uma 
boa formação profissional dos acadêmicos? 

 
 Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas adequadamente as questões relativas à prática 
pedagógica (Planos de Ensino: conteúdos programáticos, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 
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Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas também as questões relativas à prática pedagógica no 
que se refere à pesquisa, extensão e projetos especiais? 

 
O Plano Individual de Atividades Docentes – PIAD possibilita incluir todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-
graduação que você efetivamente desenvolve na instituição? 
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O colegiado do seu curso realiza processos para avaliação dos docentes e trabalha com os resultados dessas avaliações para 
melhoria da prática pedagógica? 

 
Com relação à qualificação docente, você se considera contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor na instituição? 
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Como profissional docente da UNIOESTE, você tem recebido apoio financeiro para participar de eventos de caráter técnico-
científico (congressos, seminários, fóruns, etc.)? 

 
DISCENTES 
As ações relativas às políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 
desenvolvimento profissional e as condições de trabalho – praticadas pela UNIOESTE – estão coerentes com as necessidades do 
seu curso? 
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A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade (interna e externa) é satisfatória? 

 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
As ações praticadas pela UNIOESTE relativas às políticas de pessoal (de carreira do corpo docente e agente universitário, seu 
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) atendem às necessidades do setor em que você 
atua?  
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Os agentes universitários participam com representatividade nas instâncias de decisão da UNIOESTE? 

 
ANÁLISE 

No que diz respeito à infraestrutura a maioria dos docentes (51,17%) disse estar parcialmente satisfeito para poder 

desenvolver suas práticas pedagógicas. Quanto ao Plano Individual de Atividades Docentes – PIAD, 63,95% dos docentes 

disseram que este não possibilita incluir todas as atividades exercidas pelo professor. 

 A maioria dos docentes afirmou que os colegiados dos cursos em que atuam estão tratando adequadamente as questões 

relativas às práticas pedagógicas no que se refere ao ensino (66,28%) e no que se refere à pesquisa, extensão e projetos 

especiais (54,65%). No entanto, a maioria, 48,84%, ainda disse que o colegiado do curso em que atuam não realiza processos 

para avaliação dos docentes. Com relação à qualificação docente nota-se uma divisão de opiniões quando 39,53% disseram 

sentir-se parcialmente contemplados, valorizados e estimulados pelas políticas em vigor na instituição, 33,72 que não e 26,74 que 

sim.  

Quanto ao apoio financeiro para participar de eventos de caráter técnico-científico, 38,37% disseram-se parcialmente 

contemplados, 32,56% que não e 29,07% que sim. Salienta-se que o campus de Foz dispõe de um valor de 700 reais por docente 

por ano para a participação em eventos dessa natureza, quando comprovado publicação efetiva no evento em questão. 

Essa pesquisa ainda apontou que a maioria dos discentes está parcialmente satisfeita com as ações relativas às políticas de 

pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, sendo que 40,82% afirmaram que a qualidade do atendimento 
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prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade (interna e externa) é “Parcialmente” satisfatória. Os agentes universitários 

também disseram estar “Parcialmente” satisfeitos com essa questão. Esses últimos apontaram que participam “Parcialmente” das 

decisões da UNIOESTE. 

 

DIMENSÃO 6 – 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 
 
QUESTÕES GERAIS 
26. Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, os planejamentos estratégicos nos campi, na reitoria e 
Hospital Universitário estão sendo discutidos e dinamizados de forma permanente? 
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27. Nos processos decisórios administrativo e didático-pedagógico tem-se vivenciado a autonomia universitária? 

 
28. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a gestão participativa? 
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29. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 

 
30. Há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e instâncias colegiadas? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 

Quando se abordou sobre a organização e gestão da instituição, a maioria dos docentes (56,98%) e agentes universitários 

(63,26%) disse desconhecer se os Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e no hospital universitário estão sendo 

discutidos e dinamizados de forma permanente. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, os docentes 

afirmaram que se tem vivenciado a autonomia universitária (36,05%) e a gestão participativa (44,19%) apenas parcialmente. Já a 

maioria dos agentes universitários disse desconhecer tais questões. Em relação à gestão institucional pautar-se nos princípios de 

qualidade e encaminhar ações para a melhoria da universidade, 46,51% dos docentes responderam parcialmente, 30,23% que sim 

e o restante (11,63%) dividiu-se em desconheço e não. Em relação à mesma questão, 33,69% dos agentes desconhecem a 

existência de ações para melhoria da universidade, 29,75% disse que a instituição realiza parcialmente essas ações, 24,01% que 

a universidade não realiza ações e 12,54% que sim. A maioria dos discentes respondeu desconhecer qualquer discussão sobre o 

PDI 2007/2011. Para os discentes, tanto a vivência da autonomia universitária, quanto da gestão participativa é desconhecida, em 

que maioria das respostas varia entre não e desconheço. A maioria dos docentes (56,97%) e dos agentes universitários (44,9%) 

disse haver cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e instâncias colegiadas. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DISCENTES 
Nas reuniões de colegiado do curso em que você estuda são tratadas adequadamente as questões relativas à prática pedagógica 
(Planos de Ensino: conteúdos curriculares, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 

 
Os seus professores adotam a avaliação do ensino-aprendizagem, visando, também, à melhoria da prática pedagógica? 
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O colegiado do seu curso realiza processos de avaliação do desempenho didático-pedagógico dos docentes? 

 
ANÁLISE 

Em relação às questões pedagógicas, 36,92% dos discentes afirmaram que nas reuniões de colegiado do curso que 

estudam são tratadas adequadamente as questões relativas à prática pedagógica no que se refere ao ensino, enquanto que outros 

31,18% disseram desconhecer. Quanto aos professores adotarem a avaliação do ensino-aprendizagem, 40,14% responderam 

“Parcialmente”, 37,28% “Sim”, 16,49% “Não” e, apenas, 6,09% “Desconheço”. No entanto, a maioria (39,78%) admitiu 

desconhecer se o colegiado do seu curso realiza processos de avaliação do desempenho didático-pedagógico dos docentes. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
QUESTÕES GERAIS 
31. A infraestrutura, no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), 
espaço para pesquisa, extensão e administrativo - atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
32. A infraestrutura, no que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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33. A infraestrutura, no que se refere a recursos didático-pedagógicos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
34. A infraestrutura, no que se refere a laboratórios, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 
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35. A infraestrutura, no que se refere à biblioteca, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
36. A infraestrutura, no que se refere a recursos de informação e comunicação, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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37. A estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE é suficiente para o atendimento da comunidade acadêmica? 

 
38. Quanto à infraestrutura, existe uma política de conservação, atualização e segurança? 
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39. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e Hospital Universitário? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 

A maioria dos docentes e agentes universitários disse estar parcialmente satisfeitos quando se abordou sobre salas de aula, 

salas de permanência, recursos mobiliários e equipamentos, recursos didático-pedagógicos, laboratórios, biblioteca e recursos de 

informação. Já os discentes disseram estar insatisfeitos ou parcialmente satisfeitos com essas questões: a maioria não considera a 

infraestrutura adequada para atender à demanda, em matéria de salas de aula (42,65%) e mobiliário e equipamentos (47,31%). 
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Consideram parcialmente adequados os recursos didático-pedagógicos (49,82%), laboratórios (43,73%) e infraestrutura da 

biblioteca (51,03%). 

Nota-se a insatisfação do corpo docente e a satisfação parcial de discentes e agentes universitários com a estrutura de 

recursos humanos existente na UNIOESTE. 

Quando se questionou sobre a existência de uma política de conservação, atualização e segurança da infraestrutura 

existente, notou-se uma divisão de opiniões entre os docentes. A maior parte dos discentes (45,16%) disse não haver política de 

conservação e dos agentes que há parcialmente (44,9%). Quanto à percepção de melhorias e ampliação da infraestrutura física 

dos campi, reitoria e hospital universitário, os docentes e agentes universitários responderam parcialmente e os discentes não. 

Essa percepção parcial de melhorias apontada pelos docentes e agentes universitários pode ser resultado de ações realizadas 

recentemente no campus de Foz, como obras no prédio da biblioteca, aumentando e melhorando a estrutura da mesma e criando 

novas salas para pesquisa e extensão.  
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
40. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007 atendem 
às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE? 

 
41. Os projetos e relatórios da Avaliação Institucional são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica? 
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42. Os resultados da Avaliação Institucional são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos 
Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o 
Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 

Quando se volta a discutir questões sobre PDI 2007/2011, PPPI 2007 e autoavaliação institucional, novamente percebe-se 

que a maior parte dos docentes e a grande maioria dos agentes universitários e discentes desconhecem as questões abordadas. 
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
QUESTÕES GERAIS 
43. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
44. As políticas de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2007/2011? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
ANÁLISE 

Observa-se que 61,62% dos docentes afirmaram que não existem políticas de atendimento aos discentes. No entanto, 

quando se perguntou se as ações de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do PDI e do PPPI, 43,02% dos 

docentes responderam que desconhecem e isso pode estar associado ao não conhecimento, na íntegra, desses documentos. 

Essa mesma tendência de resposta foi observada para discentes e agentes universitários. Os discentes (55,92%) afirmaram não 

haver política de atendimento a eles. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DOCENTES 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 
DISCENTES 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 
ANÁLISE 

Quanto à existência de mecanismos de análise sobre a formação recebida dos egressos e sua atuação profissional, 38,37% 

dos docentes afirmaram que a UNIOESTE não realiza ações nesse sentido, 37,21% disseram desconhecer, 19,77% disseram que 

a instituição trabalha com essas ações parcialmente e, apenas, 4,65% afirmaram saber da existência de tais mecanismos. As 

maiorias dos discentes e agentes universitários disse desconhecer tais ações. 
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
QUESTÕES GERAIS 
45. Existem políticas internas de distribuição de recursos financeiros? 

 
46. A UNIOESTE têm recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 

 
 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    480 
 

47. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 

 
48. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
ANÁLISE 

           A maioria dos docentes (40,7%) desconhece se existem políticas internas de distribuição de recursos financeiros, enquanto 

32,56% disseram existir, outros 13,95 que não e 12,79% que existe parcialmente. A opção desconhece para essa questão também 

foi a mais votada para os agentes universitários (48,98%), seguida de 30,61% de sim. Entre os discentes 66,67% afirmaram 

desconhecer a política interna de distribuição de recursos e 40,82% disseram que os recursos não são suficientes para 

desenvolver suas atividades.  

Quando se analisa a disponibilidade de recursos financeiros na instituição, a maioria dos entrevistados entendeu que não 

são suficientes e que desconhecem (docentes e discentes) se são utilizados de forma adequada. No entanto, a maioria dos 

agentes universitários respondentes (38,78%) afirmou que a UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros.  

Em relação à transparência na gestão de recursos financeiros 33,72% dos docentes disseram estar satisfeitos, outros 

33,72% disseram desconhecer, 16,28% afirmaram em não haver e 16,28% que há parcialmente. A maioria dos agentes 

universitários também se diz satisfeita (46,94%) com essa transparência. No entanto, as respostas dos discentes ficaram entre 

desconheço (43,01%) e não. 
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DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
49. As relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas? 

 
50. Na UNIOESTE há convivência saudável e de respeito mútuo? 
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51. A comunidade acadêmica da UNIOESTE cria espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de 
convivência? 

 
52 COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE 
(Os comentários estão organizados por dimensão e vínculo, sendo que quando estes não constarem é porque não houve 
comentários) 
Docentes N. 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Assumir a avaliação institucional como um instrumento fundamental para o seu desenvolvimento, utilizando os seus resultados para o 
planejamento de ações que visem corrigir as distorções encontradas. 

2 

Realizar a divulgação, planos de ação e resultados continuamente. 1 
Estou me sentindo constrangida de não conhecer as políticas institucionais. 1 

DIMENSÃO 2 – 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, ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE 
EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
Revisão das regras de concurso público: mais doutores para aumentar a pesquisa. 1 
Em Foz do Iguaçu é observado que muitos docentes são solicitados para realizarem atividades institucionais não acadêmicas, o que contribui 
para a diminuição da produtividade acadêmica e científica, consequentemente afetando ensino, pesquisa e extensão da instituição como um 
todo. 

1 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
A UNIOESTE é grande e tem um importante papel na sociedade do Paraná e especialmente na região Oeste do Paraná. Desta forma deve-se 
ter um processo de valorização da UNIOESTE na sociedade. 

1 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
Aumentar os investimentos em pesquisa cientifica contratando mais professores com mestrado e doutorado. 1 

Criar ações democráticas que promovam a autonomia dos agentes universitários. 1 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS 
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COLEGIADOS, SUA INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA 
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS PROCESSOS DECISÓRIOS 

A administração da UNIOESTE não tem a participação colegiada. As decisões e atividades dos Colegiados de Curso tem sido geridas de forma 
verticalizada. 

1 

Criar ações para definir, deixar mais transparente e menos burocrático os procedimentos internos. 1 
No campus de Foz do Iguaçu, precisa melhorar muitas coisas, em todos os sentidos, principalmente na gestão pública, inclusive no PTI. 
Somente "Dinheiro" não faz a (boa) Universidade. 

1 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
Oferecer melhores condições aos discentes: restaurante universitário, apoio psicopedagógico, livros atuais, dentre outros. 3 
Melhorar a estrutura física. 3 
Demora na conclusão das obras. 1 
Aprimorar o sistema de e-mail institucional. 1 
Falta de um Sistema Acadêmico Informatizado (para a matrícula, para o lançamento de notas e frequências, webmail, divulgação de informações 
etc. 

1 

A UNIOESTE é uma instituição que está crescendo, está melhorando. Deveria haver mais investimento na editora universitária. 1 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
A UNIOESTE é uma universidade em processo de consolidação. Desta forma acredito que temos muito a melhorar, mas também muito no que 
nos orgulharmos. 

1 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
Desenvolver atividades de lazer intercampi e inter IES Estaduais. 1 
Criar ações para melhorar as relações humanas nos diversos espaços institucionais. 1 

DIMENSÃO 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA 
OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
Distribuição de recursos financeiros deve ser por número de cursos ou numero de alunos matriculados e não por metro quadrado de área 
construída. 

1 

Falta de transparência das ações 1 
A UNIOESTE está buscando o desenvolvimento e busca de recursos necessários para isso. 1 

DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Desenvolver ações para manutenção e melhoria da saúde dos funcionários 1 
A UNIOESTE exerce importante papel regional. No entanto, deveria e poderia contribuir de forma muito mais abrangente para a formação, não 
somente de bons profissionais, mas, mais importante, de boas pessoas. Nós não trabalhamos com um produto inanimado e sim com jovens e o 
exemplo, no sentido mais amplo de moral e ética, deve vir primeiramente de docentes, dirigentes e de todos dentro da universidade. Essa é uma 
questão fundamental e que está sendo deixada de lado por interesses diversos. 

1 

Outros Comentários Referentes à Avaliação  
Pouco tempo na instituição. 3 
O questionário poderia ser mais direcionado aos diferentes públicos. 1 
Questionário muito extenso e com muitas questões que se pautam no PDI e no PPPI. 1 
Este questionário foi inútil. 1 
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Parabenizo a iniciativa lembrando que no processo de ensino/aprendizagem a crítica e a avaliação são instrumentos democráticos de 
participação. 

1 

Há perguntas que deveriam ter sido redigidas em duas partes. Pois metade era sim e a outra metade não. Por exemplo, se na mesma pergunta 
tem ensino pesquisa e extensão, a resposta complica ao ser respondida para as três, pois cada uma é diferente. Muitas perguntas necessárias 
não foram feitas. 

1 

O desconhecimento dos documentos oficiais - PDI - PPI e outros comprometem a qualidade da avaliação. O instrumento não parece captar as 
ansiedades do profissional e nem as razões do desinteresse pela avaliação. 

1 

Acho que abrange questões que desconhecemos por estarmos em campus diferentes. 1 

Discentes  

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Desconhecimento sobre o PDI e o PPPI. 1 

Falta de divulgação do PDI. 1 

DIMENSÃO 2 – 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, ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE 
EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
Há a falta de incentivo dos professores perante o aluno para publicações acadêmicas e projetos de extensão, quando há algum edital de projetos 
este não é divulgado ou divulgado muito pouco. Deve haver um amor pelos projetos que existem na faculdade e parece que este amor quase 
não existe. 

1 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA 
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
O apoio a organizações culturais, até para divulgação da própria Universidade, envolvendo não só a comunidade acadêmica, deveria ser maior.  
Maior integração com a comunidade externa: 
“Maior integração maior entre a comunidade e a Universidade através de programas e iniciação cientifica, bolsas, que favoreçam esse tipo de 
integração”. 
“Acredito que falta maior proximidade da UNIOESTE com a Comunidade carente, humilde, principalmente na cidade de Foz do Iguaçu-PR que 
seria de suma importância um trabalho nas Associações de Bairros que estão cada vez mais desestimuladas pelo Poder Público e que deveria 
ser um elo mais forte de ligação com o Estado, os Clube de Mães, Cons. Comunitários de Segurança Pública, na própria Prefeitura Municipal 
falta inúmeros implementos que poderiam ser desenvolvidos por acadêmicos dos diversos Cursos”. 

2 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  
A divulgação da universidade é precária. 1 
Maior atenção aos acadêmicos do curso de Hotelaria, propor atividades que incentivem os acadêmicos a continuarem o curso, bem como 
melhorar a divulgação do curso para haver maior procura. 

1 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
O curso de enfermagem-Foz tem excelentes professores concursados, mas o pouco apoio dado para os seletistas faz com que o nível dos 
docentes caia muito. 

1 

Descontentamento com professores:  
“A instituição no campus de Foz do Iguaçu está carente de professores”. 
“Existem professores que não deveriam lecionar, alguns por não terem total domínio da matéria, outros por não saberem passar a matéria e, 
principalmente, certos professores que carecem de ética e respeito para com os alunos, de forma que por serem professores e concursados 
acreditam poder fazer e dizer o que querem aos alunos, destes professores penso que seria imensamente interessante se a reitoria viesse 

14 
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assistir algumas aulas”. 
“Trocar todos esses Professores concursados de anos de instituição que não dão aula direito, isso quando dão aula ou só vão lá para marcar 
presença. Também não ficar pegando qualquer tipo de professor nos processos seletivos que nem dominam os conhecimentos da matéria para 
aplicar aos alunos, fomos cobaias de tudo que é tipo de professor novo que colocaram no curso só pra preencher vaga, 30% das matérias 
desses 4 anos não aprendemos nada direito, o que aprendemos foi por conta própria ou pelos estágios obrigatórios”. 
“Existem professores que subestimam a capacidade e inteligência dos acadêmicos”. 
“Contratar mais professores que são realmente especializados na área de atuação compatível com a matéria a ser ministrada”.  
“Mais rigor na contratação de professores para que não haja pessoas sem capacidade de ensinar”. 
“Os professores da UNIOESTE deveriam realizar de forma OBRIGATÓRIA Pós-graduação em Docência no Ensino Superior para que os que 
não têm vivência na área de educação aprendam o significado e as funções da avaliação e melhorem a didática”. 
Vejo que é uma universidade de alto nível, com professores muito bem conceituados; mas poderia dar mais atenção com relação aos alunos e 
ao que nos é oferecido, não digo só do espaço físico, pois como estudantes sabemos da burocracia bem como dos custos de um investimento 
pesado, como o que se faz necessário, mas em relação ao acervo da biblioteca por exemplo, faltam livros atualizados, a distribuição entre a 
biblioteca do campus e do PTI (pertencendo a mesma universidade) é muito diferente. 

 

A UNIOESTE possui um grupo docente invejável, o qual se empenha ao máximo para o progresso da Universidade e o incentivo ao acadêmico. 
Infelizmente há fatores que não contribuem com esse incentivo, como biblioteca precária (falta de livros), falta de auditório e/ou anfi-teatro 
adequados, inexistência da abertura de novos cursos, falta de mais projetos de extensão que estimulem o aprendizado e interesse do aluno. 

 

DIMENSÃO 6 – 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 

Desconhecimento sobre as questões burocráticas. 1 

Maior contato entre Universidade e discentes:  
“A universidade campus de Foz, não promove nenhum evento/debate de interação entre os discentes dos cursos da UNIOESTE para melhorias 
da faculdade, e poderiam fazer reuniões junto com os acadêmicos, para avaliarem quais as necessidades prioritárias que a UNIOESTE 
necessita”. 
“A UNIOESTE deveria realizar consultas com os seus acadêmicos sobre investimentos”. 

2 

Melhorar a transparência das ações: 
“Melhor distribuição dos recursos financeiros para o campus de Foz do Iguaçu é essencial para o desenvolvimento do campus e da comunidade 
acadêmica em geral”.  
“Não vemos recursos chegando ao campus e se chegam, não sabemos onde são investidos”. 
“Os recursos financeiros são mal aplicados: há falta de professores qualificados; é preciso de auditório, livros para a biblioteca, estrutura decente 
nas salas de aulas e em todo o campus, iluminação no estacionamento, pátio asfaltado, projetos de extensão de curso...”  
“No campus de Foz do Iguaçu falta investimento na infraestrutura. Falta transparência nas ações realizadas pela direção no campus. Falta 
segurança no campus, não há controle de entrada e saída de pessoas. Os preços da cantina foram altos durante muito tempo”. 

5 

Esclarecimento das prestações de contas para conhecimento de todos.  2 
A direção e a reitoria da universidade deveriam ser escolhidas pelos estudantes através do modo mais democrático que é a votação e não por 
decreto, como acontece. 

1 

Tomar medidas efetivas de melhorias 1 

Grande Burocracia: 
“Existe uma burocracia muito grande em relação a pedidos de declarações, entrega de trabalhos, pedidos de assinaturas de estágios e outras 
coisas mais”. 
“...a burocracia excessiva da UNIOESTE tem prejudicado e muito os alunos com relação a contratação de professores”. 

2 
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Há problemas com relação a ofertas de matricula em disciplinas de grades de anos diferentes no mesmo curso. 1 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
Igualdade nos Campi: Melhoras no Campus de Foz do Iguaçu. 
“POR FAVOR, melhorem o campus de FOZ DO IGUAÇU, tanto na infraestrutura como no ENSINO dos cursos! A UNIOESTE não é CASCAVEL 
SOMENTE, também é Foz do Iguaçu!” 
“A instituição precisa melhorar muito”. 
“A UNIOESTE tem potencial para ser uma ótima universidade, o que a prejudica é a politicagem e consequentemente o favorecimento de alguns 
campi mais do que outros, o que faz com que alguns cursos sejam menos favorecidos e assim uma qualidade inferior na educação e 
desenvolvimento dos acadêmicos. Outro problema muito visível é o de comunicação entre os representantes da academia com a universidade 
em si, resultando em falta de informação e conhecimento das políticas institucionais”.  
“A Universidade deveria olhar mais para o CAMPI de Foz do Iguaçu, onde há mais de 4 anos estamos aguardando pelo menos um AUDITÓRIO”. 
“É evidente a necessidade de mais recursos para a UNIOESTE-Campus de Foz. Somos alunos da UNIOESTE, queremos os mesmos direitos 
que todos os outros alunos dos diversos campi!” 

6 

Melhorar a infraestrutura: 
“a estrutura física não é adequada, desde sujeiras até falta de materiais de grande importância, falta H.U em foz, o que seria decisivo na 
formação dos acadêmicos. R.U. me parece uma realidade muito distante de campus de foz, embora fosse extremamente útil levando em 
consideração que o campus fica longe de que qualquer restaurante”. 
“A UNIOESTE é uma universidade boa em termos de pesquisa, extensão e qualidade dos cursos, mas precisa melhorar sua estrutura física 
interna, em questão de sala de aula, equipamentos, pátio etc.” 

22 

Melhorar a cantina 2 
Não temos Restaurante Universitário em Foz 6 
Não temos Casa do estudante em Foz 1 
Não temos Hospital Universitário em Foz 2 
Melhora nas salas de aula 7 
Construção e/ou melhoras nos Laboratórios 8 
Melhorar os Banheiros: estão sujos e mal cuidados 5 
Ar condicionado nas salas de aula: “em Foz do Iguaçu é humanamente impossível permanecer em sala no calor”, “os que existem são velhos e 
barulhentos”. 

5 

Dispor dos equipamentos necessários para a prática do ensino. 
“O uso de multimídia é essencial nas aulas, mas o professor não pode utilizá-lo sempre porque deve reservar antecipadamente”. 

3 

Construção do Auditório 
“Pela quantidade de alunos atendidos pela Universidade, há necessidade de um Auditório para realização de palestras com capacidade superior 
à do mini-auditório”. 
“Acredito que muita coisa precisa ser melhorada, principalmente no campus de Foz. Somente um exemplo, o mais visível: Existe um espaço 
onde já deveria haver um auditório para umas 3 mil pessoas, mas que na realidade ainda é um terreno cheio de mato e sem nenhum vestígio de 
início de obra. Quer dizer, colocaram um muro de madeira lá, pra nós não vermos que nada está sendo feito”. 

9 

Melhora no estacionamento e entrada da Universidade: calçamento. 23 
Melhora no escoamento da água no estacionamento. 1 
Mais segurança: ter controle de quem entra e quem sai da Universidade. 12 
Ter transporte para visitas técnicas 1 
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Criar quadra poliesportiva no campus de Foz 1 
Fazer uma gestão voltada ao acadêmico buscando melhorara a infraestrutura para os professores e discentes 1 
Melhora na biblioteca e aumento dos acervos. 8 
Mais referências bibliográficas para enfermagem. 1 
Mais referências bibliográficas biblioteca no campo de Hotelaria. 1 
O bloco de Direito é separado dos outros e não há uma cobertura para proteção da chuva para os alunos que se dirigem para lá, além de não 
possuir banheiro próprio! 

1 

Criar um sistema digitalizado: 
“Em relação a matricula e pré-matrícula, a UNIOESTE ainda peca no assunto, pois tudo ainda é presencial e não digital, como já acontece em 
quase todas as universidades, tendo muitos de nós virmos de cidades distantes apenas para realizar as mesmas. Com cursos como ciência da 
computação que poderia ajudar na digitalização dos processos, o site é extremamente antigo e não presta recursos de utilidade duvidosa, como 
grade de matérias desatualizada, e sem local para professores postarem seus arquivos”. 
“Falta e muito um sistema digitalizado, um site melhor, com tantos alunos aptos para uma melhoria no site e sistema de informação, o site é 
péssimo. Falta o aluno fazer login no site da faculdade e ver seu histórico as suas notas, todas as informações deles, porque depois da terceira 
semana de aula a secretaria acadêmica ainda não fez as matrículas, uma vergonha”. 

3 

Apesar de desconhecermos os documentos oficiais que orientam as ações dentro da nossa instituição percebemos que existem várias lacunas 
(como essa que nos privou, de alguma forma, do seu conhecimento e consequente participação efetiva nos assuntos referentes à instituição) e, 
estas se fundamentam, ao nosso ver, em relações interpessoais direcionadas ao interesse de incremento da nossa instituição como um todo. 
Para isso, é necessário informações claras sobre o papel social da instituição. 

1 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Acredito que está como toda pesquisa é de extrema importância para a melhora no que diz respeito a atendimento, infraestrutura, projetos, 
acessibilidade e por ai vai. Espero que todos tenham interesse e disposição e acima de tudo reconhecer que ao responder este questionário 
estamos contribuindo com a melhora na qualidade dos serviços e formação profissional seja por parte da comunidade acadêmica ou da externa. 

1 

A avaliação institucional deveria contribuir para uma melhor adaptação da instituição e correção das devidas falhas, não ser meramente um 
relatório estatístico de opinião que será arquivado sem ser levado em consideração. 

1 

A Universidade está boa, mas pode melhorar com esta avaliação.  

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
A comunidade acadêmica da UNIOESTE precisa melhorar nas relações interpessoais... Atender os estudantes (colaboradores da secretaria) 
com mais vontade.  

5 

É imprescindível que haja uma relação mais próxima entre a faculdade e os acadêmicos, necessita-se de mais eventos acadêmicos na 
universidade ou promovidos por esta. O ganho será para todos os envolvidos! 

 

O número de alunos por turma deveria diminuir, são 40 alunos por turma, é muito ruim, o aprendizado fica comprometido.  1 
Maior entrosamento do aluno, professor e funcionário.  1 

Os acadêmicos têm sim seus deveres, mas devem ser respeitados seus direitos. Universidade justa e coerente. 1 
É necessária uma revisão geral no curso de Ciência da Computação, evitar brigas políticas que prejudicam o curso. 1 

DIMENSÃO 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA 
OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
O valor da prova do vestibular é muito caro, não deveria ser 90 reais. 1 
Observa-se que a UNIOESTE sofre muito com a falta de recursos disponibilizados pelo Estado, como também sofre com a fraca gestão da 
direção de campus (caso de Foz do Iguaçu). Problemas como a falta de professores no curso de Ciências Contábeis (até algum tempo atrás 

1 
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existia a falta de 4 professores) quando levados para uma possível resolução por parte da diretora geral do campus, obteve-se a resposta que a 
mesma desconhecia os fatos que estavam ocorrendo com o curso. 

DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
Os estudantes precisam ser mais ouvidos e respeitados. Importante também deixar claro e incentivar os alunos a não se sentirem coibidos de 
manifestar suas insatisfações com relação aos diversos segmentos da universidade, principalmente aqueles que se relacionam diretamente 
como professores e alunos. 

1 

Outros Comentários Referentes à Avaliação  
Como iniciei o curso há pouco tempo não tenho muito a colaborar. 2 
Bom 2 
Parabéns 4 
Eu estudo no PTI e não tenho ligação com o campus. 1 

Avaliação foi importante para perceber o desconhecimento sobre a universidade. 1 

Falha do sistema ao tentar responder o questionário. Melhorias na infraestrutura do mesmo. 1 

Maior esclarecimento sobre as perguntas realizadas. 4 

Muito comprida porem será de beneficio pra nos acadêmicos. 2 

Bastante extensa, contendo perguntas que a maioria dos discentes deve desconhecer o conteúdo. 1 

Sucinto 1 

Interessante 1 

Avaliação mal elaborada tendendo a um padrão de resposta. 1 

Questionário bem elaborado que abrange todos os assuntos referentes à universidade. 1 
Agradeço a preocupação que tiveram para saber nossa opinião a respeito do corpo Institucional da UNIOESTE 1 

A avaliação é válida para os estudantes conhecerem a instituição, falta muita informação para todos. 1 

Interessante a avaliação, espero ter contribuído para melhorias. 1 

A falta de direcionamento para cada campus influenciará nas respostas dos acadêmicos que utilizam o campus fora de Cascavel. 1 

Esta avaliação procura a melhoria de nosso campus que hoje precisa muito disso e também para que os acadêmicos que estão entrando agora 
conheçam um pouco mais da nossa faculdade. 

1 

A Avaliação Institucional da UNIOESTE pode ser importante na tomada de decisões administrativas e para melhoramento das Normas Internas 
dos Campi, assim como a estrutura e políticas pedagógicas com vistas a melhorar a qualidade de vida dos acadêmicos e da comunidade 
envolvida com as atividades da UNIOESTE. 

1 

Avalia parcialmente a Instituição. 2 
Importante para a Universidade se adequar as necessidades. 4 
Perguntas repetidas, se querem uma amostragem significativa, deveriam divulgar os planos e políticas da universidade. 1 
Deveria ser feito com mais frequência e ser realmente levada a sério. 1 
Esperamos que depois desta avalição a situação do campus mude beneficiando a todos os acadêmicos. 1 
Muitos não sabem nem do à avaliação se trata, deveria ter sido trabalho sobre isto antes do questionário.  1 
Gostaria que fosse melhor divulgado esse processo de avaliação. Quais são os resultados anteriores? 1 

Agentes Universitários  

DIMENSÃO 1 - A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Questionário muito extenso, poderia ter sido melhor elaborado.  

DIMENSÃO 2 – A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE 
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OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE 
EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
Nenhum comentário  

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Melhoria na infraestrutura 1 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

O processo de avaliação institucional é um instrumento de contribuição para a melhoria da UNIOESTE 1 

Boa 1 

Nada a acrescentar 3 

DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
Acredito que deva ser dada atenção especial às relações interpessoais e ao clima organizacional na Instituição, especialmente no Campus de 
Foz do Iguaçu. A forma de administração pela imposição, sem qualquer abertura para discussão ou aproximação entre a Direção e os demais 
membros da comunidade, em especial, com os agentes universitários prejudica a motivação e o desempenho profissional desses. Além disso, 
mancha e minimiza os possíveis bons resultados obtidos nas demais dimensões. 

1 

Ainda há muitas coisas a serem discutidas e realizadas pela UNIOESTE, e principalmente espaço para os agentes universitários poderem ser 
ouvidos e atendidos tanto no profissional como no pessoal (saúde) sem medo de repressão ou perseguição profissional. 

1 

Outros Comentários Referentes à Avaliação  

Questionário muito extenso, poderia ter sido melhor elaborado. 1 

ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 11 

 
ANÁLISE 

Quando se questionou sobre a contribuição das relações interpessoais para satisfação pessoal, qualidade das atividades 

exercidas; convivência saudável e respeito mútuo; e criação de espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões 
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humanas e de convivência, a maior parte dos docentes, discentes e agentes universitários respondeu a opção parcialmente, com 

exceção dos agentes universitários, que afirmaram que as relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação 

pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas. 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS  
DOCENTES 
Como profissional docente da UNIOESTE você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 

 
Como profissional docente da UNIOESTE você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 
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Como profissional docente da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 

 
Em caso afirmativo, onde você realiza os exames? 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Como agente universitário da UNIOESTE você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 

 
Como agente universitário da UNIOESTE você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 
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Como agente universitário da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 

 
Em caso afirmativo, onde você realiza os exames: 

 
ANÁLISE 

A grande maioria dos docentes da UNIOESTE de Foz (73,26%) disse não participar de programas e ações de prevenção de 

riscos ocupacionais, nem de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de trabalho (69,77%). Dos que realizam 

exames periódicos de saúde, 79,66% disseram fazê-lo por convênios particulares e 20,44% no SAS. Os agentes universitários 

também apontaram que não participam de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais, nem de programas de 

promoção da saúde e melhorias no processo de trabalho, no entanto, observamos uma parcela maior de “Sim” para estes 
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respondentes. Dos que realizam exames periódicos de saúde, 16,67% disseram fazê-los no SUS, 40% no SAS e 43,33% por 

convênios particulares. 

 

2.3.4 Considerações Finais 

Em 23 de dezembro de 1994 com a publicação da Portaria nº 1784-A do Ministério da Educação e do Desporto,  a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – foi reconhecida com novo Estatuto e Regimento com sua forma 

multicampi.  

A UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu – PR, tem atualmente estrutura organizacional dividida em três centros, 

concentrados em três áreas de conhecimento, e oferece doze cursos de graduação. No Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 

CCSA são ofertados os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria e Direito. No Centro de Engenharias e 

Ciências Exatas – CECE são ofertados os cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Matemática e Engenharia 

Mecânica. Por fim, no Centro de Educação e Letras – CEL são ofertados os cursos de Letras (com habilitação em Língua 

Portuguesa e em Língua Espanhola e respectivas Literaturas e Língua Portuguesa e em Língua Inglesa e respectivas Literaturas), 

Enfermagem e Pedagogia. 

De 1991 a 2011, diversos cursos de Pós-Graduação lato sensu foram ofertados pela UNIOESTE, e a partir do ano de 2010 

o campus passou a contar com dois programas de Mestrado stricto sensu: Mestrado em Sistemas Dinâmicos e Energéticos, 

ofertado pelo CECE e o Mestrado Multidisciplinar em Linguagem, Cultura e Fronteira, ofertado pelo CEL.  

Com o fortalecimento da UNIOESTE e a necessidade de constituir um referencial para a melhoria da qualidade institucional 

foi criado o presente instrumento de avaliação, que se mostra como possibilidade para conhecer o processo universitário e suas 

instâncias burocrático-acadêmicas. 

Através da AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL pode-se conhecer, de modo mais amplo possível, todos os aspectos que dão à 

instituição o perfil de sua missão e visão. E, nessa medida, as dimensões estabelecidas nesta avaliação procuraram dar conta 
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desses aspectos, revelados pelas respostas aos questionários, que a UNIOESTE encontra elementos para refletir sobre seu perfil 

e projeto.  

Dessa forma, há de ser levado em consideração a análise das dimensões estabelecidas, como se segue:  

Sobre a Dimensão 1 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional – observa-se que a comunidade acadêmica 

avaliada, constituída por docentes, discentes e agentes universitários conhecem parcialmente o documento.  

Sobre a Dimensão 2 – 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, às bolsas de pesquisa, de extensão, de 

monitoria e demais modalidades, a comunidade acadêmica mostrou conhecer as ações de fomento e a existência de políticas que 

estimulam as atividades de ensino, extensão e pós-graduação, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais 

modalidades, e com tais ações para a comunidade acadêmica, a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação é 

parcialmente garantida.  

Sobre a Dimensão 3 – A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento científico, econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural – a maioria considerou que a UNIOESTE está desenvolvendo 

parcialmente o que propõe como missão institucional. Em relação à estrutura física, humana e político-pedagógica da UNIOESTE, 

a maioria considerou que a instituição atende parcialmente às necessidades da comunidade acadêmica. Sobre o processo seletivo 

do vestibular da UNIOESTE, a maioria considerou adequado o vestibular e necessária a oferta de mais cursos.  

Sobre a Dimensão 4 – A comunicação com a sociedade, quanto aos mecanismos de comunicação interna e informações, a 

maioria revelou considerar parcialmente adequados. Quanto à comunicação entre a instituição e a comunidade externa, as 

respostas indicaram que esses mecanismos não são claros ou acessíveis.  

Sobre a Dimensão 5 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho, a comunidade acadêmica manifestou-se dividida, 

enquanto parte disse estar contemplada, valorizada e estimulada pelas políticas em vigor na instituição, outra, não. 
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Sobre a Dimensão 6 – 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, quando se abordou sobre a organização e gestão da instituição, a maioria informou 

desconhecer se os Planejamentos Estratégicos nos campi, na Reitoria e Hospital Universitário estavam sendo discutidos e 

dinamizados de forma permanente. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, os respondentes afirmaram 

vivenciar parcialmente a autonomia universitária e a gestão participativa. Em relação à gestão institucional, os docentes 

responderam conhecer parcialmente, os discentes informaram desconhecer sobre a vivência da autonomia universitária quanto da 

gestão participativa. Entre os docentes e agentes universitários houve consenso na resposta sim sobre o cumprimento dos 

dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e instâncias colegiadas.  

Sobre a Dimensão 7 –Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 

comunicação,  a qualidade do atendimento prestada pelos servidores foi considerada parcialmente adequada. Ações relativas à 

política de pessoal, tanto corpo docente quanto técnico-administrativo, mostraram-se parcialmente (42,86%) coerentes com as 

necessidades do curso. Sobre a infraestrutura do campus, a maioria não considerou adequada para atender à demanda, quer em 

matéria de salas de aula, ou mobiliário e equipamentos; e parcialmente em relação a recursos didático-pedagógicos e laboratórios. 

Entretanto, a comunidade acadêmica considerou os serviços oferecidos pela biblioteca parcialmente adequados. 

Sobre a Dimensão 8 – Planejamento e avaliação, principalmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação 

institucional, novamente se percebe, em relação ao PDI e ao PPPI atenderem às necessidades institucionais e projetarem ações 

para a melhoria da UNIOESTE; Projetos e Relatórios da Avaliação Institucional serem publicizados e discutidos com a comunidade 

acadêmica; bem como resultados da Avaliação Institucional serem considerados para a elaboração, avaliação continuada e 

implementação dos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, Planejamento Estratégico, PPPI e PDI, que a maior parte dos 

respondentes desconhece sobre essas questões. 

Sobre a Dimensão 9 – Políticas de atendimento aos estudantes, a maioria afirma não existirem políticas de atendimento aos 

discentes.  No que se refere à política de conservação, atualização e segurança do campus, a maioria afirmou não existir e não 
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perceber melhorias e ampliação da infraestrutura. É preciso destacar que o período de aplicação do questionário de Avaliação 

Institucional aconteceu antes de iniciarem as reformas na infraestrutura (estacionamento, banheiros, pintura do campus). 

Sobre a Dimensão 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na 

oferta da educação superior, os respondentes afirmaram desconhecer a política interna de distribuição de recursos e saberem que 

os recursos não são suficientes para desenvolverem suas atividades. Quanto à transparência na gestão de recursos financeiros há 

equilíbrio entre os que se disseram satisfeitos e aqueles que disseram desconhecê-la. A maioria dos docentes da UNIOESTE de 

Foz não participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais, nem de programas de promoção da saúde e 

melhorias no processo de trabalho. No entanto, têm realizado exames periódicos de saúde, em convênios particulares e no SAS. 

Sobre a Dimensão 11 – Desenvolvimento das dimensões humanas e qualidade de vida no trabalho, na perspectiva da 

vivência acadêmica, os respondentes mostraram-se parcialmente satisfeitos. 

Espera-se que a abrangência da perspectiva das dimensões focalizadas oriente a UNIOESTE para a tomada de decisões, 

no sentido do ordenamento de programas e políticas que possibilitem o desenvolvimento de atividades acadêmicas e da 

administração de recursos, de modo a fortalecer sua missão. E, mais importante do que isso, entender que a avaliação 

institucional constitui-se em forma de conhecimento das dificuldades, dos problemas, das condições e do potencial da comunidade 

acadêmica. 
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2.4 CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

 

2.4.1 Dados gerais 

O primeiro passo para a implantação da educação superior em Francisco Beltrão foi dado em uma reunião ocorrida no início 

de 1974, na Câmara de Vereadores, com a participação de Frei Matias, então diretor da Faculdade de Ijuí - RS. Naquela ocasião 

decidiu-se criar uma faculdade com os cursos de Estudos Sociais e Economia Doméstica. No dia 10 de outubro de 1974, o prefeito 

municipal Antônio de Paiva Cantelmo, pela Lei nº 477/74, criou a Fundação Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão 

– FACIBEL. Essa Fundação tinha também a coparticipação do Centro Pastoral e Assistencial Dom Carlos, da Diocese de Palmas. 

Desde o início a sociedade sudoestina apoiou ativamente o projeto, tendo inclusive contribuído com recursos iniciais para a 

instalação da faculdade. Tiveram participação destacada os clubes de serviço – Rotary e Lions, assim como a Associação 

Comercial e Industrial. Muitas pessoas contribuíram individualmente, doando um valor simbólico equivalente a uma carteira de 

estudante. A primeira aula inaugural da FACIBEL foi proferida pelo bispo Dom Agostinho José Sartori e aconteceu no dia 5 de 

março de 1976. Contudo, após a conquista da FACIBEL, as lideranças da região passaram a reivindicar a instalação de uma 

universidade pública, como demonstra a tentativa de criação da Universidade Estadual do Vale do Iguaçu – UNIVALE. Nascida 

inicialmente como uma Universidade do Sudoeste, ela posteriormente anexaria também a Região Sul do Estado do Paraná, na 

tentativa de aglutinar forças a este projeto. No projeto, a UNIVALE englobaria então, além da FACIBEL de Francisco Beltrão e da 

Fundação de Ensino Superior de Pato Branco – FUNESP, duas faculdades da cidade de Palmas e mais duas de União da Vitória 

(uma estadual e outra municipal).  

Contudo, diversos entraves e problemas políticos e técnicos culminaram com o abandono do projeto da UNIVALE. Diante da 

inviabilização deste projeto conjunto, cada município buscou resolver isoladamente o problema.  

Apesar de abandonado o projeto da UNIVALE e, arcando com os custos de manter uma instituição com quase 700 alunos, a 

FACIBEL não desiste de se tornar uma faculdade pública e gratuita. No ano de 1994, o então governador Mário Pereira através da 
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Lei nº 11.020 autorizou repasse financeiro a FACIBEL até sua efetiva estadualização. Através de convênios anuais os recursos 

garantiam a gratuidade no ensino para aquele ano letivo.  

Diante das incertezas, a luta passou a ser por uma solução mais permanente, até sua estadualização definitiva. Nesse 

período, vários fóruns de debates e discussões aconteceram com o objetivo de encaminhar uma proposta que fosse viável para o 

Governo do Estado e que trouxesse garantias de crescimento para a FACIBEL. 

Nessas discussões, três alternativas foram levantadas: a) A vinculação da FACIBEL a uma universidade já consolidada, 

UNIOESTE ou UNICENTRO; b) A criação de uma Fundação Regional Comunitária; c) A estadualização de forma isolada. 

Esgotadas todas as discussões, a congregação votou a favor da primeira alternativa, ou seja, a vinculação a uma universidade já 

consolidada e em 09 de agosto de 1996, em reunião deste órgão máximo da Faculdade de Ciências Humanas de Francisco 

Beltrão, ficou claro que duas universidades, UNICENTRO e UNIOESTE, seriam instituições viáveis para atender aos anseios da 

FACIBEL, por vontade já manifestada por ambas. Porém, alguns destaques fizeram com que a UNIOESTE saísse vitoriosa na 

hora da votação.  

Uma vez definido o rumo, articulações foram desencadeadas no sentido de sensibilizar as lideranças com poder decisório 

no Governo do Estado para agilizar o processo.  Os contatos com a Reitoria foram intensificados e, em 17 de dezembro de 1996, o 

Conselho Universitário da UNIOESTE – COU, conforme a Resolução nº 022/96-COU, aprova a criação do campus de Francisco 

Beltrão e passa a orientar o processo de incorporação junto à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 

SETI. 

Em seguida o Governo do Estado elaborou o Projeto de Lei, que enviou à Assembléia Legislativa para autorização do 

executivo, que instituiria o Campus de Francisco Beltrão, mediante incorporação da FACIBEL, dando providências para a criação 

de 76 cargos públicos de professor de ensino superior para compor o quadro de pessoal docente e 53 cargos de agente 

universitário para compor o quadro de pessoal técnico-administrativo do campus.  

  A Assembléia Legislativa, através da Lei nº 12.235 de 24 de julho de 1998, autoriza, nos termos da proposta governamental, 

a criação do campus da UNIOESTE em Francisco Beltrão. Todos os passos legais foram seguidos, culminando com a assinatura 
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do Decreto nº 995 de 23 de junho de 1999, assinado pelo governador Jaime Lerner, no Palácio Iguaçu, na presença da 

comunidade acadêmica composta pelo Reitor Professor Erneldo Schallenberger, Pró-Reitor de Administração e Planejamento 

Professor Luis Alberto Ferreira Garcia, Pró-Reitora de Graduação Profª Norma Viapiana, Diretor Geral da Itaipu Binacional Dr. 

Euclides Scalco, ex-Ministro e Deputado Federal Dr. Deni Lineu Schwartz, Deputado Estadual Ademar Traiano, Secretário de 

Estado do Abastecimento e Agricultura Leonel Poloni, Prefeito de Francisco Beltrão Sr. Guiomar de Jesus Lopes, além do Diretor, 

professores e representantes discentes da FACIBEL e da comunidade sudoestina.   

No ano 2000, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná considerando o princípio da continuidade, ou seja, de que os 

serviços públicos não podem parar, enquanto a não realização de concurso público para preenchimento dos quadros de pessoal, 

firmou termo de cooperação financeira com a Fundação de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Profissional de Francisco 

Beltrão – FUNDESBEL tendo por objetivo o repasse financeiro com vistas ao funcionamento, em caráter emergencial, dos cursos 

de graduação ministrados no campus de Francisco Beltrão. Os recursos eram destinados ao pagamento exclusivo da folha de 

pessoal e encargos sociais de docentes e técnicos administrativos à disposição da UNIOESTE. 

O campus de Francisco Beltrão está localizado na Região Sudoeste do Paraná que se limita 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, segundo a classificação 

geográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, três microrregiões: Capanema, Francisco Beltrão e Pato 

Branco, envolvendo 42 municípios, com uma área de 16.986,59 Km2, que corresponde a 8,52% da área total do Estado, e uma 

população, em 2007, de 565.513 habitantes, 5,49% do total estadual. 

A UNIOESTE iniciou com os quatro cursos de graduação incorporados da FACIBEL:  Economia Doméstica (implantado em 

1976), Ciências Econômicas (implantado em 1985), Geografia e Pedagogia (implantados em 1985 e 1994, respectivamente). Na 

UNIOESTE, estes cursos atualmente estão inseridos em duas áreas do conhecimento – Ciências Sociais Aplicadas – CCSA e 

Ciências Humanas – CCH, sendo que o primeiro centro, em 2003, recebeu mais dois cursos, Administração e Direito e o segundo, 

em 2007, implantou o Programa de Mestrado em Geografia, com 12 vagas, com área de concentração em “Produção do Espaço e 
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Meio Ambiente”, contemplando duas linhas de pesquisa: Desenvolvimento econômico e dinâmicas territoriais e Dinâmica, 

utilização e preservação do meio ambiente. 

Na época da incorporação a estrutura física era constituída por dois prédios, um bloco de salas de aula e laboratórios onde 

também funcionava o setor administrativo (foto 13 – Bloco 1) e outro onde está instalado o anfiteatro com 604 lugares. Esses dois 

blocos, em 1999, quando da instituição do campus somavam 4.449,52 m2, em 2009 passou a ter 7.607,43 m2  e em 2010 teve 

início a construção de um novo bloco de sala de aulas e laboratórios que, conforme consta do Plano de Expansão da Infraestrutura 

Física, deverá ter  4.007 m2,  a ser construído em duas etapas. A primeira com 2.641,74 m2 (obra em execução) e a segunda com 

1.365,26 m2, aguardando recursos.  

O Bloco II (foto 14) em que funciona o setor administrativo e a biblioteca foi construído e inaugurado em 2006 com recursos 

provenientes da Prefeitura Municipal e de Emenda Parlamentar.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

  

 

 

 

 

 

Foto 14: Bloco II – Setor administrativo e biblioteca 
Fonte: Arquivo da Secretaria Administrativa do campus  

Foto 13: Bloco I - Salas de aula  
Fonte: Arquivo da Biblioteca do  campus de Francisco Beltrão  
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 O bloco IV (foto 15) foi construído em 2006 e 2007 e comporta as instalações do Curso de Direito e salas de aula de 

Economia Doméstica e Geografia, além do Programa Pró-Egresso.  A foto 16 ilustra a ampliação da área física, cujo projeto 

começou a ser executado em 2011, sendo a primeira parte com recursos próprios oriundos do Governo do Estado do Paraná e de 

emenda de parlamentar federal no valor de R$ 400.000,00 e contrapartida de recursos próprios de R$ 100.000,00 e a segunda 

etapa será construída com recursos  já aprovados da FINEP. 

           
 
 
 
  
 
          
 
  
 
  
 
 
 
 

   

  

 

Considerando ser um campus recente, institucionalmente grande esforço tem sido feito para a recuperação e a ampliação 

da área física, adequado espaços e equacionando diferentes demandas. O avanço para estruturação dos seus laboratórios de 

pesquisa se tornam visíveis graças a parcerias e captação de recursos em diferentes órgãos de fomento.    

Considerando que a região Sudoeste do Paraná apresenta Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 1991-2000 

(IPARDES, 2011) inferior à média do Estado do Paraná, considerando as transformações recentes com investimentos públicos 

importantes, como o Hospital Regional e o Centro de Detenção e Ressocialização de Francisco Beltrão, e considerando que a 

Foto 15: Bloco IV – construído em 2006-2007 
Fonte: Arquivo da Secretaria Administrativa do campus.                                                       

Foto 16: Ampliação da área física 
Fonte: Arquivo da Avaliação Institucional (2011). 
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expansão da oferta de ensino é um dos elementos significativos à melhoria dos indicadores socioeconômicos, diante desse 

cenário regional, o campus de Francisco Beltrão procurou definir claramente suas linhas de ação em novas áreas do conhecimento 

em seu plano de expansão, tendo como ponto de partida o perfil dos campi das universidades federais que estão presentes na 

Região Sudoeste, evitando, na medida do possível, sobreposição de cursos. Abaixo o organograma do campus de Francisco 

Beltrão (Figura 4) 
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2.4.2 Diagnósticos Avaliativos   

A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de Campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná - HUOP - que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA – um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 

para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

        Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos em 

cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do Campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem foi mantido e são de inteira responsabilidade dos 

instâncias/unidades anteriormente nominadas.  

 

DIAGNÓSTICO AVALIATIVO DA DIREÇÃO DO CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

SETORES DO CAMPUS DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

Pontos Negativos: 
1. Falta de pessoal concursado em todas as 
seções, quando das férias ou afastamento de 
alguém, na maioria das vezes sobrecarrega-
se outro setor ou funciona somente com 
estagiários; 
2. Falta de contratação permanente de 
eletricista e encanador, pois são prestadores 
de serviços de alto custo e são solicitados 
constantemente para reparos; 
3. Faltam meios para manutenção da saúde 
física e mental do servidor, como ginástica 
laboral de no mínimo 3 (três) vezes por 

Realizações: 
1. Reestruturação física dos Laboratórios de 
Ensino; 
2. Reformas do Bloco I com adequação para 
acessibilidade; 
3. Ampliação do espaço físico, com início da 
construção do Bloco V; 
4.  Adequação da rede elétrica do campus; 
5. Regularização do campus junto aos órgãos 
públicos (Corpo de Bombeiros, Prefeitura, IAP e 
Copel); 
6. Instalação de vigilância monitorada e câmeras de 
segurança; 

Necessidades: 
1. Planejamento 
institucional para atender 
às demandas de 
investimentos dos campi; 
2. Implantação de política 
de atendimento aos 
acadêmicos e egressos; 
3. Readequação da RDO 
com novos critérios, 
possibilitando equidade 
entre os campi e 
permitindo aos menores a 
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semana, móveis adequados e momentos de 
lazer entre os servidores (técnicos e 
professores). 
 

7. Regularização do Patrimônio do campus com 
atualização de cadastro e controle; 
8. Elaboração do Plano Diretor do campus; 
9. Aprovação interna para implantação de novos 
cursos de graduação: Ciências Sociais; 
Enfermagem, Medicina e Serviço Social; 
10. Sinergia com a comunidade regional que passa 
a ver a universidade como parceira em projetos de 
desenvolvimento regional; 
11. Aumento significativo de recursos provenientes 
de projetos (Pesquisa/Extensão) como os 
desenvolvidos através do Programa Universidade 
Sem Fronteiras, dado o empenho do Setor de 
Planejamento; 
12. Investimentos em equipamentos em todos os 
laboratórios; troca de mobiliário das salas de aula e 
setor administrativo; 
13. Estruturação dos laboratórios ligados ao curso 
de Direito (NEDIJ; NPJ e Pró-Egresso); 
14. Implantação de apoio e incentivo aos 
professores para participação em eventos técnico-
científicos; 
15.  Aumento expressivo na proposição de 
emendas parlamentares no âmbito Federal e 
Estadual. 
 
Pontos Positivos: 
1. Oportunidade para conhecer o campus (espaço 
físico e pessoal) e todo o seu funcionamento; 
2. Estar em contato direto com todas as seções, 
intermediando nas suas necessidades e 
dificuldades; 
3. Participar diretamente das decisões, promovendo 
reuniões, intermediando conflitos. 

possibilidade de maior 
crescimento; 
4. Maior regularidade no 
repasse de custeio, 
respeitando um 
cronograma e sem cortes, 
para evitar dificuldades 
financeiras ao campus; 
5. Realização de concurso 
público para contratação 
de servidores efetivos 
(agentes universitários e 
professores); 
6. Definição urgente sobre 
o PSP (Lei 15.050/2006) 
retirando os entraves para 
realização de concurso 
público e progressão dos 
agentes universitários. 
 

SECRETARIA 
FINANCEIRA 

 

Dificuldades encontradas: 
1. Ao passo que o aumento do número de 
projetos aprovados representou um avanço 
financeiro e estrutural positivo para a 
instituição, houve sobrecarga de trabalho aos 
servidores envolvidos e também dificuldades 
de compreensão por parte dos solicitantes da 

Evolução e melhorias do setor: 
1. Contratação de mais um servidor para a 
Contabilidade via teste seletivo e realocação de um 
servidor efetivo para a vaga ocupada pelo 
estagiário, totalizando 02 servidores na 
Contabilidade e 03 no Financeiro proporcionando 
maior agilidade e qualidade e continuidade dos 
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padronização necessária dos processos para 
utilização correta e em tempo dos recursos 
frente aos órgãos repassadores e 
fiscalizadores. Há a necessidade de uma 
melhor aceitação das orientações fornecidas 
pela Secretaria Financeira, pelos 
coordenadores e demais pessoas envolvidas 
quanto aos procedimentos corretos desde a 
formulação do projeto até sua prestação de 
contas final; 
2. Considerando, ainda, que no início de 2010 
houve a troca da secretária financeira, a 
saída da estagiária e a entrada dos três 
novos servidores, iniciou-se um processo de 
readaptação e aprendizagem geral que 
também contribuiu para o acúmulo de 
trabalho, considerando que as atividades 
desenvolvidas demandam conhecimento dos 
procedimentos legais e que todos os 
procedimentos são fiscalizados interna e 
externamente, evidenciam-se os benefícios 
da manutenção de uma equipe sem 
rotatividade, possibilitando assim um 
conhecimento crescente para uma prestação 
dos serviços cada vez melhor; 
3. As dificuldades na execução orçamentária 
se repetem todo ano e são causadas pela 
falta de regras claras ou fornecimento das 
informações em tempo para o Setor Contábil. 
Sugere-se uma ação efetiva para melhorar o 
repasse das informações (por escrito) aos 
setores envolvidos esclarecendo melhor a 
forma de execução e os valores destinados 
ao campus; 
4. Em 2010 o Arquivo Inativo da Secretaria 
Financeira foi reordenado e seu espaço físico 
readequado sanando temporariamente o 
problema. Considerando, ainda, que os 
demais setores não possuem espaço físico 
destinado para arquivo, sugerimos a criação 
de um Arquivo Central do campus com 

serviços prestados à comunidade e à própria 
instituição; 
2. Em 2010 houve a substituição das estações de 
trabalho e dos equipamentos do setor melhorando 
as condições de trabalho, refletindo também nas 
atividades desenvolvidas diariamente e no bem 
estar de seus servidores; 
3. De 2009 a 2010 houve um grande aumento no 
número de convênios aprovados para a instituição. 
Em parceria com a SETI foram 09 projetos 
aprovados via M.C.O, sendo que antes haviam 
apenas algumas aprovações esporádicas. Ainda 
mais significante foi o aumento dos projetos 
aprovados em parceria com a Fundação Araucária: 
em 2008 eram 03 Convênios em andamento e de 
2009 a 2010 foram aprovados 18 novos projetos, 
permanecendo 06 vigentes em 2011. Tal aumento 
proporcionou um fluxo muito maior de recursos em 
circulação na instituição contribuindo para sua 
contínua expansão. 
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padronização adequada e pessoa 
responsável pelo seu manuseio e 
organização. 
5. O repasse das informações aos campi 
envolvidos em processos de Licitações e 
Compras Unificadas pela Reitoria ainda não 
se realiza de forma adequada e no tempo 
certo, prejudicando a divulgação das 
informações e a correta execução financeira e 
orçamentária das despesas. Sugere-se a 
responsabilização formal do setor da Reitoria 
que detém as informações para que este 
realize o repasse das mesmas a cada 
campus envolvido, no momento que estas 
surgirem. 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

 

Infelizmente também existem pontos 
negativos, pois apesar de contarmos com 03 
(três) funcionários efetivos temos um déficit 
de servidores, tendo em vista o volume de 
trabalhos a serem realizados. Fato este que 
se deve principalmente pela gratuidade do 
fornecimento de documentos aos acadêmicos 
e o valor irrisório que é cobrado pelos planos 
de ensino. Entendemos que, uma vez 
concedido este benefício, dificilmente poderá 
ser retirado, mas pode muito bem ser limitado 
a 01 (uma) ou no máximo 02 (duas) vias por 
ano dos principais documentos. 
Outro fato que merece ser citado é a 
fragilidade do sistema acadêmico. Numa 
universidade como a UNIOESTE é 
inadmissível que os procedimentos 
acadêmicos tais como: matrículas, 
lançamentos de notas e faltas dos alunos 
tenham que ser realizados manualmente na 
sua totalidade. 
E, ainda, caso aconteça realmente a 
semestralização de todos os cursos conforme 
orientação do reitor e não for dado um 
suporte com implantação de um sistema 
acadêmico realmente capaz de atender a 

A Secretaria Acadêmica da UNIOESTE – campus 
de Francisco Beltrão, no período de 2008 a 2010, 
aponta alguns pontos positivos, tais como, a 
substituição de estagiários por 01 (um) funcionário 
efetivo, a aquisição de mobiliários novos para 
atender às necessidades do setor e melhor 
desempenho e bem-estar dos funcionários, a 
aquisição de computadores novos para oferecer 
maior agilidade no desenvolvimento dos trabalhos 
realizados. 
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esta demanda, vai ser impossível dar conta 
dos trabalhos desta Secretaria. 
Reivindicamos urgentemente um Sistema 
Acadêmico On-line que possibilite ao 
professor lançar as notas e faltas dos seus 
alunos e que dê acesso aos alunos consultar 
seus documentos e fazer suas matrículas. 

SEÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

 

Pontos Negativos: 
1. Falta de servidores efetivos, do quadro 
administrativo, para diversas seções; 
2. Falta de um sistema único para 
alimentação das informações; 
3. Dificuldades na fluência das informações 
de forma homogênea entre Reitoria e demais 
campi. 
 

Pontos Positivos: 
1. Incentivo à qualificação dos servidores técnicos 
através de palestras e cursos, os quais foram 
viabilizados através de parcerias entre Escola de 
Governo, Diretoria de Recursos Humanos e Seção 
de Recursos Humanos; 
2. Recebimento de mobília nova, entre elas, 
estação de trabalho e cadeiras, o que trouxe 
melhoria significativa nas condições de trabalho; 
3. Implementação constante dos sistemas de uso 
desta seção, o que garante a sistematização e 
atualização de informações; 
4. Mudanças na forma de avaliação de 
desempenho dos servidores técnicos, que passou 
de manual a informatizada, reduzindo assim de 
forma significa o número de papel e garantindo o 
arquivo virtual das informações; 
5. Abertura de vagas para professores, tanto 
através de concurso público quanto teste seletivo 
em diversas áreas; 
6. Esforço constante na resolução das mais 
diversas situações de responsabilidade desta 
seção. 

 

SEÇÃO DE COMPRAS 
 

Pontos negativos: 
1. O planejamento não eficiente das 
aquisições e contratações compromete a 
qualidade dos processos principalmente em 
função de não haver tempo hábil para a 
realização dos procedimentos administrativos 
inerentes aos processos de compra de 
materiais e contratação de serviços; 
2. Não existência de um sistema de 
informação informatizado (sistema de 
processamento das informações em nível 

Pontos positivos: 
1. No ano de 2010 foram realizadas melhorias na 
estrutura da seção, como a ampliação do espaço 
físico (novo layout) e também foram 
disponibilizados novos mobiliários e equipamentos 
(estações de trabalho); 
2. Outra melhora significativa foi a disponibilidade 
de mais um servidor técnico (atualmente com 02 
servidores) para desenvolver atividades do setor 
em função da necessidade de atender à demanda 
de processos administrativos de compras que teve 
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operacional e gerencial) para o 
desenvolvimento das atividades do setor, 
compromete a eficiência das atividades 
desenvolvidas na seção, pois atualmente são 
utilizados aplicativos como planilhas 
eletrônicas e um sistema de controle de 
compras para registro de preços, e estes não 
possuem conexão com os outros sistemas 
utilizados por outros setores (financeiro, 
patrimônio e almoxarifado), o que seria um 
principio básico para o funcionamento dos 
sistemas de informação na instituição; 
3. O acúmulo de funções pelo servidor (Chefe 
de Seção, Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação e Pregoeiro) passa 
a ser um limitador para o desenvolvimento 
das atividades em função da carga de 
trabalho elevada; 
4. O aumento do fluxo de trabalho no período 
de 2008 a 2010 tem sido considerável e pode 
ser observado pela evolução do número de 
processos realizados. 

um aumento considerável no período avaliado. 
 

SEÇÃO DE 
INFORMÁTICA 

 

Pontos Negativos: 
1. Não temos todo material necessário para 
manutenção de computadores; 
2. Temos que adquirir móveis novos para a 
seção de informática, pois os que temos são 
emprestados dos laboratórios; 
3. Teremos que fazer mais cursos e 
treinamentos. 
 

Pontos Positivos: 
1. Implantação de novos pontos de rede: foram 
implantados cerca de 90 pontos de rede, 
melhorando consideravelmente a estrutura de 
redes; 
2. Implantação da rede wireless com sinal de 
acesso em todos os blocos do campus: esta 
tecnologia é destinada a computadores portáteis, 
como notebooks, para garantir sua mobilidade sem 
perder o acesso à internet; 
3. Aquisição de quase 180 novos computadores, 
melhorando de forma considerável a qualidade e a 
quantidade de computadores; 
4. Foram montados laboratório de econometria (30 
computadores), laboratório de informática – ensino 
(30 computadores), laboratório de informática - 
pesquisa (substituição de 24 computadores), 
laboratório de práticas empresariais (13 
computadores) e outros laboratórios; 
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5. O novo sistema de telefonia da UNIOESTE 
integra todas as unidades através da tecnologia 
VOIP, onde todas as ligações entre ramais de 
quaisquer campi terão custo zero para a 
UNIOESTE. Além disso, com a implantação de 
linhas de celulares, as ligações para celulares 
permitirão grande economia. 

SECÃO DE 
PATRIMÔNIO 

EQUIPAMENTOS E 
ALMOXARIFADO 

 

Pontos negativos Almoxarifado: 
1. Não temos um lugar adequado para 
guardar os materiais do almoxarifado, tanto 
que, determinados materiais ficam no 
almoxarifado em si, e outros, em suma 
materiais de limpeza, tem que ser guardados 
em outro depósito provisório e sem 
adequação para tal fim; 
2. A UNIOESTE não disponibiliza de um 
sistema informatizado e integrado de 
almoxarifado, o que obriga cada campus a ter 
o seu sistema, e o do campus de Francisco 
Beltrão apresenta muitos problemas (interface 
em MS-DOS); 
3. Existem dois horários na semana, em dias 
distintos, para a entrega de materiais, porém, 
todos os dias, alguém solicita a entrega dos 
mesmos em horários diversos, atrapalhando 
assim, o trabalho da seção que, além do 
almoxarifado, compreende todo o trabalho de 
patrimônio do campus, tornando-o difícil, pois 
há uma única pessoa para atender a 02 (dois) 
setores. 
Pontos negativos Patrimônio e Equipamentos: 
1. Troca constante de bens de salas sem 
aviso prévio a esta seção, para que tais 
mudanças sejam feitas no sistema de 
patrimônio da UNIOESTE, o que causa 
diversos transtornos na busca in loco dos 
bens quando da conferência e assinatura dos 
Termos de Responsabilidade de Patrimônios, 
que cada responsável por sua sala precisa 
realizar todos os anos; 
2. Existem diversos problemas com o sistema 

Pontos positivos Almoxarifado: 
1. Conseguimos suprir as necessidades do campus 
tanto com relação a materiais de limpeza, copa e 
cozinha, quanto a materiais de expediente. 
 
Pontos positivos Patrimônio e Equipamentos: 
1. Ocorreu a mudança de sala e a troca dos móveis 
da seção; onde estava anteriormente o funcionário 
trabalhava dentro do almoxarifado (ambiente sem 
janela e ventilação). 
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informatizado de patrimônio da UNIOESTE, 
tais como: transferência de bens entre os 
campi sem aviso prévio ao campus de 
destino, o que acarreta vários transtornos 
quando do fechamento mensal da 
contabilidade do campus. O sistema deveria 
bloquear tais mudanças até que todos os 
interessados tivessem conversado sobre as 
mesmas; bens transferidos de campus ainda 
aparecem nos relatórios contábeis; algumas 
vezes as mudanças realizadas no sistema, 
com salvamento realizado com sucesso, 
segundo informações do mesmo, não 
ocorrem, causando diversos transtornos na 
localização do bem; 
3. Não existe um local adequado para o 
depósito de bens sem utilização (bens 
inservíveis); 
4. Falta ajuda para fazer o levantamento 
anual in loco de bens da instituição. 

SEÇÃO DE SERVIÇOS 
E APOIO 

 
O Setor é dividido em: 
protocolo, reprografia e  
telefonia. No triênio 
2008/10 podemos 
observar pontos 
positivos, onde houve 
avanço significativo; e 
pontos negativos que 
demonstram estagnação 
e até mesmo involução. 

Pontos Negativos 
1. Falha na comunicação referente aos 
eventos que os cursos e os grupos de 
pesquisa promovem, haja vista que o 
protocolo faz a parte de locação de espaço 
físico e inscrições para os mesmos; 
2. Falta e rotatividade de funcionários; 
3. Falta de comprometimento por parte de 
alguns funcionários. 
 

Pontos positivos: 
1. Contrato com empresa especializada em 
reprografia (comodato de equipamentos e 
fornecimento de assistência técnica); 
2.  Cursos para aperfeiçoamento dos funcionários; 
3.  Adequação do espaço físico 
protocolo/reprografia, haja vista que os dois setores 
funcionam em conjunto; 
4.  Instalação da tecnologia VOIP na telefonia. 
 

 

SEÇÃO DE 
SEGURANÇA E 
TRANSPORTES 

Pontos negativos Setor de Segurança: 
1. Falta de servidores para completar a 
equipe; 
2. Falta de cursos direcionados ou atividades 
de aperfeiçoamento para os servidores da 
referida área. 
 
Pontos negativos no Setor de Transportes: 

Pontos positivos do Setor de Segurança: 
1. Monitoramento por câmeras; 
2. Acesso fácil em todo o pátio da instituição; 
3. Claviculário para agilizar e organizar as chaves 
das portas dos setores internos; 
4. Contratação de serviço terceirizado na portaria; 
5. Comunicação com o setor de zeladoria e 
serviços gerais. 
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1. Excesso de horas trabalhadas pelos 
motoristas; 
2. Falta de 01 um servidor para a referida 
área; 
3. Falta de programação de viagens com 
antecedência por parte dos usuários. A 
Instituição (Cascavel) não faz conciliação de 
reuniões entre vários setores internos para 
diminuir viagens e consequentemente gastos. 
Ex: A UNIOESTE faz reunião para X em 
Cascavel no dia X, já outro setor marca outra 
reunião para dia y, onde poderiam fazer em 
uma mesma data, diminuindo assim, gastos 
etc.; 
4. Falta de estacionamento somente para 
veículos oficiais, evitando possíveis danos em 
veículos ou motocicletas de acadêmicos e de 
terceiros no pátio da UNIOESTE, isto é, na 
garagem. 
 

 
Pontos positivos do Setor de Transportes: 
1. Foram leiloados 02 (dois) automóveis oficiais 
(Santana e Parati) e adquirido 01 (um) veículo novo 
(Astra); 
2. Combustíveis suficientemente para cada período; 
manutenção completa e revisões sempre em dia da 
referida frota; 
3. Atendimento imediato das solicitações para 
atendimentos emergenciais e de rotina na frota 
oficial; 
4. Os veículos sempre estão em conformidade com 
a legislação do Código Nacional de Trânsito para 
tráfego com segurança aos usuários do serviço de 
transporte; 
5. Motoristas profissionais gabaritados para 
realização de deslocamentos em todo o território 
nacional; 
6. Curso aos motoristas de direção defensiva e 
primeiros socorros; 
7. Outras informações diversas referentes à área. 

SEÇÃO DE 
MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO 

 

Pontos Negativos: 
1. Falta de espaço para depósito, estando 
com frequência carrinhos e materiais de 
limpeza sendo levado de um lugar para o 
outro; 
2. Produtos de limpeza quase sempre de má 
qualidade, dificultando e às vezes até 
danificando o local e/ou objeto onde se utiliza; 
3. Falta de diálogo nas decisões que atinge o 
setor, como por exemplo, a troca do piso do 
Bloco I e outros; 
4. Falta de recursos financeiros para 
pequenos reparos e causas emergentes; 
5. Muita cobrança por parte de todos; pouca 
colaboração e/ou até mesmo desvalorização. 

Pontos Positivos: 
1. Aquisição de equipamentos para facilitar a 
limpeza (carrinho e escadas); 
2. Contratação de empresa terceirizada para 
complementar o quadro de pessoal do setor 
(jardinagem e manutenção); 
3. Caminho aberto com o administrativo para 
contratação de serviços e reparos quando se faz 
necessário. 
 

 

BIBLIOTECA 

 

Durante estes períodos também temos 
pontos negativos: 
1. Não implantação do sistema antifurto; 
2. Falta de um bibliotecário com carga horária 
de 40h semanais na biblioteca do campus; 

A Biblioteca Universitária Professor Bernardo 
Reisdorfer vem aprimorando ao longo de 2008 a 
2010 os seus serviços e ações. 
Temos um acervo de livros, 22.049, de periódicos 
391 títulos e 8.236 exemplares e de outros tipos 
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3. Desatualização dos recursos de 
informática, gerando demora no atendimento; 
4. O espaço físico insuficiente para a 
biblioteca (falta depósito e sala para 
restauro); 
5. Rotatividade e falta de funcionários; 
6. Ausência de sistema de controle de 
temperatura e refrigeração; 
7. Apesar das compras, há a necessidade de 
atualização constante do acervo, 
principalmente a bibliografia básica dos 
cursos oferecidos; 
8. Inativação prática do COMUT – Sistema de 
Comutação Gráfica no campus; 
9. Inexistência de um sistema interligado 
entre a secretaria acadêmica, o protocolo e a 
biblioteca, no referente às multas, onde 
alguns acadêmicos pagam a multa no 
protocolo, no entanto, o usuário deve vir até a 
biblioteca e apresentar o recibo para que 
fique ativado novamente; 
10. Necessidade de aumento de assinaturas 
de periódicos de cada área de atuação dos 
cursos, para possibilitar pesquisas 
atualizadas. 
 

(cd, vhs, dvd) 979 títulos. 
Neste período também foi contabilizada a 
frequência mensal com que os usuários vêm até a 
biblioteca, 6.102/mês. Com média de 2.328 
empréstimos e 1.563 consultas de livros mensais. 
Neste período merece atenção especial a oferta de 
novos serviços como: 
1. Serviço de alerta (informativo mensal via correio 
eletrônico ao corpo docente e técnico administrativo 
da instituição sobre a relação de obras inseridas ao 
acervo); 
2. Levantamentos bibliográficos dos livros, 
periódicos e monografias; 
3. Orientações dos acadêmicos do 1º ano dos 
cursos de graduação, mestrado, informando e 
conscientizando sobre as regras e o uso da 
biblioteca; 
4. Horário de atendimento aos sábados, visando 
atender à demanda dos cursos de pós-graduação e 
mestrado, bem como a comunidade em geral; 
5. Lançamento do portal da informação, disponível 
em: www.unioeste.br/portaldainformacao, 
proporcionando a consulta on-line do acervo 
bibliográfico; 
6. Neste ano, realizamos a ampliação da 
quantidade de livros emprestados por usuários, 
embasados no art. 42 da resolução 008/98; 
7. Cursos de aperfeiçoamento dos técnicos 
administrativos; 
8. Redefinição do layout da biblioteca, permitindo 
melhor utilização dos espaços disponíveis; 
9. Ampliação do acervo bibliográfico, que era de 
19.812 para 22.049, evidenciando um acréscimo de 
aproximadamente 11,25% de livros, devido a 
doações, permutas e principalmente aos convênios 
realizados que possibilitaram a compra de muitos 
livros, tais como 052/2006 do Governo federal 
MEC/SESU/UNIOESTE (livros chegaram em 2010), 
Fundação Araucária-Universidade Sem Fronteira, 
recursos do CNPq, recursos próprios do campus e 
também recursos oriundos de projetos de pesquisa 
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e pós-graduações; 
10. Crescimento na utilização do serviço de 
empréstimo entre bibliotecas-EEB, disponibilizando 
ao usuário o acesso a empréstimos de livros do 
acervo da biblioteca de outro campus da 
UNIOESTE; 
11. Também disponibilizamos as dissertações do 
Mestrado em Geografia do campus de Francisco 
Beltrão na base de dados da CAPES; 
12. Visando colocar em atividade o setor de 
restauro, algumas ações foram realizadas: 
13. Aquisição de equipamentos específicos, como 
prensas, desumidificador, guilhotina e perfuradora; 
14. Compra de material necessário para realizar 
este serviço, como diversos tipos de papéis, 
bisturis, espátulas de osso, pincéis, cola (Metil-
celulose) etc.; 
15. Cursos de aperfeiçoamento: a) Curso 
“Conservação e Recuperação de Acervos 
Bibliográficos (Módulo I – Orientações Básicas)” , 
promovido pela Associação Bibliotecária do Paraná 
– ABPR; b) Curso “Encadernação com Princípios 
de Conservação – Módulo I”, promovido pela 
Associação Brasileira de Encadernação e Restauro 
– ABER; c) Curso “Tipos de Costura para 
Encadernação”, promovido pela Associação 
Brasileira de Encadernação e Restauro – ABER – 
01 funcionário; d) Curso “14º Curso Informativo 
Sobre Preservação de Acervos Bibliográficos e 
Documentais”, promovido pela Fundação Biblioteca 
Nacional. 

DIREÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA 

PROGRAMAS/AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

CCSA Não foi possível implantar um curso de mestrado 
no CCSA porque vários docentes ainda estão se 
qualificando para o doutorado; 
O curso de Ciências Econômicas vem enfrentando 
problemas de rotatividade de docentes efetivos, 
com constantes pedidos de exoneração. De 2008 
a 2010 foram 04 exonerações de doutores 

Melhoria dos laboratórios, a partir de 
recursos oriundos de projetos de pesquisa 
e extensão; 
Da mesma forma aumento do acervo 
bibliográfico das áreas das ciências 
sociais; 
Avanço no processo de qualificação dos 

 (Em relação ao alcance)  
As metas propostas foram 
alcançadas ainda que de forma 
parcial, considerando que uma 
delas era a implantação de um 
curso de mestrado stricto ensu 
e por razões diversas, como por 
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aprovados em instituições federais; 
Outra dificuldade sentida relaciona-se aos testes 
seletivos com contratação que ocorrem 
normalmente em meados do período letivo, sendo 
necessária toda uma readequação de horários, o 
que gera alguns problemas; 
Consideramos problemática a burocracia exigida 
para liberação e execução de recursos financeiros 
de projetos de extensão, o que prejudicou 
parcialmente a execução dos mesmos; 
A desatualização do banco de dados da extensão 
na internet e a demora no registro das atividades, 
tanto de início quanto de encerramento. Sabemos 
que esse problema está relacionado à 
insuficiência de funcionários no setor na PROEX; 
Recebemos reclamações de docentes 
coordenadores de atividades, com dificuldades 
para o preenchimento de PIADs devido ao atraso 
no registro desses projetos; 
Enfatizamos que as questões burocráticas, do 
setor de compras, foram as que mais criaram 
animosidades internas com relação ao 
atendimento das compras destinadas aos projetos 
de extensão, pesquisa e também das matérias-
primas para aulas práticas, como, reagentes, entre 
outros materiais; 
O setor de audiovisual dificultou o bom 
desempenho do ensino, tendo em vista que no 
período de aula noturno possui apenas um 
funcionário (estagiário) para atender a todos os 
cursos, sendo assim houve reservas de multimídia 
para aulas que não foram atendidas, provocando 
alguns atrasos nas aulas. Também a iluminação 
das salas de aula deve ser melhorada; 
Essas questões foram levadas à direção do 
campus que tem tomado algumas providências 
possíveis, como o projeto para equipar todas as 
salas de aula com multimídia, resolvendo assim 
problemas com audiovisual. 

docentes (mestrado e doutorado); 
Implantação de 04 cursos lato sensu; 
Fortalecimento dos grupos de pesquisa; 
Melhoria dos recursos. Ampliação dos 
recursos tecnológicos (multimídia) como 
apoio didático;  
Aumento da participação de discentes em 
projetos de extensão, bolsistas e não 
bolsistas, assim como a ampliação de 
monitorias; 
Melhorias nas salas de aula, com 
aquisição de carteiras e cadeiras mais 
apropriadas. 
 

exemplo, os vários pedidos de 
exoneração de docentes 
doutores que ocorreram no 
curso de Ciências Econômicas, 
no decorrer dos últimos três 
anos; 
A extensão através dos projetos 
do Programa Universidade Sem 
Fronteiras contribuiu de forma 
significativa para a divulgação 
dos diversos cursos do campus 
e, por consequência, grande 
parte dos bolsistas recém 
formados foi absorvida pelo 
mercado de trabalho local, 
regional e estadual e em 
programas de mestrado, e 
outros projetos fomentados com 
recurso público na UNIOESTE e 
fora dela. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS – CCH 

Uma instituição de educação superior necessita refletir sobre suas ações e definir os objetivos referentes às suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. Em face da complexidade das interrelações entre tais atividades, acredita-se que um prazo de 30 

dias não seja suficiente para reflexão substancial a respeito das dificuldades, avanços e metas detectados na esfera administrativa 

das direções de centro durante um triênio. Assim, as informações que seguem constituem um resumo dos aspectos considerados 

relevantes na esfera da direção do Centro de Ciências Humanas, entre 2008 e 2010. 

ATIVIDADE DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

ENSINO Apesar de indicado pelo Conselho do 
Campus como próximo curso a ser 
implantado no campus de Francisco 
Beltrão, a proposta de implantação do 
curso de Ciências Sociais recebeu pouco 
apoio das administrações nas esferas de 
campus e reitoria; 
Problema crônico nas atividades de 
ensino da graduação é viabilizar apoio 
financeiro institucional às atividades 
práticas do tipo trabalho de campo. Tal 
atividade, embora conste do PPP dos 
cursos de bacharelado e licenciatura em 
Geografia, é viabilizada com recursos dos 
discentes e docentes. 

No triênio de 2008-2010 registraram-se avanços 
significativos no ensino, dentre eles: 
Consolidação do quadro de professores dos 
cursos de Pedagogia e Geografia; 
Implantação do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia - nível Mestrado, que inseriu o campus 
de Francisco Beltrão na esfera da verticalização do 
ensino na UNIOESTE; 
Implantação da primeira pós-graduação em 
Educação para as Relações Etnicorraciais 
(financiado MEC/FNDE/SESU – Programa 
UNIAFRO); 
Terceira edição da pós-graduação lato sensu em 
Gestão Político-pedagógica Escolar; 
Reformulação dos PPPs dos cursos de 
Pedagogia e bacharelado em Geografia, 
buscando maior aproximação com o campo de 
atuação profissional dessas áreas; 
Apesar de projetos de ensino ainda serem uma 
prática em fase inicial, registrando-se 7 (sete) 
projetos cadastrados no período, percebe-se que 
no triênio eles triplicaram em relação ao período 
anterior; 
Comparando-se ao triênio anterior as monitorias 
acadêmicas duplicaram, totalizando 7; 
Implantação do Núcleo de Formação Docente e 
Prática de Ensino – NUFOPE (Edital Prodocência 
– MEC 2008-2010). 

Implementar novos cursos de 
graduação e pós-graduação; 
Na esfera de graduações pretende-
se pleitear pelos cursos de 
Ciências Sociais, Letras, História e 
Psicologia, conforme Plano de 
Expansão do Campus. Em relação 
à pós-graduação, a prioridade é 
implementar o mestrado em 
Educação e o doutorado em 
Geografia.  
 

PESQUISA O principal problema para a pesquisa Neste triênio foram cadastrados 21 projetos de Consolidar os grupos de pesquisa 
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reside na falta de espaço físico que 
permita implementar novos laboratórios, 
bem como consolidar os existentes. 
Associada à pesquisa também se registra 
a ausência de políticas nas esferas das 
administrações superiores e de campus 
de ações que viabilizem a qualificação 
docente com auxílio financeiro 
institucional, como consta no PPI (2007). 
 

pesquisa, sendo que 33% obtiveram 
financiamento por órgãos de fomento. 
Comparado com o triênio anterior, onde estavam 
cadastrados 54 projetos de pesquisa sem 
financiamento, houve uma redução dos projetos e 
início do fomento à pesquisa. Projetos de 
infraestrutura para a pesquisa com 
financiamento foram 7, dos quais 86% 
contemplados nos últimos dois anos. A iniciação 
científica teve 55 projetos, dos quais 87% foram 
contemplados com bolsa. Em relação ao período 
anterior a iniciação científica duplicou os projetos 
aprovados. Esses avanços coincidem com a 
implantação do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da UNIOESTE – Fco Beltrão; 
Quanto à criação de grupos de pesquisa, do 
total de 11 grupos vinculados ao CCH, 36% foram 
criados no último triênio. Hoje o CCH conta com 
11 laboratórios, registrando-se aumento 
significativo nesse número no último triênio. Esse 
crescimento pode ser explicado tanto pela 
implantação de novos laboratórios quanto pela 
modificação na nomenclatura dos espaços 
ocupados pelos grupos de pesquisa. 
No que se refere à qualificação docente, o 
número de docentes qualificados teve variações 
pequenas em relação ao triênio anterior, 
chegando a uma média de conclusão de 5 
doutores, 1 mestre e 1 pós-doutor por triênio. 

existentes no CCH; aumentar a 
quantidade de projetos com 
financiamento por órgãos de 
fomento à pesquisa; promover a 
participação de projetos em editais 
de infraestrutura física e de 
equipamentos e implementar 
novos laboratórios de pesquisa que 
consolidem os núcleos de pesquisa 
existentes no CCH – Francisco 
Beltrão. 

EXTENSÃO A extensão possui pouca estrutura física 
para o desenvolvimento das atividades, 
havendo tão pouco incentivo para tal, seja 
na esfera do campus como na pró-reitoria. 
As ações dependem do espaço físico dos 
grupos de pesquisa em que os 
coordenadores de projetos estão 
vinculados;  
No que se refere a bolsas, o número e o 
valor destinado são pouco atrativos aos 
discentes e docentes; 
Outra dificuldade encontra-se no pouco 

Eventos: nesse período a realização de eventos 
diminuiu pela metade em relação ao triênio 
anterior, aparentando algo negativo. Na realidade, 
os eventos tornaram-se mais qualificados e se 
trouxe para o CCH eventos de âmbito nacional e 
regional. 
Projetos: neste triênio constam 23 projetos 
iniciados sem financiamento.  No período anterior 
foram 18. Com fomento 8 projetos e nenhum no 
período anterior. Esse avanço está diretamente 
relacionado com o Programa Sem Fronteiras do 
Governo do Estado do Paraná, o qual possibilitou 

Incentivar a proposição de projetos 
extensionistas financiados ou não; 
incentivar a participação discente 
nas atividades extensionistas; 
pleitear a ampliação de estrutura 
física para o desenvolvimento das 
ações de extensão. 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    520 
 

incentivo para fomento externo e interno 
aos projetos e programas extensionistas; 
Internamente não há incentivo para a 
criação de uma revista de extensão que 
dê visibilidade as ações desenvolvidas.  

melhorias quanto a equipamentos para o 
desenvolvimento destas ações. 
Bolsas: triplicaram no período, passando de 6 
para 19. Esse avanço está diretamente 
relacionado com o Programa Sem Fronteiras do 
Governo do Estado. 
Cursos: foram 16 no período, em relação aos 10 
do triênio anterior. 

ADMINISTRATIVAS O descompasso entre as instruções da 
administração superior e as atribuições 
definidas pelo Estatuto da UNIOESTE 
para a Direção de Centro, Conselho de 
Centro, Coordenação de Curso e 
Colegiados de Curso; 
Falta de política que coloque em prática a 
organização e a gestão institucional de 
forma descentralizada, colegiada e 
autônoma, como prevê o PPI desde 2007; 
A maior dificuldade administrativa da 
direção de centro é a ausência de 
autonomia administrativa e financeira, 
pois as decisões são tomadas pelo 
Conselho de Centro, podendo ser 
modificadas pelo Conselho de Campus e 
pelos setores administrativos da reitoria. 
Igualmente, apesar de receber recursos 
financeiros provindos das pós-graduações 
lato sensu pagas, a direção de centro não 
tem autonomia para gerenciar tais 
recursos implementando, por exemplo, 
políticas de incentivo à qualificação 
docente, participação em eventos, 
investimento em infraestrutura dos 
laboratórios e cursos vinculados ao 
centro. 

  

 

2.4.3 Questionários  

A comunidade acadêmica do campus de Francisco Beltrão no ano de 2010, época da realização deste questionário de 

autoavaliação institucional, contava com um número total de 111 docentes, sendo que o número de docentes respondentes foi de 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    521 
 

67; já o número total de discentes era de 1.361, sendo que o número de discentes respondentes foi de 473 e, o número total de 

agentes universitários era de 51, sendo que o número de respondentes agentes universitários foi de 32.  Ressalta-se que algumas 

pessoas não responderam a todas as questões, o que faz oscilar imediatamente para menos ou para mais, o total de 

respondentes. 

As respostas às questões que seguem estão representadas em gráficos que expressam as análises da comunidade 

universitária sobre a UNIOESTE e estão organizadas por dimensão. Em cada dimensão estão dispostas as questões GERAIS – 

respondidas por todos os vínculos (docentes, discentes e agentes universitários), e o gráfico que representa os índices de resposta 

por dimensão, seguidos de análise, e as questões ESPECÍFICAS – respondidas por cada vínculo, seguidas de análise. Ao final 

estão apresentadas as considerações finais sobre o campus. 

 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
1. Você tem conhecimento sobre a Missão e a Visão Institucional da UNIOESTE? 
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2. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011? 

 
3. Os princípios e os objetivos da UNIOESTE, propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011, estão sendo 
implementados? 
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4. Você conhece o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 

 
5. São criadas possibilidades para que os dirigentes, docentes, discentes, agentes universitários e os órgãos colegiados façam o 
acompanhamento, discussão, revisão e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, e do Projeto 
Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 
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6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 

 
7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 
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8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 

 
9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    526 
 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 
 

ANÁLISE 
Nota-se que a maioria dos docentes (64,18%), e dos agentes universitários (59,37%), conhece a missão e visão institucional 

da UNIOESTE. Enquanto apenas 26,85% dos discentes tem esse conhecimento. Por outro lado, a maioria dos discentes (47,78%) 

e outra grande parcela dos docentes (26,85%) e agentes (37,5%), tem um conhecimento parcial sobre esses princípios. 

No tocante ao conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional a maior parte dos docentes (47,76%) e 

agentes (43,75%), conhece-o parcialmente, nos discentes esse conhecimento parcial é de 26,22%. Nota-se a grande parcela de 

discentes que diz desconhecer o Plano (65,32%). Os docentes são a maior parcela de conhecedores do Plano: 40,3% e os 

discentes a menor: 8,46%. Enquanto nos agentes o percentual entre conhecedores e os que não conhecem é igual: 28,13%. 

Uma grande parcela dos discentes (59,61%) e dos agentes (43,75%) disse desconhecer os princípios e objetivos da 

UNIOESTE. Isso pode ser um provável reflexo do grande desconhecimento pelos discentes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Destaca-se também o conhecimento apenas parcial do Plano pelos agentes. A maioria dos docentes (35,82%) disse 

que os objetivos do Plano estão sendo implantados de forma parcial, juntamente com 40,63% dos agentes e 17,55% dos 

discentes. E apenas 29,85% dos docentes, 18,82% dos discentes e 12,5% dos agentes acreditam que os objetivos estão sendo 

implantados em sua totalidade.  



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    527 
 

Quanto ao PPPI novamente a maioria dos que não conhecem se mostra nos discentes (55,6%). É a maioria também entre 

os agentes, 43,75%. Enquanto a parcela dos docentes que o desconhecem é de apenas 22,39%. Dos que conhecem apenas 

parcialmente temos 35,82% dos docentes, 30,66% dos discentes e 34,38% dos agentes. Dos que afirmaram conhecer o PPPI a 

maioria está entre os docentes (41,79%), enquanto essa parcela é de apenas 13,74% dos discentes e de 21,88% dos agentes. 

A maioria dos discentes (52,43%) e agentes (43,75%) afirmam desconhecer mecanismos ou possibilidades para que os 

dirigentes, docentes, discentes, agentes universitários e os órgãos colegiados façam o acompanhamento, discussão, revisão e 

implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e do Projeto Político-Pedagógico Institucional, juntamente com 

20,9% dos docentes. Entre os que asseguraram que as possibilidades existem, a maioria está entre os docentes (35,82%), 

enquanto essa parcela é de 22,83% nos discentes e de 18,75% nos agentes. Paralelamente, 28,36% dos docentes, 17,97% dos 

discentes e 25% dos agentes, disseram que essas possibilidades são criadas apenas parcialmente. 

No sentido da existência de ações para reconhecer o perfil dos estudantes ingressantes, destacam-se as respostas 

positivas, para a maioria dos docentes (43,28%) e dos discentes (40,59%), tais ações são realizadas, juntamente com 31,25% dos 

agentes. Enquanto 22,39% dos docentes, 23,68% dos discentes e a maioria dos agentes (37,5%) acreditam que ações são 

realizadas de forma parcial. Nota-se que quase um quarto de docentes, discentes e agentes desconhece tais ações. 

Já sobre a UNIOESTE projetar ações em torno do perfil dos seus alunos ingressantes, a maioria dos discentes (31,5%) 

disse que tais ações são projetadas, acompanhados de 19,4% dos docentes e de 21,88% dos agentes. Entretanto, para 20,9% 

dos docentes, 12,9% dos discentes e 3,13% dos agentes tais ações não são projetadas. Acreditam que essas ações são 

projetadas apenas parcialmente 29,85% dos docentes, 27,91% dos discentes e 40,62% dos agentes. Paralelamente, também há 

uma porcentagem muito considerável entre todos os respondentes que desconhecem tais ações. 

Sobre ações para reconhecer o perfil dos egressos, os docentes têm a maioria (38,81%) dos seus respondentes 

acreditando apenas na parcialidade da realização de tais ações, enquanto esse percentual não chega nem a um quarto dos 

discentes (24,52%) e dos agentes (21,88%). A maioria dos discentes (35,1%), novamente, disse desconhecer tais ações, 

juntamente com a maioria dos agentes (46,88%).  
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A respeito da UNIOESTE projetar ações sobre o perfil  dos egressos, afirmam positivamente ou concordam sobre estas 

10,45% dos docentes, 27,06% dos discentes e 18,75% dos agentes. Contudo, a maioria dos discentes (42,49%) e dos agentes 

(50%) disse desconhecê-las, acompanhados de quase um terço dos docentes (29,85%). A maioria dos docentes (38,81%) acredita 

apenas na parcialidade da projeção dessas ações.  

Em resumo, verifica-se que em torno de um quarto dos vínculos participantes do processo de avaliação que responde 

positivamente aos diferentes elementos relacionados com a Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional, ou seja conhece 

sobre seus objetivos, sobre o PPPI, sobre a articulação do PPPI e o PDI, sobre as possibilidades de acompanhamento, discussão, 

revisão e implementação e sobre as ações da UNIOESTE em torno de ingressantes e egressos. Por outro lado, existe um grupo 

maior de participantes que apenas se relaciona parcialmente com tais aspectos. E, o que é muito significativo é que se somando 

os que responderam negativamente com os que desconhecem obtêm-se a maioria dos respondentes. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DOCENTES 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso? 
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DISCENTES 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso? 

 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007? 
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ANÁLISE 
 Observa-se que para 29,85% dos docentes existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do Curso e para 34,33% 

existe, porém parcialmente. Cabe destacar que 32,84% disseram desconhecer tal relação.  

Entre os discentes destaca-se o desconhecimento do assunto, apontado por 64,69% dos pesquisados. Apenas 17,55% 

afirmaram existir articulação entre os três documentos institucionais PDI, PPPI e PPP.   

 No segmento dos agentes universitários também é elevado o desconhecimento (53,12%) sobre a articulação entre os 

citados documentos, somando-se a 3,13% que responderam não haver articulação. Por outro lado, existem 18,75% dos 

pesquisados que responderam haver articulação entre os documentos PDI, PPPI e PPP e 25% que responderam ser esta 

articulação apenas parcial.  

 

DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
QUESTÕES GERAIS 
10. A UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão? 
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11. Existem ações que estimulem as atividades de ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, no que se referem à produção 
acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades? 

 
12. As atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares) garantem a qualidade 
desses cursos? 
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13. As atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) garantem a qualidade 
desses cursos? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 

ANÁLISE 

A grande maioria dos docentes (64,18%), dos discentes (76,9%) e dos agentes (65,62%) acredita que a UNIOESTE adota 

uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão, o que sinaliza que a instituição zela pelo cumprimento da unidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão.  
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Fica claro que a maioria dos docentes (68,66%), dos discentes (75,64%) e dos agentes (74,99%), acredita que existem 

ações que estimulam as atividades de ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, no que se refere à produção acadêmica, 

bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades e no estimulo a essas atividades. Vale ressaltar que 29,85% 

dos docentes, 19,28% dos discentes e 21,88% dos agentes disseram que esse estímulo é apenas parcial. 

Os respondentes dividem-se basicamente entre os que acreditam que as atividades realizadas nos cursos de graduação 

(ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares) garantem a sua qualidade e os que acreditam apenas na parcialidade desse 

impacto. Nos docentes dividem-se em 52,24% para sim e 44,78% para parcialmente, nos discentes dividem-se em 58,26% para 

sim e 33,69% para parcialmente e nos agentes em 34,38% para sim e 34,38 para parcialmente. 

Parece haver um consenso entre docentes (43,28%), discentes (40,47%) e agentes (31,25%), de que as atividades 

garantem a qualidade dos cursos de pós-graduação. E uma quantidade significativa de docentes (22,39%), discentes (36,86%) e 

agentes (34,38%) que desconhecem se as atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e 

stricto sensu) garantem a qualidade desses cursos.  

Em síntese, tomando-se por base que 44,25% dos docentes, 47,43% dos discentes e 49,06% dos agentes universitários 

responderam sim, há indícios positivos quanto à politica articulada de ensino, pesquisa e extensão, de que existem ações que 

fortalecem e estimulam estas áreas tanto nos cursos de graduação e pós-graduação que também visam garantir a qualidade dos 

mesmos.    

 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
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QUESTÕES GERAIS 
14. Quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural), a UNIOESTE está desenvolvendo o que propõe como missão 
institucional? 

 
15. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às demandas de suas áreas de abrangência, no que se 
refere à inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção 
artística e patrimônio cultural? 
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16. Existe uma política implementada de atendimento à comunidade acadêmica na UNIOESTE como exemplo: creche, 
restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica? 

  
17. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades da comunidade acadêmica? 
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18. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades das pessoas com deficiência? 

 
19. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado?  
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20. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
 Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários?  

CURSOS DISCENTES DOCENTES AGENTES EXTERNOS TOTAL 

Medicina 164 29 10 55 258 

Psicologia 72 11 5 11 94 

Enfermagem 48 16 4 6 74 

Engenharia civil 39 3  20 62 

Letras/por/inglês 43 6 1 7 57 

Agronomia 33 1  21 55 

Matemática 44 5 1  50 

Odontologia 34 2  12 48 

Contabilidade 39 6 1  46 

História 39 2 2  43 

Educação física 31 2  6 39 

Medicina veterinária 28  1 10 39 

Serviço social 22 6 4 5 37 

ARQUITETURA e URBANISMO 20 3 1 9 33 

Área de Engenharias 30 1  2 33 

Fisioterapia 21 3 1 4 29 

Belas artes (artes visuais, 
cênicas, música, dança, teatro, 
educação artística) 

20 3 3 2 28 

Ciências biológicas 23 2  3 28 

Farmácia 23 2  1 26 

Engenharia ambiental 18 1  6 25 

Filosofia 20   4 24 
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Nutrição 13 2 3 5 23 

Sistemas de informações 18   4 22 

Ciências sociais 15 3   18 

Química 13 1  4 18 

Jornalismo 13   4 17 

Administração 15 1   16 

Sociologia 8 4  4 16 

Área de saúde 14  1  15 

Direito 11   3 14 

Licenciatura em matemática 5 1 1 6 13 

Física 5 2 1 4 12 

Engenharia elétrica 8   3 11 

Engenharia mecânica 5  1 4 10 

Publicidade e propaganda 8 1   9 

Área de  licenciaturas 1 6 1 1 9 

Engenharia de alimentos 5 1 1 1 8 

Licenciatura em física 4 3 1  8 

Zootecnia 7   1 8 

Cursos voltados para saúde e 
tecnologia  

   6 6 

Engenharia florestal 6    6 

Ciência da computação 2   3 5 

Geologia 2 3   5 

Design 2   2 4 

Engenharia química 3   1 4 

Informática 4    4 

Licenciatura em história    4 4 

Pós em educação 4    4 

Relações internacionais 2 1  1 4 

Astronomia 1    3 

Astrofísica 2    3 

Biotecnologia    3 3 

Ciências políticas  2  1 3 

Comunicação social 2 1   3 

Design de moda 2 1   3 

Educação especial 1 1  1 3 

Engenharia mecatrônica 2   1 3 

Licenciatura em química  3   3 

Pós em cursos sociais 3    3 

Turismo 1   2 3 
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Area de Ciências Humanas 3    3 

Áreas humanas    2 2 

Biomedicina 2    2 

Gastronomia  2   2 

Moda 1   1 2 

Pós em alimentos 2    2 

Secretariado executivo 1  1  2 

Terapia ocupacional 1 1   2 

Área de exatas 2    2 

Antropologia  1   1 

Cartografia 1    1 

Comércio exterior 1    1 

Engenharia agrícola 1    1 

Engenharia cartográfica  1   1 

Engenharia da computação    1 1 

Engenharia da produção    1 1 

Engenharia de pesca 1    1 

Engenharia eletrônica    1 1 

Estética 1    1 

Estética e cosmetologia    1 1 

Informática programação    1 1 

Libras 1    1 

Oceanografia 1    1 

Pós em administração 1    1 

Pós graduação em direito 
(mestrado) 

1    1 

Pós graduação em geografia  
(doutorado)  

1    1 

Pós em gestão de pessoas 1    1 

Pós em sociologia 1    1 

Recursos humanos    1 1 

Relações públicas 1    1 

Tecnologia em alimentos 1    1 
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21. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade, na sua abrangência regional? 
 

ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE  

Quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do 

meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural), propostas em sua missão, 41,79% dos docentes, 

48,94% dos discentes e 21,88% dos agentes universitários afirmaram que sim, que a UNIOESTE está desenvolvendo estas ações, 

porém 41,79% dos docentes, 26,48% dos discentes e 37,5% dos agentes disseram que as ações são desenvolvidas apenas 
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parcialmente. Existe um grupo significativo composto por 13,43% dos docentes, 22,25% dos discentes e 34,38% dos agentes que 

disse desconhecer as ações de responsabilidade social da universidade.  

Quanto aos projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE estarem articulados com demandas oriundas da 

necessidade de inclusão social, propostas na dimensão três, 38,81% dos docentes, 49,79% dos discentes e 28,12% dos agentes 

informaram que sim, por outro lado um grupo significativo em todos os vínculos, 55,22% dos docentes, 32,84% dos discentes e 

40,62% dos agentes universitários afirmou que os aspectos de inclusão citados ocorrem apenas parcialmente. As respostas 

negativas foram baixas. Pode-se considerar pelos resultados que existe preocupação com o impacto social decorrente das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

No tocante à existência na UNIOESTE de uma política implementada de assistência à comunidade acadêmica, as respostas 

afirmativas foram baixíssimas, apenas 2,99% dos docentes, 8,05% dos discentes e 3,13% dos agentes disseram que sim. Há sim, 

em todos os vínculos, uma ênfase muito grande à inexistência de atendimentos como os citados (creche, restaurantes 

universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica), com 65,66% dos docentes, 54,66% dos 

discentes e 71,87% dos agentes respondendo não. A situação fica mais definida com os 14,93% dos docentes, 14,83% dos 

discentes e 12,5% dos agentes universitários que afirmaram existir apenas atendimentos parciais, constituindo-se, portanto, este 

um dos desafios futuros.  

No tocante à estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atender às necessidades da comunidade 

acadêmica, destaca-se que somente 7,46% dos docentes, 23,73% dos discentes e 6,25% dos agentes responderam 

positivamente. Dessa forma, somando-se à afirmativa parcial de 65,68% dos docentes, 62,29% dos discentes e 71,87% dos 

agentes, com o negativo obtido em 25,37% dos docentes, 12,71% dos discentes e 15,63% dos agentes, os dados explicitam que a 

comunidade acadêmica entende que a estrutura física, humana e didático-pedagógica é insuficiente para as atuais necessidades 

da UNIOESTE.  

Visto que apenas 13,43% dos docentes, 28,39% dos discentes e 9,38% dos agentes afirmaram positivamente, e 

considerando que as respostas negativas somadas às parciais são muito elevadas, com base nos resultados detecta-se que em 
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relação ao atendimento das necessidades das pessoas com alguma deficiência, a estrutura física, humana e didático-pedagógica 

da UNIOESTE não é suficiente ao acolhimento deste grupo.   

Em relação ao vestibular todos os vínculos atribuem um valor positivo ao mesmo. Observa-se que 55,22% dos docentes, 

81,77% dos discentes e 65,62% afirmaram que o processo seletivo é adequado, adicionando-se os que responderam que é 

apenas parcialmente adequado, fica claramente evidenciada a aceitação desta forma de processo seletivo para o ingresso de 

alunos na universidade.  

Com relação à oferta de novos cursos todos os vínculos consideraram a necessidade de oferta de novos cursos e os que 

mais se sobressaíram foram, em primeiro, Medicina, em segundo Psicologia e, em terceiro, Enfermagem. 

Sobre os serviços prestados pelo Hospital Universitário à comunidade regional existe uma aproximação de dados entre os 

que responderam sim e não. Porém, um grupo grande de respondentes assinalou que desconhece sobre essa atuação, situação 

verificada entre 65,67% dos docentes, 73,09% dos discentes e 62,49% dos agentes. Diante desses resultados presume-se que há 

uma falta de divulgação de informações no âmbito da UNIOESTE sobre a abrangência do atendimento dessa unidade.  

Em suma, quanto às ações de responsabilidade social propostas em sua missão, se tomadas isoladamente, houve uma 

baixa representatividade das respostas positivas, aspecto fortemente influenciado pelos registros obtidos no que tange à ausência 

de uma política de atendimento à comunidade acadêmica na UNIOESTE como creche, restaurantes universitários, casas de 

estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica. Outro desempenho que afetou o resultado da dimensão três foi o 

reduzido percentual de respostas positivas à estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atender às 

necessidades da comunidade acadêmica.   
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DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
QUESTÕES GERAIS 
22. Os mecanismos de comunicação interna são claros e atendem às demandas? 

 
23. Os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, memorandos, informativos, jornal mural, boletim de 
dados, instrução de serviços, resumo geral de dados, etc.) são adequados às necessidades da comunidade acadêmica? 
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24. Os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
ANÁLISE  

Sobre os mecanismos de comunicação interna serem claros e atenderem às demandas internas, os dados positivos são 

restritos a 19,4% dos docentes, 32,42% dos discentes e 15,63% dos agentes universitários, caracterizando um baixo 

reconhecimento de todos os vínculos internos. É significativo o grupo que entende que tais mecanismos não são claros, 26,87% 

dos docentes, 11,65% dos discentes e 28,13% dos agentes, dados que se somados aos que entendem que os mecanismos de 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    545 
 

comunicação interna são apenas parcialmente claros, 50,74% dos docentes, 45,34% dos discentes e 56,24% dos agentes 

universitários, pode significar que existe necessidade de avaliar esses mecanismos de comunicação.  

No que tange aos canais de comunicação interna e informações serem adequados, 29,85% dos docentes, 41,1% dos 

discentes e 28,13% dos agentes disseram que sim. E, somando-se aos que cuja resposta foi parcialmente, 41,79% dos docentes, 

46,4% dos discentes e 50% dos agentes, pode-se entender que há uma opinião um tanto favorável. Entretanto, cabe destacar que 

tanto entre os docentes (23,88%) quanto entre os discentes (9,32%) e entre os agentes (15,63%) existe um grupo significativo 

considerando que estes meios de comunicação não são adequados.  

É importante destacar que para 17,91% dos docentes, 33,47% dos discentes de 18,75% dos agentes universitários os 

mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem uma articulação 

com a sociedade, porém 31,34% dos docentes, 10,17% dos discentes e 25% dos agentes afirmaram que não. Além disso, chama 

atenção o elevado índice de respostas para a alternativa parcialmente, indicada por 43,28% dos docentes, 46,19% dos discentes e 

43,75% dos agentes universitários. Considerando-se ainda os que afirmaram desconhecer, cabe refletir sobre o aprimoramento da 

estrutura de comunicação.  

Em síntese, sobre os elementos que caracterizam a comunicação institucional, ou seja, que atendem às demandas internas 

e promovem articulação com a sociedade, nota-se que o maior número de respostas positivas ocorreu entre os discentes, 32,36%, 

embora em todos os segmentos da comunidade universitária exista um elevado percentual, acima de 40%, de pessoas que 

entendem que a comunicação se faz de maneira parcial.  
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QUESTÕES ESPECÍFICAS  
 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Os sistemas e os fluxos de informação existentes na UNIOESTE entre reitoria, campus e HUOP facilitam o trabalho acadêmico e 
administrativo? 

 
ANÁLISE  

Para 15,63% dos agentes universitários os fluxos de informação existentes na UNIOESTE entre reitoria, campus e HUOP 

facilitam o trabalho acadêmico e administrativo e para 28,13% não facilitam. É elevado (43,75%) o índice dos que disseram que 

facilitam apenas parcialmente, ressaltando-se que 12,5% afirmaram desconhecer sobre tal fluxo.  

 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
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25. Com relação à sua qualificação profissional, você se sente contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor da 
UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DAS RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE 
           As condições institucionais para os docentes tem considerável aceitação considerando os 34,33% que responderam sim 

com os 37,31% que responderam parcialmente a questão se as ações relativas às políticas de pessoal praticadas pela UNIOESTE 

estão coerentes com as necessidades e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011. Entre os agentes 

universitários, 53,12% consideram que a política de pessoas não atende as suas necessidades.  
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DOCENTES  
As ações relativas às políticas de pessoal (de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 
desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) praticadas pela UNIOESTE, estão coerentes com as necessidades e o 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011? 

 

Como profissional docente da UNIOESTE, você desenvolve a sua prática pedagógica com as condições (infraestrutura – salas, 
biblioteca, laboratórios, equipamentos, etc., didático-pedagógicas e uso de novas tecnologias no ensino) necessárias para uma 
boa formação profissional dos acadêmicos? 
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Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas adequadamente as questões relativas à prática 
pedagógica (Planos de Ensino: conteúdos programáticos, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 

 
Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas também as questões relativas à prática pedagógica no 
que se refere à pesquisa, extensão e projetos especiais? 
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O Plano Individual de Atividades Docentes – PIAD possibilita incluir todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-
graduação que você efetivamente desenvolve na instituição? 

 
O colegiado do seu curso realiza processos para avaliação dos docentes e trabalha com os resultados dessas avaliações para 
melhoria da prática pedagógica? 
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Como profissional docente da UNIOESTE, você tem recebido apoio financeiro para participar de eventos de caráter técnico-
científico (congressos, seminários, fóruns, etc.)? 

 
ANÁLISE  

Os dados apontam que 28,36% dos docentes afirmaram que as ações relativas às políticas de pessoal (de carreira do corpo 

docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) praticadas 

pela UNIOESTE estão coerentes com as necessidades e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011. O grupo dos 

que afirmaram não, representa 13,43%, dos docentes. Porém, há um índice elevado de 41,79% dos que disseram que tais ações 

são parcialmente praticadas, situação que se torna mais decisiva quando 16,42% dos docentes disseram desconhecer se as 

ações relativas às políticas de pessoal atendem ao PDI. 

Entre os docentes, 40,3% responderam afirmativamente quanto às condições necessárias para sua prática pedagógica 

(infraestrutura – salas, biblioteca, laboratórios, equipamentos e uso de novas tecnologias no ensino), na UNIOESTE para uma boa 

formação profissional dos acadêmicos. Por outro lado, 50,74% afirmaram que essas condições são satisfeitas apenas 

parcialmente e 8,96% responderam que não existem estas condições.  

Para a maioria dos docentes, 55,22%, nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que atuam, são tratadas 

adequadamente as questões relativas à prática pedagógica (planos de ensino: conteúdos programáticos, metodologia, avaliação), 

no que se refere ao ensino. No entanto, existem 28,36% que afirmaram que essas questões são tratadas apenas parcialmente e 

16,42% disseram que o assunto não é tratado.  
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Quanto ao tratamento de questões relativas à prática pedagógica no que se refere à pesquisa, extensão e projetos 

especiais nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que os docentes atuam, 49,25% responderam positivamente, enquanto 

37,31% afirmaram que tais questões são abordadas parcialmente. Já 13,43% dos respondentes afirmaram que não.  

Em se tratando do PIAD, 43,28% dos docentes afirmaram que o mesmo possibilita incluir todas as atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e pós-graduação que os docentes efetivamente desenvolvem na instituição. Mas para 56,72% o PIAD não 

permite incluir todas as atividades desenvolvidas na UNIOESTE.  

No que tange ao uso de procedimentos para avaliação dos docentes e dos resultados dessas avaliações para melhoria da 

prática pedagógica, 19,4% dos docentes afirmaram positivamente e 40,3% negativamente, entretanto, 26,87% responderam que 

isso é parcialmente feito e 13,43% responderam desconhecer. 

Sobre o recebimento de apoio financeiro da UNIOESTE para participar de eventos de caráter técnico científico 20,9% 

afirmaram receber e 58,2% não receber. Há um grupo representado por 20,9% dos docentes que disse receber ajuda 

parcialmente.  

DISCENTES 

As ações relativas às políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 
desenvolvimento profissional e as condições de trabalho – praticadas pela UNIOESTE – estão coerentes com as necessidades do 
seu curso? 
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A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade (interna e externa) é satisfatória? 

 
ANÁLISE 

Para 37,92% dos discentes, as ações relativas às políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições de trabalho – praticadas pela UNIOESTE – 

estão coerentes com as necessidades de seus cursos. Já 40,89% responderam que tais ações são parcialmente coerentes. 

Contudo, também existe uma minoria de 7,42% que afirmou negativamente e outros 13,77% que afirmaram desconhecer.  

Sobre a qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade (interna e externa) ser 

satisfatória, 49,79% afirmaram ser satisfatória, seguida de 39,62% que afirmaram existir parcialmente um atendimento de 

qualidade.  
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
As ações praticadas pela UNIOESTE relativas às políticas de pessoal (de carreira do corpo docente e agente universitário, seu 
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) atendem às necessidades do setor em que você 
atua? 

 
Os agentes universitários participam com representatividade nas instâncias de decisão da UNIOESTE? 

 
ANÁLISE 

Para 25% dos agentes as ações relativas às políticas de pessoal (carreira do corpo docente e agente universitário, seu 

aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) atendem às necessidades do setor em que atua, e 
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para 28,13% as ações praticadas não atendem a tais aspectos. Grande parte dos respondentes (43,75%) apontou que as ações 

atendem parcialmente a suas necessidades.  

Quanto a participar com representatividade nas instâncias de decisão da UNIOESTE, 25% dos agentes universitários 

responderam afirmativamente, e 18,75% que não. Um grupo representativo de 50% dos respondentes afirmou que a 

representatividade ocorre parcialmente. 

 
DIMENSÃO 6 – 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 
 
QUESTÕES GERAIS 
26. Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, os Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e 
hospital universitário estão sendo discutidos e dinamizados de forma permanente? 
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27. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a autonomia universitária? 

 
28. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem-se vivenciado a gestão participativa? 
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29. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 

 
30. Há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e instâncias colegiadas? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 

Quanto à discussão e dinamização de forma permanente dos Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e hospital 

universitário, com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, somente 11,94% dos docentes, 9,32% dos 

discentes e 12,5% dos agentes responderam afirmativamente que estão sendo discutidos e dinamizados. 16,42% dos docentes, 

6,14 dos discentes e 25% dos agentes afirmaram que não. Considerando que existem 35,82% dos docentes, 12,5% dos discentes 

e agentes que afirmaram que os planejamentos estão parcialmente articulados com o PDI, é muito significativo o índice dos que 

desconhecem se está havendo alguma discussão, como ocorre com 35,82% dos docentes, 72,04% dos discentes e 50% dos 

agentes universitários. De acordo com os resultados obtidos na comunidade acadêmica, para 23,88% dos docentes, 20,76% dos 

discentes e 18,75% dos agentes universitários nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico tem-se vivenciado a 

autonomia universitária. Já 11,94% dos docentes, 12,71% dos discentes e 12,5% dos agentes negaram essa vivência. Nota-se 

que não há uma polarização sobre o assunto, porém, considerando a resposta parcial de 52,24% dos docentes, 34,32% dos 

discentes e 50% dos agentes universitários somada aos que desconhecem, que são 11,94% dos docentes, 32,2% dos discentes e 

18,75% dos agentes universitários, cabe à instituição maior definição e clareza sobre o verdadeiro alcance e os limites dessa 

autonomia, princípio constitucional que é abrangente e precisa ser assegurado nas áreas de administração e planejamento de 

recursos.   
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Em se tratando da prática da gestão participativa, verifica-se que 26,87% dos docentes, 21,61% dos discentes e 18,75% 

dos agentes universitários concordaram que nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, a mesma tem sido 

vivenciada. Nota-se que existe um grupo composto por 20,9% de docentes, 10,81% de discentes e 15,63% de agentes que negou 

esse tipo de experiência. Por outro lado, sobressai as respostas parcialmente e desconheço, pois 43,28% dos docentes, 36,44% 

dos discentes e 46,88% dos agentes universitários responderam que se vivencia a gestão participativa apenas parcialmente; já 

8,96% dos docentes, 31,14% dos discentes e 18,75% dos agentes desconhecem. Os dados fornecem elementos importantes ao 

debate teórico e maturidade da questão. 

Basicamente existe um equilíbrio de percepção dos vínculos analisados quanto à gestão institucional pautar-se nos 

princípios de qualidade e encaminhar ações para a melhoria da universidade, pois se verifica que 43,28% dos docentes, 47,46% 

dos discentes e 40,63% dos agentes universitários responderam positivamente, mesmo que exista um reduzido número de 

respondentes em todos os grupos que se manifestaram negativamente. Convém destacar que também é grande o número de 

respondentes que entendeu que a gestão pauta-se apenas parcialmente nos princípios citados, 44,78% dos docentes, 30,3% dos 

discentes e 50% dos agentes universitários. Acrescentando os que desconhecem, 7,46% dos docentes, 19,28% dos discentes e 

6,25% dos agentes, destaca-se a necessidade de rever e evidenciar as propostas e ações que corroborem para a garantia da 

qualidade 

Sobre o cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e Instâncias Colegiadas da 

UNIOESTE, 65,67% dos docentes, 37,08% dos discentes e 53,12% dos agentes disseram que o fato descrito ocorre. Na 

comunidade acadêmica, o grupo dos docentes é mais enfático quanto ao zelo pelos dispositivos regimentais e estatutários. No 

grupo de discentes 45,34% responderam desconhecer. É de salientar que 19,4% dos docentes, 1,48% dos discentes e 34,38% 

dos agentes universitários informaram que ocorre cumprimento parcial, ou seja, admitem que há descumprimento de normas na 

universidade.   

Resumindo, existe praticamente uma paridade de entendimento da comunidade universitária sobre a gestão da instituição. 

Os dados sugerem que entre os docentes há uma definição mais clara e positiva sobre os elementos que constituem tais 
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resultados. Verifica-se um grande impacto da baixa expressão e uso do PDI 2007/2011 para balizar a ação administrativa. No 

entanto, no que diz respeito à preocupação com a melhoria contínua da qualidade e cumprimento dos dispositivos regimentais e 

estatutários há uma ampla concordância da comunidade acadêmica em geral.  

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS  
 
DISCENTES 
Nas reuniões de colegiado do curso em que você estuda são tratadas adequadamente as questões relativas à prática pedagógica 
(Planos de Ensino: conteúdos curriculares, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 

 
Os seus professores adotam a avaliação do ensino-aprendizagem, visando, também, à melhoria da prática pedagógica? 
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O colegiado do seu curso realiza processos de avaliação do desempenho didático-pedagógico dos docentes? 

 
ANÁLISE 

De acordo com 42,58% dos discentes, no que refere ao ensino, nas reuniões de colegiado do curso em que estuda, são 

tratadas adequadamente as questões relativas à prática pedagógica (Planos de Ensino: conteúdos curriculares, metodologia, 

avaliação); já 2,75% afirmaram não serem adequadamente tratadas tais questões. Para 17,58%, as questões relativas à prática 

pedagógica são parcialmente tratadas e 37,08% responderam que desconhecem sobre tal questão.   

Sobre os professores adotarem a avaliação do ensino-aprendizagem, visando, também, à melhoria da prática pedagógica, 

54,24% responderam positivamente, 6,99% disseram que isso não ocorre, 33,9% disseram que é uma prática que ocorre 

parcialmente e 4,87% disseram desconhecer.  

Quanto ao colegiado do curso realizar processos de avaliação do desempenho didático-pedagógico dos docentes, 37,29% 

responderam que sim, 9,96% que não, 11,86% que parcialmente e a maioria afirmou desconhecer esta prática.  
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
QUESTÕES GERAIS  
31. A infraestrutura – no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), 
espaço para pesquisa, extensão e administrativo – atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
32. A infraestrutura, no que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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33. A infraestrutura, no que se refere a recursos didático-pedagógicos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
34. A infraestrutura, no que se refere a laboratórios, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica?
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35. A infraestrutura, no que se refere à biblioteca, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
36. A infraestrutura, no que se refere a recursos de informação e comunicação, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica?
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37. A estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE é suficiente para o atendimento da comunidade acadêmica? 

 
38. Quanto à infraestrutura, existe uma política de conservação, atualização e segurança? 
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39. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e Hospital Universitário? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 
         A infraestrutura - no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), 

espaço para pesquisa, extensão e administrativo - atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica, para 52,24% dos 

docentes atende parcialmente, para 37,31 não atende às demandas. No caso dos discentes, para 48,94% atende parcialmente, 

enquanto que para 34,32% atende às demandas. Para 65,62% dos agentes universitários atende parcialmente, sendo que para 

18,75% não atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica.  
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No que se refere a recursos mobiliários e equipamentos 11,94% dos docentes, 27,54% dos discentes e 18,75% dos agentes 

universitários afirmaram que a infraestrutura atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica; 20,9% dos docentes, 

15,47% dos discentes e 12,5% dos agentes universitários responderam que não atende. No entanto, 65,67% dos docentes, 

52,96% dos discentes e 65,62% dos agentes universitários disseram atender parcialmente às demandas dos cursos e comunidade 

acadêmica e 1,49% dos docentes, 4,03% dos discentes e 3,13% dos agentes universitários afirmaram desconhecer.   

Porém, a infraestrutura quanto aos recursos didático-pedagógicos 19,4% dos docentes, 30,3% dos discentes e 15,63% dos 

agentes universitários afirmaram que atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica; 20,9% dos docentes, 12,71% 

dos discentes, 12,5% dos agentes universitários responderam que não atende; e que atende parcialmente, 59,7% dos docentes, 

52,96 dos discentes e 65,62% dos agentes universitários. Desconhecem 4,03% dos discentes e 6,25% dos agentes universitários. 

Referente à infraestrutura, no que diz respeito aos laboratórios, 19,4% dos docentes, 26,27% dos discentes e 15,63% dos 

agentes universitários responderam que atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica; 25,37% dos docentes, 

11,65% dos discentes e 15,63% dos agentes universitários responderam que não atende; 50,75% dos docentes, 56,15% dos 

discentes e 62,49% dos agentes universitários afirmaram que atende parcialmente à demanda dos cursos e da comunidade 

acadêmica e 4,48% dos docentes, 5,93% dos discentes e 6,25% dos agentes universitários afirmam não ter conhecimento sobre o 

fato.  

Quanto à infraestrutura, no que se refere à biblioteca, nota-se que 19,4% dos docentes, 35,17% dos discentes e 25% dos 

agentes universitários afirmaram que atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica; 19,4% dos docentes, 10,81% 

dos discentes e 3,13% dos agentes universitários afirmaram que não atende; 61,2% dos docentes, 53,38% dos discentes e 

65,62% dos agentes universitários responderam que atende parcialmente; 0,64% dos discentes e 6,25 dos agentes universitários 

desconhecem sobre o assunto. 

Sobre a infraestrutura, referente a recursos de informação e comunicação 23,88% dos docentes, 35,38% dos discentes e 

28,12% dos agentes universitários afirmaram que atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica; 13,43% dos 

docentes, 6,36% dos discentes e 9,38% dos agentes universitários responderam que não atende e 61,2% dos docentes, 53,6% 
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dos discentes e 53,12% dos agentes universitários disseram que atende, porém, de forma parcial. Desconhecem sobre o assunto 

1,49% dos docentes, 4,66% dos discentes e 9,38% dos agentes universitários. 

Quanto à estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE observa-se que 19,4% dos docentes, 37,71% dos 

discentes e 18,75% dos agentes universitários afirmaram que é suficiente para o atendimento da comunidade acadêmica; 41,79% 

dos docentes, 11,23% dos discentes e 40,63% dos agentes universitários responderam que não é suficiente; 35,82% dos 

docentes, 42,16% dos discentes e 37,5% dos agentes universitários responderam que é parcialmente suficiente e 2,99% dos 

docentes, 8,9% dos discentes 3,13% dos técnicos desconhecem. 

No que tange à política de conservação, atualização e segurança nota-se que 26,87% dos docentes, 32,63% dos discentes 

e 25% dos agentes universitários afirmaram que essa política existe; 10,45% dos docentes, 8,05% dos discentes e 3,13% dos 

agentes universitários afirmaram que não existe; 38,81% dos docentes, 33,26% dos discentes e 59,37% dos agentes universitários 

afirmaram que a política existe parcialmente e 23,88% dos docentes, 26,06% dos discentes e 12,5% dos agentes universitários 

desconhecem sobre o assunto. 

Questionados sobre a percepção de melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e hospital universitário 

53,73% dos docentes, 33,05% dos discentes e 62,49% dos agentes universitários observaram que são perceptíveis essas 

melhorias; 2,99% dos docentes, 16,1% dos discentes e 3,13% dos agentes universitários afirmaram que não são; 35,82% dos 

docentes, 29,03% dos discentes e 31,25% dos agentes universitários perceberam parcialmente e 7,46% dos docentes, 21,82% 

dos discentes e 3,13% dos agentes universitários desconhecem sobre o assunto. 

Em resumo, considerando todos os elementos esta é uma área em que o corpo docente é mais crítico. Ao considerarmos as 

respostas positivas com as parcialmente positivas nota-se uma cuidadosa aceitação por parte dos diferentes vínculos da pesquisa, 

sobre a questão infraestrutura. Embora a UNIOESTE venha apresentando uma expansão contínua de infaestruturas necessárias 

para desenvolver as suas atividades, notadamente a estrutura física, existem diferentes atividades no ambiente universitário que 

constituem novas demandas, ocasionando que carências sempre ocorram.   
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
40. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007 atendem 
às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE? 

 
41. Os projetos e relatórios da Avaliação Institucional são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica? 
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42. Os resultados da Avaliação Institucional são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos 
Projetos Político-Pedagógico dos cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o 
Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 

No que diz respeito ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e ao Projeto Político-Pedagógico 

Institucional – PPPI 2007 34,33% dos docentes, 17,8% dos discentes, 28,13% dos agentes universitários responderam que 

atendem às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE; 2,99% dos docentes, 0,85% dos 

discentes e 28,13% dos agentes universitários afirmaram que não atende; 29,85% dos docentes, 13,98% dos discentes e 43,75% 
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dos agentes universitários responderam que atende parcialmente; 32,84% dos docentes e 67,37% dos discentes não têm 

conhecimento sobre o assunto. 

Sobre os Projetos e Relatórios da Avaliação Institucional serem publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica, 

23,88% dos docentes, 19,28% dos discentes e 21,88% dos agentes universitários responderam positivamente; 11,94% dos 

docentes, 14,19% dos discentes e 9,38% dos agentes universitários responderam que não são publicizados e discutidos;  já 

38,81% dos docentes, 20,76% dos discentes e 46,87% dos agentes universitários responderam que são publicizados e discutidos 

parcialmente e 25,37% dos docentes, 45,76% dos discentes e 21,88% dos agentes administrativos desconhecem esta questão. 

Dos docentes 28,3%, dos discentes 12,92% e 21,88% dos agentes administrativos responderam que os resultados da 

Avaliação Institucional são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos Projetos Político-

Pedagógico dos Cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-

Pedagógico Institucional – PPPI 2007; 13,43% dos docentes, 1,27% dos discentes responderam que não são considerados; 

22,39% dos docentes, 14,62% dos discentes e 25% dos agentes universitários afirmaram que são considerados parcialmente e 

35,82% dos docentes, 71,19% dos discentes e 53,12% dos agentes universitários desconhecem sobre os resultados serem 

considerados. 

Em síntese, nota-se que a percepção da comunidade acadêmica sobre a avaliação institucional como norteadora de 

discussões para uma avaliação continuada e na implementação dos Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos, PDI e PPPI, não é 

muito expressiva. Há um alto índice de desconhecimento, especialmente entre os discentes, da avaliação como um efetivo 

instrumento de desenvolvimento incorporado a UNIOESTE.      
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
QUESTÕES GERAIS 
43. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
44. As políticas de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2007/2011? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
ANÁLISE 

Verifica-se que 2,99% dos docentes, 6,14% dos discentes e 3,13% dos agentes universitários afirmaram que existem 

políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do estudante, etc.); 

contudo, a grande maioria, 70,14% dos docentes, 60,17% dos discentes e 65,62% dos agentes universitários, afirmou que não; 

16,42% dos docentes, 12,08% dos discentes e 21,88% dos agentes universitários afirmaram que parcialmente; e, 10,45% dos 

docentes, 21,61% dos discentes e 9,38% dos agentes universitários afirmaram desconhecer. 

Quanto às ações de atendimento aos discentes, 11,94% dos docentes, 9,96% dos discentes e 12,5% dos agentes 

universitários afirmaram que estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011; ao 

passo que 26,87% dos docentes, 4,66% dos discentes, e 6,25% dos agentes universitários responderam que não estão coerentes; 

29,85% dos docentes, 16,31% dos discentes e 25% dos agentes universitários responderam que estas ações estão parcialmente 

coerentes com as propostas; 31,34% dos docentes, 69,07% dos discentes e 56,25% dos agentes universitários desconhecem se 

estas ações de atendimento estão coerentes. 

Em síntese, o baixo índice de respostas positiva caracterizam as condições institucionais de atendimento ao discente. A 

qualidade da vida estudantil no espaço institucional foi verificada quanto à existência de políticas de atendimento aos discentes em 
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vários aspectos, e nesse sentido em todos os vínculos as respostas são muito evidentes: as ações de atendimento e assistência 

estudantil são muito precárias, há necessidade de ampliação.   

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS  
 
DOCENTES 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 

DISCENTES 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 

ANÁLISE 
No que diz respeito à existência de mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua 

atuação profissional, tem-se que 7,46% dos docentes, 24,15% dos discentes, 15,63% dos agentes universitários entenderam que 

sim; 25,37% dos docentes, 9,53% dos discentes e 15,63% dos agentes universitários que não; 25,37% dos docentes, 26,69% dos 

discentes e 21,88% dos agentes universitários que parcialmente; 41,79 dos docentes, 39,62% dos discentes e 46,87% dos 

agentes universitários que desconhecem sobre o assunto. Existe, portanto, forte indicativo de que há necessidade de desenhar um 

instrumento específico de pesquisa com vistas a acompanhar e avaliar aspectos relacionados à inserção dos ex-alunos no 

mercado de trabalho, com o intuito de reorientar o ensino desenvolvido, de forma a adequá-lo às necessidades e novas exigências 

do mercado de trabalho. 
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
QUESTÕES GERAIS 
45. Existem políticas internas de distribuição de recursos financeiros? 

 
46. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 
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47. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 

 
48. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
ANÁLISE 

Quanto a existirem políticas internas de distribuição de recursos financeiros 32,84% dos docentes, 15,25% dos discentes e 

34,38% dos agentes universitários responderam que sim; no entanto 7,46% dos docentes, 8,9% dos discentes e 6,25% dos 

agentes universitários responderam que não existem estas políticas; 23,88% dos docentes, 10,59% dos discentes e 31,25% dos 

agentes universitários entenderam que a existência dessas políticas é parcial; 35,82% dos docentes, 65,26% dos discentes e 

28,13% dos agentes universitários desconhecem. 

Quando foi questionado se a UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades, apenas 

2,99% dos docentes, 5,72% dos discentes e 3,13% dos agentes universitários disseram que sim; 43,28% dos docentes, 28,81% 

dos discentes e 25% dos agentes universitários responderam que não; 31,34% dos docentes, 25,85% dos discentes e 50% dos 

agentes universitários responderam que possui parcialmente esses recursos; 22,39% dos docentes, 39,62% dos discentes e 

21,88% dos agentes universitários desconhecem esta questão. 

No que se refere à utilização adequada dos recursos financeiros, 29,85% dos docentes, 23,73% dos discentes e 31,25% 

dos agentes universitários entenderam que a UNIOESTE utiliza adequadamente; para 4,48% dos docentes, 3,39% dos discentes e 

9,38% dos agentes universitários a instituição não utiliza adequadamente; 35,82% dos docentes, 18,64% dos discentes e 34,38% 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    579 
 

dos agentes universitários afirmaram que a ação descrita ocorre parcialmente; 29,85% dos docentes, 54,24% dos discentes e 25% 

dos agentes universitários desconhecem da utilização dos recursos. 

Um total de 40,3% dos docentes, 21,61% dos discentes e 31,25% dos agentes universitários disse que há transparência na 

gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE; 10,45% dos docentes, 11,44% dos discentes e 6,25% dos agentes universitários 

disseram que não há transparência; 20,9% dos docentes, 13,35% dos discentes e 31,25% dos agentes universitários entenderam 

que a transparência é parcial; 28,36% dos docentes, 53, 6% dos discentes e 31,25% dos agentes universitários desconhecem. 

De maneira geral, há um significativo número de respostas positivas nesta área, entretanto há de se considerar que quanto 

aos recursos financeiros obtidos pela UNIOESTE serem suficientes para o seu desenvolvimento quase a totalidade dos 

respondentes afirmou que não. A UNIOESTE busca outras fontes para completar seu orçamento e dar viabilidade aos seus 

projetos. Estas fontes são denominadas de recursos próprios, dentre as quais estão os recursos do vestibular, repasse da 

Fundação Araucária, dentre outros. Também, são realizados esforços junto aos parlamentares para a obtenção de recursos 

federais através de emendas parlamentares e de bancadas, de projetos encaminhados aos editais do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.   
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DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
49. As relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas? 

 
50. Na UNIOESTE há convivência saudável e de respeito mútuo? 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    581 
 

51. A comunidade acadêmica da UNIOESTE cria espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de 
convivência? 

 
52. COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE 
(Os comentários estão organizados por dimensão e vínculo, sendo que quando estes não constarem é porque não houve 
comentários) 
 

DIMENSÃO 1 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
 COMUNIDADE EXTERNA N. 

Conheço pouco a UNIOESTE. 1 

ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO  

As políticas e os planos de desenvolvimento ficam em dúvida na instituição. 1 

DIMENSÃO 2 – 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, às bolsas de pesquisa, de extensão, 
de monitoria e demais modalidades 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Mais cursos de graduação. 4 

Mais cursos de especialização. 1 

Mais cursos de mestrado. 1 

Falta comprometimento da instituição com a educação pública de nível médio e fundamental-parceria nos projetos. 1 

Melhorar as formas de avaliação. 1 

Maior aplicação prática de seus cursos. 1 

Manter cotas para as escolas públicas. 1 

Desenvolver projetos de pesquisa com assuntos regionais. 1 

Valorizar mais os cursos existentes. Tratá-los equitativamente. (por igual) 2 

ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO 1 
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Mais incentivo aos alunos na realização de projetos acadêmicos. 1 

Questões sobre a política pedagógica são desconhecidas pelos acadêmicos. 1 

Os alunos deveriam participar das decisões na elaboração e alteração dos PPPs. 1 

Instituição pública que atende a população de qualidade. 7 

A UNIOESTE deve ampliar seus cursos de graduação (bacharel e licenciatura)e melhorar a distribuição dos recursos. 3 

Falta de punição ao professor que não cumpre suas obrigações. 1 

Melhorar a organização da Semana Acadêmica. 1 

Corpo docente cada vez mais capacitado e comprometido. 2 

Melhorar o incentivo aos discentes em atividades de extensão e extracurriculares. 2 

Os cursos de licenciatura devem ter mais preocupação com a prática, ter conhecimento e organização da escola. 2 

DOCENTE  

Falta de suporte pedagógico. 1 

Sobrecarga de alguns docentes e falta de comprometimento de outros. 1 

AGENTE UNIVERSITÁRIO  

A melhor instituição de ensino. 1 

ACADÊMICOS DE ESPECIALIZAÇÃO  

Pela qualidade dos cursos, comprometimento dos docentes e discentes está entre as melhores universidades. 3 

ACADÊMICO DO MESTRADO  

É uma instituição de qualidade e deve abrir novos curso. 2 

DIMENSÃO 3 – A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em 
relação à inclusão social, ao desenvolvimento científico, econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Manter o sistema de cotas para ingressantes da  escola pública. 1 

Falta de projetos de extensão que atendam as necessidades da escola pública de nível fundamental e médio. 1 

A instituição é parceira nas ações  de desenvolvimento regional. 1 

AGENTE UNIVERSITÁRIO  

Ausência de atividades culturais. 1 

ACADÊMICO DE ESPECIALIZAÇÃO  

A instituição é parceira nas ações de desenvolvimento regional. 1 

DIMENSÃO 4 – A comunicação com a sociedade 
COMUNIDADE EXTERNA N. 

Necessidade de interação com a comunidade. 1 

Elogia ao PDE. 3 

Falta de divulgação dos seus cursos.  3 

ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO  

Maior divulgação de eventos que ocorrem dentro da universidade. 1 

Mais divulgação dos editais de testes seletivos para contratação de docente. 1 
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DIMENSÃO 5 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 

COMUNIDADE EXTERNA  

Rever conceitos da admissão de professores universitários-mal preparados- compromete a qualidade dos cursos. 1 

Investimento no corpo docente.  3 

Ótimos professores. 2 

Maior valorização dos docentes.  1 

ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO  

Melhorar o corpo docente. 2 

Faltam professores e funcionários (concursados). 4 

Professores qualificados. 1 

Maior critério na avaliação do desempenho da atividade docente. 3 

Baixo nível  dos professores contratados pelo processo seletivo simplificado. 3 

Existe respeito e harmonia no ambiente de trabalho. 1 

DOCENTES  

Crítica à linha ideológica presente em determinados cursos. 1 

Realização profissional em trabalhar na UNIOESTE. 1 

Ausência de valorização pessoal do servidor (professor e técnico). 1 

Falta de técnico advogado concursado para o Núcleo de Prática Jurídica. 1 

AGENTE UNIVERSITÁRIO  

Necessidade de concurso público para agente universitário. 2 

Falta plano de carreira dos agentes universitários. 2 

ACADÊMICO DE MESTRADO  

Elogio ao investimento em profissionais qualificados. 1 

  

DIMENSÃO 7 –  Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 
comunicação 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Mais investimento em infraestrutura  2 

Melhorar o atendimento. 1 

Livros mais atualizados  1 

DIMENSÃO 8 – Planejamento e avaliação, principalmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional 
COMUNIDADE EXTERNA N. 

Desconhece o processo. 2 

Um processo importante que contribui para melhoria da universidade para que  ela possa cumprir sua  responsabilidade social. 4 

Questionário com muitas perguntas. 3 

Desconhece o que existe no interior da universidade. 1 

ACADÊMICOS – MESTRADO N. 
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A universidade realiza o que se propõe .... Esse é um grande passo. 1 

Respondeu o questionário com base no campus de Francisco Beltrão, desconhece os outros. 1 

A avaliação possui grande importância, sendo um instrumento fundamental para a busca de melhorias no âmbito acadêmico. 1 

ACADÊMICOS – ESPECIALIZAÇÃO N. 
Falta mais conhecimento sobre a UNIOESTE para discutir os assuntos relacionados. 1 

Importante para melhorar os assuntos  que não foram satisfatórios. 1 

É válida, porque desconhecia o processo e a temática. 1 

ACADÊMICOS – GRADUAÇÃO N. 

Muito difícil de ser entendida. 2 

A avaliação é um ponto fundamental para que as atitudes corretas sejam tomadas. 3 

A iniciativa é de grande valia para percebermos a situação que a instituição se encontra atualmente, promovendo a discussão para melhoria 
dos pontos negativos da mesma. 

8 

Um processo razoável. Precisa melhorar. 4 

A avaliação é de  grande importância lembrando que existem algumas deficiências quanto a divulgação de  informações que se fazem 
importantes no decorrer de nossa vida acadêmica. 

6 

É muito bom que uma universidade tenha uma avaliação para ver o que seus alunos pensam e entendem a respeito da mesma. 3 

É importante, pois trás aos acadêmicos a oportunidade de expressar seu conhecimento sobre a instituição. 5 

Ocorreu pouca divulgação direta aos acadêmicos do PDI, poderia melhorar nesse aspecto. 5 

Permite obter uma  visão do conjunto.  Ajudou a conhecer um pouco mais sobre a UNIOESTE, fazer uma avaliação geral. 7 

Gostaria que o acadêmico tivesse mais voz dentro da universidade. 1 

É importante para saber se situar com relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional.  2 

A avaliação foi muito bem elaborada, abrangendo vários campos que merecem ser considerados. 1 

Considero interessante a metodologia adotada para estratificar e propor melhorias a partir da opinião dos acadêmicos. 3 

Questionário foi mal elaborado, uma vez que perguntas ficam repetidas. 1 

Os resultados devem ser cumpridos e não apenas questionado. 2 

Os resultados dessa avaliação deveriam ser discutidos com os acadêmicos para incentivá-los a participar mais da vida acadêmica. 3 

A Avaliação Institucional é muito importante, mas se houvesse uma maior prestação de contas quanto aos Planos apresentados, nós 
discentes poderíamos tomar conhecimento de decisões tomadas pela administração da Universidade, sendo assim, saberíamos que a 
Instituição a qual pertencemos tem um plano político claro e transparente. 

1 

Ao final dos questionários de avaliação é interessante a divulgação dos resultados. 2 

A avaliação é fundamental para o sucesso da gestão universitária. 1 

Desconhecimento sobre o seu conteúdo e do processo. 10 

DOCENTES N. 
A avaliação institucional possui grande valia, para fins de melhoria da qualidade do ensino, da aprendizagem e do processo de gestão 
acadêmica, devendo ser realizada anualmente para suprir eventuais falhas, bem como contribuir para o melhoramento da instituição. 

1 

Várias questões possuem muitas variáveis p/avaliar e ao responder "parcialmente", como os responsáveis pela pesquisa saberão qual a 
variável é atendida totalmente, parcialmente ou aquela que não é atendida? 

1 

Não se sente à vontade para realizar esta avaliação e, nem para tecer qualquer comentário. 1 
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Pensa ser este um processo necessário à instituição, bem como o trabalho de constante de observação no que consta o documento 
elaborado a partir deste. 

1 

Professor celetista,  que entrou recentemente, há muita coisa que desconhece. 2 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS N. 

Temos políticas definidas, mas a maioria só no papel. É importante que se crie uma cultura do "fazer".  É importante  termos políticas, mas é 
mais importante a gestão das mesmas, para que não venhamos a contribuir com o país "do faz de conta". 
 

1 

DIMENSÃO 9 – Políticas de atendimento aos estudantes 
COMUNIDADE EXTERNA N. 

RU  e  dormitórios para estudantes. 2 

Casa do Estudante.  1 

Acessibilidade para deficientes. 1 

Demora na entrega de diplomas. 1 

DIMENSÃO 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na 
oferta da educação superior 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Faltam recursos financeiros.  1 

ACADÊMICOS – GRADUAÇÃO N. 

Há uma boa intenção do Governo do Estado do Paraná quanto ao ensino superior, não só na UNIOESTE, mas também nas demais 
instituições. Penso que estes recursos deveriam ser melhor distribuídos em todos os cursos, bem como os projetos de extensão deveriam 
abranger mais municípios em torno da instituição, com participação efetiva de todos os acadêmicos, atendendo a função social da 
universidade, que é promover e desenvolver o bem estar do cidadão.  

1 

 

ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 11 

 
ANÁLISE 
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No que se refere às relações interpessoais na UNIOESTE obtêm-se que 41,79% dos docentes, 40,68% dos discentes e 

34,38% dos agentes universitários entenderam que aquelas contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades 

desenvolvidas; 17,91% dos docentes, 2,97% dos discentes e 9,38% dos agentes universitários responderam que não; 40,3% dos 

docentes, 39,19% dos discentes e 50% dos agentes universitários afirmaram que o fato descrito contribui parcialmente para a 

satisfação das atividades desenvolvidas; 17,16% dos discentes e 6,25% dos agentes universitários não têm conhecimento sobre o 

assunto. 

Quanto ao fato de na UNIOESTE existir convivência saudável e de respeito mútuo, nota-se que 47,76% dos docentes, 

67,8% dos discentes e 21,88% dos agentes universitários afirmaram que sim; sendo que somente 10,45% dos docentes, 1,69% 

dos discentes e 6,25% dos agentes universitários responderam que não; porém, 40,3% dos docentes, 27,54% dos discentes e 

71,87% dos agentes universitários entenderam que é parcial; 1,49% dos docentes e 2,97% dos discentes afirmaram que 

desconhecem se existe convivência saudável e de respeito mútuo. 

Em relação à comunidade acadêmica da UNIOESTE criar espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões 

humanas e de convivência, 14,93% dos docentes, 43,43% dos discentes e 12,5% dos agentes universitários responderam que 

sim; 31,34% dos docentes, 8,47% dos discentes e 18,75% dos agentes universitários responderam que não; 46,27% dos 

docentes, 37,5% dos discentes e 56,25% dos agentes universitários que parcialmente; 7,46% dos docentes, 10,59% dos discentes 

e 12,5% dos agentes universitários desconhecem. 

Resumindo, observa-se que em relação ao conjunto dos aspectos relativos à humanização e qualidade de vida no trabalho, 

há um menor grau de desconhecimento da comunidade acadêmica. Verifica-se que existe um grupo significativo composto por 

34,83% dos docentes, 50,63% dos discentes e 22,92 dos agentes universitários que respondeu favoravelmente aos diferentes 

aspectos inerentes ao convívio interno, mas é grande o grupo que reconheceu tais aspectos apenas parcialmente, como 42,29% 

dos docentes, 34,75% dos discentes e 59,37% dos agentes universitários. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DOCENTES 
Como profissional docente da UNIOESTE você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 

 
Como profissional docente da UNIOESTE você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 
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Como profissional docente da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 

 

Em caso afirmativo, onde você realiza os exames? 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Como agente universitário da UNIOESTE você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 

 
Como agente universitário da UNIOESTE você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 
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Como agente universitário da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 

 
Em caso afirmativo, onde você realiza os exames: 

 
ANÁLISE 

Os dados apontam que somente 5,97% dos docentes afirmaram participar de programas e ações de prevenção de riscos 

ocupacionais e a absoluta maioria de 71,64% afirmaram que não participam, 5,97% afirmaram participar parcialmente e 16,42% 

desconhecem tais ações.   

Destaca-se que 7,46% dos docentes afirmaram que participam de programas de promoção da saúde e melhorias no 

processo de trabalho, mas que 64,18% não, 8,96% participam parcialmente e 19,4% desconhecem sobre o assunto. 

Os dados apontaram que 71,64% dos docentes têm realizado exames periódicos de saúde, já 28,36% afirmaram não 

realizar tais exames. Verifica-se que 4,17% da categoria realizaram os exames pelo Sistema Único de Saúde – SUS, outros 
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31,25% procuram o Sistema de Assistência à Saúde dos servidores públicos do Paraná (SAS) e 64,58% disseram realizar seus 

exames de saúde por intermédio de outros convênios ou particular. 

Somente 12,5% dos agentes universitários responderam que participam de programas e ações de prevenção de riscos 

ocupacionais, 62,49% afirmaram que não participam, 9,38% afirmaram participar de maneira parcial e 15,63% desconhecem.  

Verifica-se que 21,88% dos agentes universitários afirmaram que participam de programas de promoção da saúde e 

melhorias no processo de trabalho, mas que 43,75% não, 18,75% participam parcialmente e 15,63% desconhecem sobre o 

assunto. 

Os dados apontaram que 65,62% dos agentes universitários têm realizado exames periódicos de saúde; 34,38% afirmaram 

não realizar tais exames. Observa-se que 18,18% dos agentes disseram realizar os exames pelo Sistema Único de Saúde – SUS, 

45,45% disseram procurar o Sistema de Assistência à Saúde dos servidores públicos do Paraná (SAS) e 36,36% realizam seus 

exames de saúde por intermédio de outros convênios ou particular. 

 

2.4.4 Considerações Finais 

Os dados foram organizados nas dez dimensões do SINAES compilados com informações quantitativas de maneira a 

compor um cenário da universidade, evidenciando suas forças e fragilidades. Esta etapa cumpriu o papel de sensibilizar a 

comunidade para o processo de avaliação e tomada de consciência das ações que vêm sendo desenvolvidas como parte da 

construção de um processo permanente e participativo de definição dos rumos da universidade.  

Como pontos positivos encontramos o cumprimento de exigências formais do SINAES, a transparência das atividades, a 

boa participação da comunidade acadêmica e da sociedade. Os participantes de todos os segmentos manifestaram-se nas 

questões abertas para exporem suas críticas e também para destacarem os pontos positivos percebidos. A avaliação institucional 

traz para a universidade a oportunidade de se avaliar e expor publicamente os resultados deste processo.  
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Ao concluir o processo de avaliação institucional, um fator marcante foi que a missão institucional e o PDI são reconhecidos 

pela maioria dos integrantes da comunidade acadêmica, mas a frágil articulação com os documentos institucionais – PDI, PPPI, 

PPP, sugere a criação de mecanismos de divulgação e discussão destes planos.   

Conclui-se que transparece nas respostas a universidade crítica e democrática que é a UNIOESTE e a avaliação se 

apresenta como um diagnóstico preciso para correção das ações que visem a sua melhoria nos campos do ensino, da pesquisa, 

da extensão e da gestão. Contudo, a produção destes resultados não se esgotam em si mesmos e a consistência dos dados 

sugere que se deve avançar no processo de interpretação e análise crítica.  
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2.5 CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 

2.5.1 Dados  gerais 

No ano de 1980, a educação superior foi instalado no município de Marechal Cândido Rondon com a Faculdade de 

Ciências Humanas de Marechal Cândido Rondon – FACIMAR, que, mais tarde, integrou a Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – UNIOESTE. Inicialmente, a  FACIMAR funcionava junto ao Colégio Estadual Ceretta, em um bloco que abrigava as salas 

de aula e o setor administrativo. Atualmente, são 26.487,99 m2 construídos, na sede e núcleos de estações experimentais. Entre 

2004 e 2010, o campus construiu 12.984,99m2  (Fotos 17,18 e 19). 

 

                   

 

 

 

O município, sede do campus, é um pólo microrregional, com população de 46.819 (quarenta e seis mil oitocentos e 

dezenove) habitantes. A inserção social da universidade é altamente significativa não apenas para a microrregião, como para o 

Estado e País. Evidências dessa configuração são os excelentes resultados acadêmicos alcançados pelos cursos de graduação 

em avaliações do Ministério da Educação –  MEC e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, bem como a criação de Programas 

Foto 17: Colégio Ceretta e construção 
do bloco administrativo 
Fonte: Acervo Fotográfico do campus 

 

Foto 18: Antigo bloco de salas de aula e 
biblioteca, hoje laboratórios 
Fonte: Acervo Fotográfico do campus 

 

Foto 19: Atual prédio da biblioteca 
Fonte: Acervo Fotográfico do campus 
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de Pós-graduação de Mestrado e de Doutorado, centrados na formação de pesquisadores, na produção de saberes, de ciência e 

tecnologias. Ao mesmo tempo, a inserção na comunidade é crescente e tem-se feito de forma qualificada, por meio de suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, e de parcerias com outras instituições.  

Para cumprir com sua função pública, a gestão do campus pauta-se pela transparência e planejamento de metas, de 

investimentos por meio de processos licitatórios e pela prestação de contas, trimestralmente, no Conselho de Campus, com 

posterior divulgação interna e externa. 

A comunidade acadêmica do campus em 2010 era formada por 193 docentes (efetivos e colaboradores), 103 agentes 

universitários e 06 funcionários temporários, e cerca de 1.843 acadêmicos de graduação e pós-graduação (Lato Sensu e Stricto 

Sensu). 

                                                  

 Figura 5: TITULAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS 

UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon - Outubro/2010 

 

 

 

 

 

  

 

 

O campus organiza-se por áreas de conhecimento em três centros. O Centro de Ciências Agrárias – CCA com os cursos 

de graduação em Agronomia e em Zootecnia e os programas de pós-graduação: mestrado e doutorado em Agronomia e de 

mestrado em Zootecnia. O Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras – CCHEL com os cursos de graduação em Educação 

O corpo docente apresenta excelentes indicadores de titulação, sendo 

que 95,73 % dos professores são mestres ou doutores e ou pós-doutores 

(Figura 1). O quadro de agentes universitários efetivos é formado por 

profissionais de grande competência técnico-administrativa. 
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Física (Licenciatura integral e Bacharelado no turno da noite), Geografia, Letras (Português, Inglês, Espanhol e Alemão) e História 

(Licenciatura nos turnos da manhã e noite). Os cursos de Geografia e História também contam com os programas de pós-

graduação – nível mestrado – e o curso de Letras, juntamente com outros cursos, no campus de Cascavel, oferta o programa de 

Mestrado em Letras. E o Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CSA é formado pelos cursos de graduação em Administração, 

Contábeis e Direito. 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    596 
 

 

 

Conselho de 

Campus 

Direção Geral 

de Campus 

Biblioteca Secretaria 

Administrativa 

Assessor 

Técnico 
Assistente 

Assessor 

Especial 

Serv. Técnicos e 

Informática 

Circulação, 

referência e 

preservação do 

acervo 

Seção de Serviço, 

Manut. e Conserv. 

Seção: Segurança 

e Transporte 

Seção de 

Informática 

Seção de Patrimônio, 

Equipamentos e 

Almoxarifado 

Seção de Recursos 

Humanos 

Seção de Serviços 

de Apoio 

Seção de Compras 

Conselho de 

Centro 

Conselho de 

Centro 

Sec. de Apoio 

Acadêmico 

Secretaria 

Financeira 

Conselho de 

Centro 

Centro de 

Ciências 

Agrárias 

Coordenação de 

Agronomia 

Coordenação de 

Zootecnia 

Centro de Ciências 

Humanas Educação e 

Letras 

Coordenação de 

Letras 

Coordenação de 

Educação Física 

Centro de 

Ciências Sociais e 

Aplicadas 

Coordenação de 

Administração  

Coordenação de 

Ciências Contábeis 

Coordenação de 

Direito 

Figura 6 – Organograma do 
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Qualificação e Valorização do Público: 

A Direção Geral do Campus, por meio da Secretaria Administrativa e Seção de Recursos Humanos, implantou em 

08/03/2004, o Projeto de Capacitação e Qualificação dos Servidores - PROCASERV, que objetiva a formação e o desenvolvimento 

de pessoas e de processos e a valorização dos servidores. Atividades culturais, cursos de atualização e treinamentos, tempos e 

espaços de confraternização e integração, promovendo vivências de sociabilidades, e de promoção da saúde, como a ginástica 

laboral e a natação, são realizadas para fortalecer dimensões positivas nos serviços prestados à comunidade e na progressão 

profissional. 

Investimentos para o Fortalecimento da Educação Pública 

O apoio de diversos órgãos de fomento, prefeituras e outras instituições públicas possibilitaram a captação de recursos 

financeiros que ampliaram significativamente os investimentos estratégicos em ensino, pesquisa e extensão, em espaços físicos e 

equipamentos. Essa capacidade de financiamento e de execução de projetos potencializa os investimentos oriundos do orçamento 

do governo estadual. 

O papel do Campus na formação de cidadãos e no desenvolvimento socioeconômico e cultural, principalmente nas regiões 

Oeste e Sudoeste do Paraná, mas também para outras áreas paranaenses e outros estados do país (SC, RS, SP, MS, MG, MS, 

GO, PI, PB e RJ), que garante a universalidade nas áreas do conhecimento e autonomia enquanto instituição social. Ao mesmo 

tempo, o processo de verticalização (mestrados de Agronomia, Zootecnia, História e Geografia e doutorado em Agronomia) 

ampliou a capacidade de obtenção de financiamento de projetos estratégicos de pesquisa, com destaque aos aprovados pela 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. 

 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (Atividades e Principais Investimentos nos Últimos Anos): 

a) Recursos Públicos Federais obtidos nas Chamadas Publicas da FINEP: 

1. “Estruturação da Base Tecnológica de Apoio à Pesquisa e Pós-Graduação e Difusão Tecnológica”, para a construção do 

Centro de Pesquisa, Treinamento e Difusão de Conhecimento e Tecnologia; 
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2. “Infraestrutura para consolidação dos Programas de Pós-Graduação estratégicos da UNIOESTE”, para a criação do 

Laboratório de Microfilmagem e Digitalização de Documentos; 

3. “Modernização e Inovação da Infraestrutura de Pesquisa e Difusão de Ciência e Tecnologia dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu da UNIOESTE”, para a aquisição de novos equipamentos para o Laboratório de Microfilmagem, à 

Biblioteca e aos Laboratórios do Centro de Ciências Agrárias;  

4. “Implantação de Centros Mesorregionais de Excelência em Tecnologia do Leite”, para a instalação do Centro Mesorregional 

de Excelência em Tecnologia do Leite do Oeste do Paraná (CMETL-Oeste); e. 

5. “Implantação de Infraestrutura de Pesquisa, Visando a Consolidação e Abertura de Novos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu”, para aquisição de equipamentos e construção do Bloco de Laboratórios do CCA. 

b) Recursos do MEC/SESu – Emendas Parlamentares no Orçamento da União: 

ANO 
Cv. 

OBJETO DA EMANDA/PARLAMENTAR 

2007 Investimento em Bibliografia - Dep. Fed. Dr. Rosinha 

2008 Aquisição de veículo automotor para transporte coletivo para o Campus de Marechal Cândido Rondon – Dep. Fed. Dr. Rosinha 

2008 Construção de Rede de Energia Elétrica Trifásica, sendo 500 metros de rede de baixa tensão com iluminação – Dep. Fed. Moacir Micheletto 

2010 Investimento em suporte tecnológico e veículo para o Laboratório de Microfilmagem e Digitalização de Documentos – Dep. Fed. Dr. Rosinha 

 

c) Construção do Bloco IV: 

Obra destinada ao Núcleo de Práticas Jurídicas, Tribunal de Júri; Coordenação do Curso de Direito; Coordenações dos 

Programas de Pós-Graduação em Agronomia, em História e em Zootecnia; Salas de Aula (Direito, Letras, Educação Física, 

Ciências Contábeis e Administração); Laboratórios de Grupos de Pesquisa e para mestrandos e doutorandos. Com metragem de 

2.304,64 m2, foram investidos recursos com origem da: SETI, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon e Recursos Próprios. 

d) Construção do Prédio da Biblioteca e Ampliação do Acervo Bibliográfico: 

 Abaixo a foto 20 da Biblioteca, com espaços específicos para o acervo de livros e de periódicos; sala de teleconferência; 

sala de exposição; salas de estudos; ambientes para pesquisa na internet; videoteca e mapoteca; e, salas da administração e 

restauro. Com 1.717,60 m2, foram investidos R$ 1.416.720,66, recursos oriundos de MCO/SETI, Fundação Araucária e Fundo 
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Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 20: Biblioteca 
Fonte: Acervo Fotográfico do campus 

 

e) Aquisição de Equipamentos: 

Foram adquiridos e instalados aparelhos de multimídia e aparelhos de ar condicionado modelo Split em todas as salas de 

aula, laboratórios de ensino e pesquisa, salas de reunião e no Tribunal do Júri e unidades administrativas do campus. 

f) Bloco II (Em execução): 

Para abrigar a cantina universitária e o auditório; espaços para o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE nas 

áreas de Educação Física, Geografia, História e Letras, com salas de aula, salas para Grupos de Pesquisa e de Laboratórios. Com 

2.304,64 m2, a ser construído em duas etapas, tendo como origem os recursos: MCO/SETI, Recursos Próprios do campus. 

g) Construção do Centro de Pesquisa, Treinamento e Difusão de Tecnologia: 

              Destinado à instalação de laboratórios e salas de aulas para a realização de estudos e pesquisas dos Cursos de 

Graduação, Mestrados e Doutorado do Centro de Ciências Agrárias, localiza-se na Fazenda Experimental “Prof. Dr. Antônio Carlos 

dos Santos Pessoa” – Linha Guará. Metragem: 392,50 m2. Origem dos recursos: FINEP. 

Livros 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Títulos 21314 22941 24637 25118 25677 28017 

Volumes 30525 33018 35375 37170 37744 38849 

Periódicos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Títulos 782 830 885 885 889 889 

Volumes 14568 16784 17162 17162 17484 17590 
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h) Central de Produção de Rainhas – APIÁRIO e Apicultura: 

Obra construída na Fazenda Experimental da Linha Guará, com 60 m2, com Recursos Próprios do Campus, é destinada 

para pesquisas, aulas práticas e treinamento de apicultores. Para além da construção da Central, as parcerias firmadas entre a 

UNIOESTE, CNPq, SETI, Itaipu, Associações de Apicultores, Cooperativa Agro familiar Solidária de Apicultores do Oeste do 

Paraná – COOFAMEL, entre outros, possibilitou o treinamento e a transferência de tecnologias de pesquisas aos produtores. 

i) Centro de Pesquisa e Difusão de tecnologia Aplicada à Agricultura: 

Abriga os laboratórios do CCA (Mecanização e Irrigação), salas de treinamento e mecânica, destinados à realização de 

treinamentos e pesquisas nas áreas de mecanização e irrigação. Metragem: 580,15 m2. Recursos oriundos da Fundação Araucária 

e Recursos Próprios do campus. 

j) Complexo Poli-Esportivo 

Desde 1999, quando o campus adquiriu a área do Complexo Poli-Esportivo, com 29.143m2, tem se investido em 

infraestrutura para o ensino e para a realização de projetos, entre os quais os relacionados ao Judô, Natação, hidroginástica e 

Terceira Idade. No passado recente, além do sistema de aquecimento da piscina semi-olímpica e do Tatami, foi instalada a 

iluminação do campo de futebol. Em fins 2009, com os recursos do Programa Universidade em Movimento, da SETI. Na primeira 

etapa foi construída a Quadra Poli-Esportiva e a Academia de Musculação, com 1.574,10 m2. Na segunda etapa, em execução, 

serão investidos R$ 290.000,00 de recursos próprios do campus. 

k) Núcleo de Estações Experimentais 

O Núcleo de Estações Experimentais – NEE, órgão suplementar, iniciou suas atividades 1996. O NEE administra Estações 

Experimentais, propiciando o desenvolvimento de aulas práticas e pesquisas aos Cursos de Graduação e Pós-Graduação do CCA 

e de outros centros, bem como o treinamento de produtores e técnicos de toda a região. 

A Estação Prof. Antonio Carlos Santos Pessoa, localizada em Marechal Cândido Rondon, possui infraestrutura para o 

desenvolvimento de atividades práticas em setores da produção animal, como piscicultura, apicultura, cunicultura, avicultura, 

equideocultura, suinocultura, ovinocultura e bovinocultura de leite. E na produção vegetal, são conduzidas diversas culturas, como 
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viticultura, horticultura, cultivo de cereais e oleaginosas. A Estação de Horticultura e Controle Biológico, localizada junto ao 

campus, centra-se em atividades relacionadas às plantas medicinais, à produção de hortaliças e à criação de agentes biológicos 

para o controle de pragas. Na Estação localizada no município de Pato Bragado, são conduzidos experimentos com plantas de 

Pinhão Manso (Jatropha curcas L.), espécie potencialmente indicada para a produção de biodiesel. 

Recentemente, foi incorporada ao patrimônio da UNIOESTE uma área de 100 hectares, localizada no município de Entre 

Rios do Oeste, onde está sendo implantado o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico e Apoio à Agricultura Familiar 

Agroecológica. Quatro obras estão em construção, com metragem total de 1.719,15 m2. A partir da parceria entre a UNIOESTE, a 

Itaipu Binacional e a Prefeitura Municipal, pretende-se apoiar os agricultores familiares, difundindo alternativas sustentáveis de 

produção e melhorar a renda familiar com preservação ambiental.   

l) Centro de Excelência em Tecnologia do Leite (CMETL-OESTE) 

 O CMETL-Oeste, um dos oito centros criados pela SETI e financiados pela UGF e FINEP, objetiva articular esforços de 

equipes de pesquisadores, extensionistas e acadêmicos para produzirem mais e melhores resultados em atividades organizadas 

de PD&I, sob as diretrizes da política agrícola e industrial para a cadeia produtiva do leite, definida em âmbito estadual e nacional. 

 Junto ao CMETL-Oeste, encontram-se cadastrados projetos que abrangem ações nos segmentos da produção primária, 

coleta, transporte, distribuição, processamento, industrialização, mercado, comercialização, gestão e qualidade ambiental. Dentre 

as ações futuras está a campanha de divulgação dos benefícios do consumo de leite para a saúde, com a realização de palestras 

para agentes de saúde, profissionais ligados a produção de leite e consumidores do município e região. 

m) CEPEDAL – Memória e Pesquisa 

O Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o Oeste do Paraná – CEPEDAL, criado em 1989, é órgão suplementar, 

vinculado cientificamente ao Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras – CCHEL, e administrativamente ao campus. O 

CEPEDAL realiza pesquisas, organização e guarda de acervos, sobre as ocupações populacionais e as transformações sociais, 

econômicas e culturais vividas na região Oeste do Paraná e nas áreas de fronteira com o Paraguai e a Argentina.  

Sob guarda do órgão, estão o Fundo dos Autos Trabalhistas, da Junta da Justiça do Trabalho de Marechal Cândido 
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Rondon, de 1993 a 1998, Fichas de Filiação da Arena e PDS da Região Oeste do Paraná, dos anos de 1980 a 1983 e mais de 500 

suportes documentais, entre jornais, entrevistas em áudio K7, VHS, CD e discos de vinil. Possui mais de mil fotografias sobre a 

ocupação da região Oeste do Paraná, do período entre 1950 e 1990. Dispõe de uma biblioteca de apoio na área de História do 

Oeste do Paraná e da América Latina, com mais de 2 mil livros, integrada ao sistema Apolo de bibliotecas da UNIOESTE. O 

Núcleo publica a revista “Espaço Plural” e desenvolve atividades de extensão, entre as quais se destacam o “Ciclo de 

Conferências e Interferências,” evento anual que já está em sua sexta edição, e a atividade que visa higienizar, identificar, 

catalogar e digitalizar o acervo fotográfico do Museu da Imagem e Som do município de Cascavel. 

n) Microfilmagem e Digitalização: Preservação Documental e Pesquisa 

No ano de 2006, o Programa de Pós-Graduação em História obteve a aprovação da FINEP, do Ministério de Ciência e 

Tecnologia, do subprojeto voltado à criação do Laboratório de Microfilmagem e Digitalização de Documentos. Já no ano de 2008, 

novamente o Mestrado em História e o Campus tiveram a aprovação da FINEP/MC&T de um novo conjunto de equipamentos que 

complementariam o circuito tecnológico em microfilmagem do Laboratório.  

O microfilme garante a maior longevidade (até 150 anos) a toda e qualquer documentação, e evita a degradação, a 

destruição, a perda definitiva de documentos, bem como soluciona o problema de descarte de materiais, sem a devida reprodução 

substitutiva dos originais em cópia digital, sem contar que, com o registro do laboratório junto ao Ministério da Justiça, esta 

conversão e reprodução em microfilmes garantem autenticidade e originalidade jurídica à documentação. 

Mediante convênios e serviços públicos, o campus disponibilizará o laboratório para a preservação documental de 

entidades sociais, órgãos públicos e de acervos particulares do Oeste e Sudoeste do Paraná, bem como do País e das sociedades 

da Tríplice Fronteira no Cone Sul. A universidade passa a contar com tecnologias para preservar sua memória institucional, realizar 

projetos de preservação de fontes diversas e de pesquisa, com implicação direta na capacitação docente, na formação e 

consolidação de grupos de pesquisa, na qualificação e verticalização do ensino, na ampliação da extensão e na produção e 

publicização de conhecimentos. 
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o) Núcleo de Prática Jurídica 

É tarefa de um Núcleo de Prática Jurídica preparar o bacharel para o exercício de habilidades. No atendimento ao público, 

os estudantes aprendem a focar não apenas a causa jurídica do seu cliente. O olhar do aluno tem que ir além da separação, do 

divórcio, da reclamação trabalhista, para, sobretudo, observar o quadro social de quem está sendo atendido. Não obstante o 

Núcleo de Prática Jurídica não seja Defensoria Pública, desde a sua criação, em agosto de 2006, realizou 8.383 atendimentos de 

assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita.  

p) Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude – NEDIJ 

O NEDIJ tem como princípio defender as crianças e adolescentes que têm seus direitos violados. Da mesma forma, o 

projeto presta auxílio jurídico aos adolescentes infratores, visando reintegrá-los à convivência social. Anualmente, são realizados 

cerca de 120 atendimentos, sendo a maioria relacionada à questão de guarda de menores. No que se refere aos procedimentos de 

apuração de ato infracional, estima-se, conforme o número de ações da Vara da Infância e da Juventude, que 85% dos 

adolescentes envolvidos em atos infracionais são atendidos anualmente pelo NEDIJ.  

q) Programa Pró-Egresso 

O programa atua, desde novembro de 2005, com o objetivo principal de resgatar a dignidade dos egressos que são 

assistidos na área jurídica pelo programa, proporcionando um retorno mais digno à vida social. Atualmente, o programa conta com 

60 entidades parceiras, sendo 40 de Marechal Cândido Rondon e outras 20 distribuídas nos município de Entre Rios do Oeste, 

Mercedes, Nova Santa Rosa e Pato Bragado. O programa conta também com uma parceria com a Delegacia de Polícia de 

Marechal Rondon, para que esta receba egressos para cumprimento de suas penas de prestação de serviços à comunidade. 

Dimensões Prospectivas 

As dimensões do campus de Marechal Cândido Rondon (Gestão Pública, Recursos Humanos, Investimentos em Obras e 

Equipamentos, Aquisição de Novas Áreas), evidenciam planejamento e investimentos para consolidar os cursos de graduação e os 

programas de pós-graduação existentes, para criar novos cursos e programas de pós-graduação e para qualificar 

permanentemente o quadro de servidores e do serviço público. Aponta, também, para uma interação qualificada com outras 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    604 
 

instituições e com a comunidade local e regional. Tendência que deve ser ampliada pelos gestores e comunidade acadêmica.  

Esse conjunto tem propiciado o desenvolvimento de dezenas de projetos de ensino, pesquisa e extensão, com resultados 

acadêmicos e sociais altamente positivos. O campus tem demonstrado como fortalecer o ensino público com qualidade e que a 

articulação do ensino, da pesquisa e da extensão é imprescindível à formação profissional, bem como tais dimensões possuem 

função social transformadora, quando colocadas em movimento num processo dialógico na comunidade acadêmica e na 

comunidade externa. 

 

2.5.2 Diagnósticos Avaliativos    

A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar as instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de Campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná - HUOP - que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA – um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 

para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos 

em cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem foi mantido e são de inteira responsabilidade dos 

instâncias/unidades anteriormente nominadas.  

DIAGNÓSTICO AVALIATIVO DA DIREÇÃO DO CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

Programas/Ações 
Estratégicas, Setores do 
campus 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS 
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Ampliação da área física, 
objetivando a expansão da 
infraestrutura do campus; 
Planejamento estratégico, 
a partir de processo de 
discussão com a 
comunidade acadêmica, 
para a expansão da 
infraestrutura, do ensino, 
da pesquisa e da extensão; 
Investimentos em 
infraestrutura para os 
cursos de graduação e 
programas de pós-
graduação; 
Investimentos em 
infraestrutura e 
equipamentos e mobiliário 
para laboratórios de 
ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
 
 

Com o crescimento vertiginoso 
da área construída no campus, 
não havia, em 2010, mais 
espaço para construção. 

No ano de 2010 o campus conquistou 
uma nova área contígua à sede e ao 
Complexo Poli-Esportivo. Trata-se do 
imóvel rural, sob a Matrícula n

o
. 35.833, 

com 69.443,152 m
2
, que o Município de 

Marechal Cândido Rondon adquiriu pelo 
valor de R$ 2.250.000,00 e repassou, 
mediante ato de doação, à Universidade. 
O ato de entrega da escritura foi realizado 
durante a Sessão Solene do Conselho do 
Campus, ocorrida no dia 5/11/2010, em 
comemoração à passagem dos 30 Anos 
de Ensino Superior em Marechal Cândido 
Rondon.  
Para além da formação de profissionais, 
da ciência e das tecnologias produzidas 
pela Universidade, a impactação dos 
recursos financeiros no Município foi 
argumento utilizado para fundamentar a 
solicitação de doação de uma nova área. 
O volume de recursos financeiros que o 
campus obteve e/ou obtém, 
principalmente nos itens da folha de 
pagamento, do custeio, da aprovação de 
projetos em órgãos de fomento à 
pesquisa (CNPq, FINEP, Fundação 
Araucária), da iniciação científica, da 
realização de convênios, dos recursos do 
Governo Federal e das ações da 
Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (SETI/PR) 
com as iniciativas do Programa 
Universidade Sem Fronteiras e do 
Programa Universidade em Movimento 
indicam sua importância para o município 
sede e aos da microrregião de 
abrangência do campus.  
Se considerarmos a totalidade desses 
recursos, somados ao gasto/médio 
mensal por aluno residente no Município, 
referente ao ano de 2010, obteremos o 

Pleitear por meio de orçamento do Estado e de 
projetos junto a órgãos de fomento, SETI/UGF, 
Secretarias de Estado, MEC, entre outros, para 
obtenção de recursos financeiros para a 
construção das seguintes obras: 
- Construir uma academia de ginástica, no 
Complexo Poli-esportivo. Obra com aprox. 511 
m

2
, com investimento estimado em R$ 

613.032,00; 
- Construir um anfiteatro com aprox. 1500m

2
 

(metragem total), com 02 pavimentos: R$ 
1.050.000,00; 
- Construir o Centro Administrativo da Estação 
Experimental da Linha Guará, com 
aproximadamente 140m

2
: R$ 168.000,00; 

- Concluir a segunda etapa do Bloco II, no pátio 
da sede do campus (área total do bloco 
2.403,00m

2
), valor dessa etapa R$700.000,00; 

- Construir o prédio do almoxarifado, com 
aproximadamente 187m2, R$ 223.800,00, na 
sede do campus; 
- Promover a urbanização do campus com 
construção de passarelas, calçadas, espaços de 
sociabilidades: R$ 300.000,00; 
- Reformar o Bloco I e o III e o Prédio 
Administrativo 5.742,40m

2
: R$ 540.000,00. 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    606 
 

valor total de cerca de 30 milhões, o que 
representa cerca de 50% do orçamento 
executado pelo Município no referido ano. 

Construção (1ª etapa) do 
Complexo de Laboratórios 
do CCA, com 
aproximadamente 
1.316m2, com 02 
pavimentos. Obs.: em 
construção. 
 
 

Limite financeiro, devido ao 
atraso no repasse de recursos 
pré-aprovados, além da 
dificuldade de pagamento 
devido à moratória decretada 
pelo governo estadual. 

Para a primeira etapa da construção do 
Complexo de Laboratórios estão sendo 
investidos R$ 594.314,18 oriundos da 
SETI/Fundo Paraná (R$ 480.000,00), da 
Fundação Araucária (R$ 69.934,47) e 
recursos próprios do campus (R$ 
44.379,71), para a construção de 
1.315,86 m

2
. A metragem total da área a 

ser construída é de 2.477,32 m
2
. 

Concluir a obra com recursos de projeto já 
aprovado e conveniado com a FINEP, no valor de 
R$ 1.477.254,00. Este valor também inclui a 
compra de equipamentos para os Laboratórios. 
Além disso, há necessidade de aportar outros 
recursos financeiros de órgãos de fomento, 
emendas e recursos próprios para a conclusão da 
obra. 

Contratação de Agentes 
Universitários. 

A defasagem do número de 
Agentes Universitários vem se 
arrastando ano após ano. 
Desde 2002 não houve mais 
concursos públicos para o 
ingresso de novos servidores ao 
quadro efetivo. 
Com a Lei 15.050 - Plano de 
Cargos e Carreira dos 
Servidores Estaduais do Oeste 
do Paraná, houve um avanço 
significativo na carreira dos 
Agentes Universitários. Porém, 
há necessidade de revisão de 
muitos pontos aprovados na 
referida lei, o que está causando 
dificuldades para aprovar novas 
vagas e concurso público por 
parte do Governo Estadual.  

Os servidores – Agentes Universitários 
com suas constantes mobilizações estão 
avançando para uma mudança na lei e, 
assim, superar os entraves burocráticos 
que impedem o crescimento na carreira e 
a abertura de novos concursos públicos. 
 

Gestionar junto ao Governo Estadual a ampliação 
do número de vagas para contratação de Agentes 
Universitários, bem como a abertura de concurso 
público, para atender às diversas demandas e 
atividades desenvolvidas na universidade. 

Concurso público para 
contratação de docentes. 

Demora no processo de 
realização dos concursos e na 
contratação. 

 A universidade deve pleitear a autonomia para a 
realização de concursos, uma vez que tem 
número de vagas aprovada pela Assembleia 
Legislativa. 

Política de aquisição de 
bibliografia e materiais de 
áudio e vídeo para o 
acervo da Biblioteca.  

 O campus tem adquirido bibliografias, 
obras e periódicos, de forma contínua. Ao 
mesmo tempo, por meio de convênios 
recebe como doação obras e revistas de 
diversas universidades e Bibliotecas de 

Continuar e ampliar a política de aquisição de 
obras e periódicos com investimentos financeiros 
e convênios. 
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Ministérios, Câmara dos Deputados, entre 
outros. Além disso, realiza permutas com 
outras instituições. Registre-se também a 
aquisição por meio de convênio com o 
MEC, recursos oriundos de emenda 
parlamentar. 
O registro de preços realizado pela Pró-
Reitoria de Administração e Planejamento 
(PRAP) deu agilidade para a aquisição de 
bibliografias. 

Investimentos em Políticas 
de Assistência Estudantil, 
como restaurante 
universitário, moradia 
estudantil, entre outros. 

Faltam recursos financeiros 
para a construção da 
infraestrutura física, para custeio 
e agentes universitários para 
possibilitar o funcionamento do 
restaurante e para a construção 
da moradia estudantil.  

As obras estão planejadas para serem 
edificadas na área recebida da Prefeitura. 
Os projetos do restaurante estão em 
licitação. 
Recursos orçamentários foram previstos 
e aprovados pelo COU e incluídos no 
Plano Plurianual (2012-2015) da 
UNIOESTE, bem como em emendas 
parlamentares para os orçamentos da 
União de 2011 e 2012. 
 

O campus de Marechal Cândido Rondon conta 
com 1.729 alunos e 300 servidores, totalizando 
uma comunidade acadêmica de 2.029. Assim, 
propõe-se a construção de um Restaurante 
Universitário, com 600 m

2
: R$ 900.000,00; 

Serão oferecidas aproximadamente 750 refeições 
por dia, durante 10 meses. O custo médio da 
refeição será de aproximadamente R$ 4.50, tendo 
como contribuição média dos usuários R$ 1,50, e 
R$ 3,00 com recursos do Tesouro do Estado. 
Será necessária a aquisição de equipamentos e 
mobiliário, com valor estimado de R$ 379.831,10. 
Há necessidade de contratação de 02 
cozinheiras, 05 auxiliares de cozinha, 01 auxiliar 
de serviços gerais, 01 nutricionista. 
Construir moradia Estudantil, 500 m

2
: R$ 

580.000,00.  
* Há que buscar a aprovação e liberação dos 
recursos incluídos no Plano Plurianual (2012-
2015) da UNIOESTE, bem como em emendas 
parlamentares para os orçamentos da União de 
2011 e 2012. 

Acessibilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demora na liberação de projeto 
aprovado no orçamento da 
União, com recursos do MEC. 

Visa a dar acessibilidade a todos os 
espaços do campus. O projeto está em 
fase de conclusão. Compõe os seguintes 
itens: 
- Mesa escolar; cadeira escolar; estante 
dupla face; cadeira fixa sem braço; mesa 
para leitura; máquina de escrever em 
braile; mouse RCT; mesa para leitura de 
relevos táteis; bebedouros adaptados; 

Valor total até o momento investido: R$ 
284.452,22. Recursos próprios do campus e 
convênio 071/2008 MEC/SESU. 
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 cadeira de rodas; elevadores; plataformas 
elevadas e melhorias/adaptações.  

Implantar novos cursos de 
graduação e de programas 
de pós-graduação. 

Há necessidade de construir 
novos espaços, qualificar corpo 
docente e ampliar a produção 
acadêmica. 

 Implantar o curso de Engenharia Florestal. Com 
investimento total de R$ 4.208.249,15, dividido 
em 04 anos; 
Criar as condições para pleitear, mediante projeto 
junto a CAPES, a criação de novos programas de 
mestrado em Ciências Humanas e Ciências 
Sociais Aplicadas; 
Consolidar os programas de mestrado de 
Geografia, História e Zootecnia, objetivando a 
implantação dos cursos de doutorado nas 
referidas áreas. 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CCA  

Programas/Ações 
Estratégicas, Setores 

do campus 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

Centro de Ciências 
Agrárias 

 

Este diagnóstico trata-se de 
uma avaliação participativa 
sobre as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão nas áreas 
de graduação e pós-graduação 
stricto sensu, níveis de 
mestrado e doutorado, dos 
cursos de Agronomia e 
Zootecnia do Centro de 
Ciências Agrárias (CCA). O 
mesmo foi baseado em 
informações fornecidas pelos 
coordenadores de cursos, de 
laboratórios e de líderes de 
Grupos de Pesquisa do CCA. 
Embora a infraestrutura 
institucional tenha melhorado 
para o desenvolvimento das 
atividades vinculadas ao CCA 
nos últimos anos, mérito do 
trabalho realizado em conjunto 

Neste item, sem dúvida, pode-se observar o grande salto 
de qualidade que a instituição alcançou nos últimos anos. 
No que tange ao espaço físico e infraestrutura dos 
laboratórios, houve o redimensionamento e troca da rede 
elétrica, a implantação da rede de comunicação de dados 
sem fio, a ampliação do número de ramais telefônicos e a 
adequação às normas de segurança do Corpo de 
Bombeiros. Para as salas de aula, todas foram 
climatizadas e receberam projetores multimídia, bem 
como foram instalados elevadores para facilitar a 
acessibilidade. Foi implantada no campus a política de 
manutenção periódica de equipamentos de laboratórios e 
de coleta de vidrarias usadas. Houve elevação do número 
de laboratórios para 40 (27 já implantados e 13 em 
implantação) e início em 2010 da construção dos Blocos I 
e II (1.315,86 m

2
) do Centro de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Treinamento Científico-Tecnológico 
em Ciências Agrárias (CPDETCA), em nova área de 6,9 
hectares doada pela Prefeitura Municipal de Mal. Cândido 
Rondon. Discussão, definição (inclusive com projeto 
arquitetônico) e encaminhamento a FINEP do projeto dos 

Com a nova área de 6,9 ha doada a 
UNIOESTE, pretende-se em longo 
prazo que toda a estrutura de ensino, 
pesquisa e extensão do CCA seja 
alocada na mesma. Assim, para o item 
infraestrutura é meta do CCA: a 
construção do bloco de salas de aula 
(dois blocos de três pisos em cada 
bloco, com seis salas em cada piso, 
totalizando uma área construída de 
aproximadamente 3.456 m

2
); 

Construção do bloco de atendimento 
do CCA, de dois pisos, com 60 salas 
de 15 m

2 
no piso superior (salas para 

docentes/grupos de pesquisa), e salas 
de coordenações, direção e dois 
anfiteatros (para 60 lugares cada) para 
defesas de teses e dissertações e 
seminários do PPGA e PPZ no piso 
inferior, totalizando uma área 
construída aproximada de 2.900 m

2
; 
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pelas diferentes instâncias 
(coordenações de cursos, 
direções de centro e de campus 
e reitoria), ainda há metas a 
serem alcançadas. Dessa 
maneira, as informações aqui 
apresentadas não se tratam de 
críticas, mas têm a intenção de 
colaborar com futuros 
planejamentos institucionais 
decorrentes da avaliação agora 
realizada em diferentes níveis 
da UNIOESTE. 

Com relação ao espaço físico 
e infraestrutura, embora várias 
obras estejam em andamento, 
faltam ainda salas para que os 
docentes possam realizar as 
orientações de alunos de 
graduação e pós-graduação, já 
que se trata de cursos integrais, 
bem como para o próprio 
atendimento à comunidade 
externa via projetos de 
extensão. A infraestrutura dos 
laboratórios de ensino, pesquisa 
e extensão ainda não está 
plenamente adequada, mas 
essa adequação já está 
contemplada no Planejamento 
Estratégico e Plano Plurianual 
do centro e do campus, 
inclusive no que se refere à 
substituição de equipamentos 
obsoletos. 

O corpo docente, embora 
altamente qualificado, ainda não 
está completo. No entanto, a 
manutenção da política 
institucional de reposição de 
vagas via concurso público ou 

laboratórios que comporão os Blocos III e IV do 
CPDETCA (o CPDETCA terá área total construída de 
2.322,72 m

2
 divididos em quatro módulos de 580,68 m²); 

Criação do Centro Mesoregional de Excelência em 
Tecnologia do Leite (construção integrante do CPDETCA, 
no valor de R$ 120.000,00 - FINEP); Aprovação de 
projeto pela Unidade Gestora do Fundo Paraná, no valor 
de R$ 499.260,00 (convênio TC 56/08) para construção 
do Bloco I do CPDETCA; Aprovação de projeto pela 
FINEP no valor de R$ 1.477.254,00 para obras do 
CPDETCA e aquisição de equipamentos multiusuários; 
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico do 
CCA (período de 2009 a 2018). Aumento do número de 
laboratórios prestadores de serviço de dois (Laboratórios 
de Química e Fitopatologia - Nematologia) para quatro 
(com a inclusão de Física do Solo e Nutrição Animal). 

Houve a criação, tramitação e aprovação em todas as 
instâncias institucionais do projeto de curso de graduação 
em Engenharia Florestal. 

Com o retorno nos anos de 2010 e 2011 de dois 
docentes que estavam afastados para doutoramento, 
100% dos docentes efetivos do CCA passaram a ter título 
de doutor. Nos últimos três anos mais cinco docentes 
concluíram/estão concluindo o estágio pós-doutoral, 
sendo três no exterior. Houve aprovação junto ao CNPq 
de projeto para capacitação em Agroecologia dos 
docentes do CCA, bem como projeto interno para 
atualização em Técnicas Pedagógicas do Ensino 
Superior. 

Quanto aos Programas de Pós-Graduação, houve 
elevação pela CAPES do conceito do Programa de 
Agronomia (PPGA) nível Mestrado de 03 (três) para 04 
(quatro) em 2008, o que permitiu a implantação em 2009 
do curso de Doutorado em Agronomia. Também houve 
aumento no número de bolsas de mestrado e doutorado 
do PPGA e de bolsas de mestrado do Programa de 
Zootecnia (PPZ), bem como, elevação do número de 
docentes permanentes desses programas com bolsa de 
produtividade em pesquisa e no número de projetos 
aprovados em editais do CNPq, Fundação Araucária e 
Universidade Sem Fronteiras. Foi firmado convênio com a 

Finalização da construção dos blocos 
de laboratórios de CCA, possibilitando 
o atendimento das necessidades de 
infraestrutura para pesquisa, ensino e 
extensão do PPGA e PPZ, com 
criação de espaço físico para 
laboratórios ainda não existentes e 
adequação dos laboratórios já 
existentes, bem como, elevar de 
quatro para seis, o número de 
laboratórios prestadores de serviço, via 
projetos de extensão, à comunidade 
externa à universidade; Construção de 
almoxarifado central; Consolidação do 
sistema de coleta de reagentes usados 
e/ou vencidos; Modernização e 
substituição dos equipamentos 
obsoletos dos laboratórios e aquisição 
de novos equipamentos multiusuários. 

Para o corpo docente, a meta é 
redução no número de professores 
colaboradores e elevação em 20% no 
número de docentes com pós-
doutorado nos próximos três anos, 
bem como continuar com o 
treinamento em Técnicas Pedagógicas 
no Ensino Superior. 

Quanto à pós-graduação, a meta é a 
abertura do doutorado em Zootecnia 
para 2013 e a criação do Programa de 
Mestrado em Extensão Rural. Na 
graduação, a implantação do curso de 
Engenharia Florestal. 

Quanto à bibliografia, continuar com 
a política de atualização do acervo 
bibliográfico visando à aquisição da 
quantidade mínima para atender ao 
conceito referencial de 01 (um) 
exemplar de livro texto para cada oito 
a 10 alunos. 

Para a Revista Scientia Agraria 
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teste seletivo tem permitido que 
todas as disciplinas estejam 
sendo ofertadas. 
 

Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) e 
PROCAD entre PPZ e UEM. Houve encaminhamento a 
CAPES da proposta de criação do Programa de Pós-
Graduação em Extensão Rural, nível mestrado. 

Quanto à bibliografia, também se implantou um 
programa de atualização do acervo bibliográfico, com 
aquisição de novos títulos, o que tem acrescido em média 
em 15% o número dos mesmos. 

Quanto à Revista Scientia Agraria Paranaensis, houve 
a manutenção do conceito B5 na última avaliação 
QUALIS/CAPES (ano 2010); transformação desse 
periódico na forma online; elevação do número de 
assessores ad hoc; alteração da capa e formatação da 
revista; redução do tempo de tramitação dos artigos para 
em média quatro meses e transformação da periodicidade 
da revista de semestral para quadrimestral. 

Paranaensis tem-se como meta a 
elevação do conceito QUALIS para B4 
no próximo triênio, com a inserção em 
novos indexadores, e transformação 
da periodicidade de quadrimestral para 
trimestral. 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, EDUCAÇÃO E LETRAS – CCHEL  

Programas/Ações 
Estratégicas, Setores 

do campus 
DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

CCHEL Embora nem tudo tenha sido fácil, durante este 
último triênio, pode-se informar que o CCHEL 
teve muitos ganhos efetivos, tanto no que diz 
respeito ao avanço em termos de ensino (com 
várias contratações de professores efetivos com 
carga horária de 40 horas e com dedicação 
exclusiva), pesquisa (tanto com o fortalecimento 
de grupos de pesquisa já existentes como com 
a criação de novos grupos o que impulsionou o 
processo de verticalização) e de extensão (com 
a realização de diversas atividades tais como 
eventos e cursos que propiciaram a inserção da 
comunidade acadêmica na comunidade externa 
e vice-versa). Com esse real desenvolvimento 
do CCHEL, juntamente com a UNIOESTE, 
deve-se continuar priorizando a contratação de 
professores e funcionários para sanar algumas 
áreas ainda deficientes. É importante destacar a 
necessidade de espaço físico. 

Melhoria na qualidade de ensino, pesquisa e 
extensão dos cursos de Educação Física, 
Geografia, Letras e História, tanto em termos de 
graduação como de pós-graduação. Esse 
processo tem contribuído especialmente com a 
formação continuada de egressos. Além dos 
programas de especialização e de mestrado, 
considerados a base do desenvolvimento do 
CCHEL e da instituição, merece destaque o 
desenvolvimento das atividades ocorridas no 
PDE e no NUFOPE, ganhos consideráveis para 
os cursos de licenciatura do CCHEL; 
A qualificação docente tem sido outro avanço 
importante para o planejamento do CCHEL. 
Como a maioria do corpo docente tem o título 
de doutor, ultimamente além de priorizar a 
continuidade do doutoramento daqueles 
professores que ainda não tiveram oportunidade 
de qualificação tem-se buscado dar condições 
ao corpo docente de realização do pós-

As principais metas do CCHEL 
é a continuidade das 
atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, que proporcionem 
a melhoria na qualidade de 
ensino, tanto dos cursos de 
graduação como dos 
programas de pós-graduação, 
em particular, com a 
continuidade na contratação de 
docentes e na capacitação dos 
mesmos. 
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doutorado. 

 CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA  

Programas/Ações 
Estratégicas, 
Setores do 

Campus 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

CCSA A composição do quadro docente dos cursos 
integrantes do CCSA (Administração, Ciências 
Contábeis e Direito) com professores efetivos, 
continua a ser uma dificuldade, pois, até o 
presente, parte do corpo docente é formado 
por colaboradores que, periodicamente, 
precisa ser renovado afetando diretamente na 
formação dos formandos, das equipes de 
trabalho e pesquisa, bem como da própria 
consolidação do centro. 
A qualificação dos docentes está mais 
representativa, com professores doutores no 
curso de Administração.  Os cursos de 
Ciências Contábeis e Direito estão 
desenvolvendo consideráveis esforços na 
conquista da qualificação dos professores. A 
necessidade de qualificação se faz sentir 
quando do interesse em verticalizar os cursos 
no centro e falta este quantitativo de 
professores aptos para tal finalidade; 
O acervo bibliográfico está aumentado dentro 
das possibilidades e dos recursos disponíveis, 
mas para desenvolver um trabalho de 
verticalização dos cursos do centro há 
necessidade de novos exemplares e em seu 
quantitativo e variedade de exemplares; 
As instalações, enquanto espaço físico, era 
limitado aos espaços para ministrar as aulas 
de graduação, com mobiliário básico para 
atender às práticas das atividades 
acadêmicas;  
Carência de equipamentos, como 
computadores, multimídia, telas para projeção 
e transparências em sala eram fatores 

Os avanços foram positivos em relação à 
qualificação dos professores cabendo ao curso de 
Administração a maior evolução de professores 
com a titulação de doutorado. O curso de Ciências 
Contábeis está num considerável avanço com 
diversos professores se qualificando para tal 
titulação bem como no curso de Direito professores 
estão em licença para sua formação em Doutorado;  
Houve melhoria nas instalações relacionadas às 
condições ambientais nas salas de aulas e 
laboratórios, com a instalação de climatizadores, 
que proporcionam melhor conforto ao ambiente.  
A instalação de aparelhos de multimídia fixos em 
cada sala de aula, com telas fixas de projeção, 
contribuem consideravelmente para as praticas 
pedagógicas. Estes investimentos proporcionaram 
melhor produtividade e bem-estar a todos os 
usuários dos espaços físicos e instalações até 
então deficitários;  
A disponibilidade de equipamentos como 
computadores, inexistentes há poucos anos 
passados, já estão disponibilizados, bem como o 
sistema interligado de internet, mesmo que não no 
quantitativo desejável ainda, mas proporcionam 
praticidade para as atividades acadêmicas; 
Relacionado a espaço para desenvolvimento de 
atividades acadêmicas dos professores, seja em 
atividades de ensino, pesquisa ou desenvolver 
projetos de extensão, de forma individualizada ou 
em equipes, está atendida para a grande maioria 
dos professores. Estes espaços permitem que 
muitas atividades possam ser efetivadas com maior 
integração entre os professores, decorrente de sua 
permanência mais efetiva em suas salas de 

Compor o quadro de docentes 
dos cursos do centro com 
professores efetivos; 
Qualificar todos os professores 
efetivos com a titulação de 
doutorado; 
Mesmo com as recentes 
conquistas, melhorar as 
condições de infraestrutura das 
salas de aula, dos laboratórios de 
aulas práticas e dos núcleos de 
atendimento ao público em suas 
mais diversas possibilidades para 
o conforto e condições para a 
plena realização dos trabalhos 
dos professores, agentes 
universitários e acadêmicos; 
Atualização e ampliação do 
acervo bibliográfico dos cursos; 
Melhorar as condições de 
trabalho dos profissionais 
envolvidos nos grupos de 
pesquisa, bem como dar 
condições à criação de novos 
grupos de pesquisa; 
Dar continuidade aos cursos lato 
sensu; 
Criar cursos strito sensu; 
Criar condições para maior 
envolvimento dos alunos em 
atividades de pesquisa e de 
extensão; 
Consolidar as parcerias firmadas 
entre a Instituição e o Estado (v.g. 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    612 
 

limitadores de aproveitamento do tempo e das 
dísticas pedagógicas;  
Relacionado a espaço para desenvolvimento 
de atividade acadêmica dos professores, seja 
em atividades de ensino, pesquisa ou projetos 
de extensão, de forma individualizada ou em 
equipes, está em andamento, ou projeções, 
mas com pouca consolidação neste período 
considerado; 
A participação dos docentes em eventos e 
produção científica é de pouca expressividade 
e está prejudicada, seja por carência de 
professores onde rotineiramente se faz 
necessário a manutenção de uma carga 
horária de atividades acadêmicas, afetando 
diretamente o desenvolver de atividades de 
pesquisa e/ou extensão. De outra parte o 
comprometimento com vistas a melhorias 
profissionais e na construção de uma 
verticalização de expansão das atividades de 
pesquisa e/ou extensão se faz sentir em parte 
do corpo docente; 
- A produção científica ou de trabalhos de 
extensão ainda é baixa, pelos mais diversos 
fatores, como disponibilidade de mais 
equipamentos, laboratórios, salas de aula para 
pós-graduação. Porém, conquistas, que são 
correlatas quando de trabalhos contributivos 
nas áreas apontadas, estão resultando em 
materiais, equipamentos, amplitude de áreas 
físicas, decorrentes de projetos produzidos 
pelos professores do centro e do campus. 
 

trabalho individualizado ou de equipe; 
A participação dos docentes em eventos e 
produção científica, mesmo com melhorias nos 
últimos anos, continua em parte prejudicada pela 
falta de professores efetivos no centro, onde 
rotineiramente se faz necessária a manutenção de 
uma carga horária de atividades acadêmicas de 
ensino considerável que dificultam o desenvolver 
de atividade de pesquisa e/ou extensão. Mesmo 
assim incentivos às produções e desenvolvimento 
de trabalhos se fazem presentes; 
As produções acadêmicas podem ser comprovadas 
pelas atividades dos Encontros Científicos 
realizado pelo Centro ou pelas atividades 
desenvolvidos pelos cursos em suas Semanas 
Acadêmicas. De outra parte, o comprometimento 
com vistas a melhorias profissionais e na 
construção de uma verticalização de expansão das 
atividades de pesquisa e/ou extensão se faz sentir 
pelos cursos de pós-graduação ofertados por cada 
curso do centro. Foi concluído no final de 2010 um 
curso de Pós-Graduação em Direito. Está em 
andamento um curso de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis e está, em elaboração final, o 
projeto de um curso de Pós-Graduação em 
Administração; 
Mesmo ainda considerada limitada a produção 
científica, de pesquisas ou de trabalhos de 
extensão, pelos mais diversos fatores, entre eles, 
carência ou falta de equipamentos, laboratórios, 
salas de aula para pós-graduação entre outros, isto 
não foi suficiente para inibir avanços e conquistas 
correlatas de trabalhos contributivos nas áreas 
apontadas diante de avanços obtidos com a 
disponibilidade de materiais, equipamentos e 
amplitude de áreas físicas, pois resultam de 
projetos produzidos pelos professores do centro e 
do campus; 
Os espaços para desenvolvimento de atividades 
acadêmicas dos professores, seja em atividades de 
ensino, pesquisa ou de projetos de extensão, de 

Pró-Egresso e NEDIJ), Dinter e 
outros que forem pertinentes; 
Apoiar a publicação de artigos e 
obras dos professores dos 
colegiados; 
Contratação de profissionais 
orientadores para os laboratórios 
de aulas-práticas e dos Núcleos 
de Práticas;  
Fazer coincidir o ano letivo do 
curso de Direito com o ano letivo 
dos demais cursos da instituição; 
Consolidar intercâmbio de 
trabalhos institucional entre a 
ACIMACAR, Prefeitura Municipal 
e o CCSA. 
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forma individualizada ou em equipes, está atendida 
para parte dos professores, mas mais espaços se 
fazem necessários para o desenvolvimento e 
andamento das atividades. Demais materiais e 
equipamentos se fazem sentir e estão presentes 
nos laboratórios seja no NEDIJ ou no Núcleo do 
Centro de Ciências Sociais. 

 

 

2.5.3 Questionários  

A comunidade acadêmica do campus de Marechal Cândido Rondon no ano de 2010, época da realização deste 

questionário de autoavaliação institucional, contava com um número total de 193 docentes, sendo que o número de docentes 

respondentes foi de 113; já o número total de discentes era de 1.907, sendo que o número de discentes respondentes foi de 390 e, 

o número total de agentes universitários era de 109, sendo que o número de respondentes agentes universitários foi de 70.  

Ressalta-se que algumas pessoas não responderam a todas as questões, o que faz oscilar imediatamente para menos ou para 

mais, o total de respondentes. 

As respostas às questões que se seguem estão representadas em gráficos que expressam as análises da comunidade 

acadêmica sobre a UNIOESTE e estão organizadas por dimensão. Em cada dimensão estão dispostas as questões GERAIS – 

respondidas por todos os vínculos (docentes, discentes e agentes universitários), e o gráfico que representa os índices de resposta 

por dimensão, seguidos de análise, e as questões ESPECÍFICAS – respondidas apenas por um dos vínculos, seguidas de análise. 

Ao final estão apresentadas as considerações finais sobre o campus. 
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DIMENSÃO 1 - A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS  
1. Você tem conhecimento sobre a Missão e a Visão Institucional da UNIOESTE? 

 
2. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011? 
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3. Os princípios e os objetivos da UNIOESTE, propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2007/2011, estão sendo 
implementados?

 
4. Você conhece o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 
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5. São criadas possibilidades para que os dirigentes, docentes, discentes, agentes universitários e os órgãos colegiados façam o 
acompanhamento, discussão, revisão e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, e do Projeto 
Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 

 
6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 
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7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 

 
8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 
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9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 
ANÁLISE 

A referida dimensão engloba missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional. Nesta, os docentes, 53,99%, e agentes 

universitários, 47,14%, disseram conhecer a missão da instituição; os discentes, 46,15%, conhecem-na parcialmente. Sobre o PDI 

o percentual maior é de conhecimento parcial para os docentes, 35,4%; dos discentes, 70% não conhecem, e o que nos chama a 

atenção é para o fato de que os agentes universitários têm no seu maior percentual, 52,86 % desconhecimento deste aspecto. No 

que tange aos princípios e objetivos do PDI estarem sendo implementados, 39,82% dos docentes conhecem parcialmente, já para 

os discentes, 68,98%, e técnicos, 58,57% o percentual maior é de desconhecimento. A dimensão discute ainda o Projeto Político-



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    619 
 

Pedagógico Institucional (PPPI) de 2007. Novamente os números se repetem: os discentes, 67,95%, e agentes universitários, 

57,14%, não conhecem o projeto, enquanto que para os docentes, o maior percentual, 36,28%, é de um conhecimento parcial.  

Acerca da criação de possibilidades por parte da própria instituição, para a comunidade acadêmica conhecer, discutir, 

acompanhar o PDI e o PPPI, entre os discentes, 61,02%, e agentes universitários, 55,71%, desconhecem existir o incentivo; para 

os docentes há semelhança de percentual entre conhecimento parcial e desconhecimento, 31,86%. Sobre as ações da instituição 

para reconhecer o perfil dos ingressantes na UNIOESTE, 45,13% dos docentes e 31,54% dos discentes disseram existir ações em 

torno do perfil dos ingressantes, enquanto que entre os agentes universitários igualam-se os percentuais, 34,29%, dos que 

disseram que a universidade realiza ações nesse sentido e os que desconhecem tais ações. Chama atenção também o tópico 

acerca do reconhecimento de ações para atender aos egressos na instituição, os índices revelaram um percentual mais expressivo 

para o desconhecimento dessas ações: docentes, 34,51%, discentes, 44,36% e agentes universitários, 44,29%.  

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS  
 
DOCENTES 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso? 
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ANÁLISE 
No que concerne aos docentes, o maior percentual é de desconhecimento se existe ou não articulação entre o PDI (da 

instituição) e os PPPs (dos cursos). 

 

DISCENTES 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso? 

 

ANÁLISE 

No que concerne aos acadêmicos a maioria desconhece a articulação entre o Projeto Político Pedagógico dos cursos e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade. 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007? 

 
ANÁLISE  

No que se refere aos agentes universitários, a maioria (67,15%), desconhece a articulação entre o Projeto Político 

Pedagógico dos cursos e o Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade. 
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DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
QUESTÕES GERAIS 
10. A UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão? 

 
11. Existem ações que estimulem as atividades de ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, no que se refere à produção 
acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades? 
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12. As atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares) garantem a qualidade 
desses cursos? 

 
13. As atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) garantem a qualidade 
desses cursos? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 
ANÁLISE 

Sobre a existência de uma política articulada entre ensino, pesquisa e extensão, afirmaram existir 60,18% docentes, 67,61% 

dos discentes e 74,28% dos agentes universitários. Disseram existir ações que estimulam esses três aspectos, 73,46% dos 

docentes, 59,38% discentes e 72,86% agentes universitários. No que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

realizadas para melhorar e garantir a qualidade dos cursos de graduação, o maior percentual é o de conhecimento do referido 

campo: para os docentes o percentual é de 55,76%, discentes, 55,27% e agentes universitários, 57,15%. 

 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
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QUESTÕES GERAIS  
 
14. Quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural), a UNIOESTE está desenvolvendo o que propõe como missão 
institucional? 

 
15. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às demandas de suas áreas de abrangência, no que se 
refere à inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção 
artística e patrimônio cultural? 
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16. Existe uma política implementada de atendimento à comunidade acadêmica na UNIOESTE como exemplo: creche, 
restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica? 

 
17. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades da comunidade acadêmica? 
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18. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades das pessoas com deficiência? 

 
19. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 
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20. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 

CURSOS SUGERIDOS DOCENTES DISCENTES AGENTES  EXTERNOS TOTAL 

Psicologia 19 43 5 4 71 

Medicina Veterinária 6 35 7 10 53 

Arquitetura e Urbanismo 2 29 4 2 37 

Engenharia Ambiental 4 26 0 3 33 

Engenharia Florestal 13 13 6 1 32 

Nutrição 13 13 4 1 31 

Jornalismo 1 19 1 4 25 

Medicina (outros Campi) 4 15 0 1 20 

Música 3 12 3 2 20 

Engenharia Civil 0 14 0 4 18 

Artes 4 11 1 1 17 

Publicidade 0 14 0 3 17 

Direito (noturno) 0 10 1 3 14 

Física 7 7 0 0 14 

Engenharia de Alimentos 5 7 1 0 13 

Informática 0 11 0 2 13 

Pedagogia 2 7 1 3 13 

Enfermagem 1 5 1 3 10 

Engenharia de Produção 1 8 1 0 10 

Matemática 1 7 0 1 9 

Biomedicina 0 6 0 2 8 

Direito (outros Campi) 7 1 0 0 8 

Economia 1 7 0 0 8 
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Farmácia 0 6 2 0 8 

Fisioterapia 1 6 0 1 8 

Antropologia 1 6 0 0 7 

Artes Cênicas 1 4 1 1 7 

Ciência da Computação 3 2 0 2 7 

Odontologia 0 7 0 0 7 

Engenharia Elétrica 2 4 0 0 6 

Engenharia Mecânica 2 3 0 1 6 

Estética 0 5 0 1 6 

Arqueologia 1 2 0 2 5 

Ciências Biológicas 0 4 0 1 5 

Teatro 1 4 0 0 5 

Artes Plásticas 1 2 1 0 4 

Biblioteconomia 0 1 2 1 4 

Biocombustíveis 0 3 0 1 4 

Ciências Políticas 2 1 1 0 4 

Cinema 1 1 2 0 4 

Fonoaudiologia 0 3 1 0 4 

Geologia 2 2 0 0 4 

Marketing 0 1 1 2 4 

Mecatrônica 0 3 1 0 4 

Moda 0 3 1 0 4 

Biotecnologia 0 1 0 2 3 

Comunicação Social 2 0 0 1 3 

Engenharia Agrícola 0 3 0 0 3 

Meteorologia 1 2 0 0 3 

Química 0 3 0 0 3 

Sociologia 2 1 0 0 3 

Turismo 0 2 0 1 3 

Arquivologia 1 0 1 0 2 

Artes Visuais  0 1 0 1 2 

Design 1 0 1 0 2 

Geografia (Bacharelado) 0 2 0 0 2 

Gestão Ambiental 0 2 0 0 2 

Letras (LIBRAS) 0 2 0 0 2 

Letras Inglês com Bacharel em tradução 0 1 0 1 2 

Serviço Social 1 1 0 0 2 

Sistemas de Informação 0 2 0 0 2 

Assistência Social 0 0 1 0 1 
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Astronomia 1 0 0 0 1 

Ciência da Comunicação 0 0 1 0 1 

Ciência da Informação 0 0 1 0 1 

Ciências do Esporte 0 1 0 0 1 

Cosmética 0 1 0 0 1 

Dança 0 1 0 0 1 

Desenho Industrial 0 0 1 0 1 

Desenvolvimento de Sistemas 1 0 0 0 1 

Design de Moda 0 0 1 0 1 

Educação Artística 1 0 0 0 1 

Engenharia de Computação 0 1 0 0 1 

Engenharia de Minas 0 1 0 0 1 

Engenharia de Pesca 0 1 0 0 1 

Engenharia de Petroquímica 0 1 0 0 1 

Engenharia de Software 0 1 0 0 1 

Engenharia de Transportes 0 1 0 0 1 

Engenharia Eletromecânica 0 1 0 0 1 

Engenharia Eletrônica 0 0 0 1 1 

Engenharia Genética 0 1 0 0 1 

Engenharia Naval 0 1 0 0 1 

Engenharia Têxtil 0 1 0 0 1 

Estatística 1 0 0 0 1 

Filosofia 0 1 0 0 1 

Gastronomia 0 0 0 1 1 

Hotelaria 0 1 0 0 1 

Letras (Árabe) 0 1 0 0 1 

Letras (Chinês) 0 1 0 0 1 

Letras (Guarani) 0 1 0 0 1 

Logística 0 1 0 0 1 

Logística Integrada 0 1 0 0 1 

Meio Ambiente 0 0 1 0 1 

Museologia 0 1 1 0 1 

Oceanografia 0 1 0 0 1 

Relações Internacionais 0 0 0 1 1 

Relações Públicas 0 1 0 0 1 
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21. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade, na sua abrangência regional? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE 

No que tange às ações de responsabilidade social, discentes, 40,87% e agentes universitários, 51,44% disseram conhecer 

a política adotada pela UNIOESTE. Para docentes o percentual de conhecimento e de conhecimento parcial, 42,48%. O tópico que 

diz respeito aos projetos desenvolvidos atrelados às demandas sociais, os docentes conhecem parcialmente, 49,56%, enquanto os 

discentes, 42,93%, e os agentes universitários, 42,86%, disseram conhecer satisfatoriamente este tema. Outro tópico abarca 

políticas para atender à comunidade acadêmica da UNIOESTE (creche, restaurantes, casa de estudante, entre outros). Os três 

vínculos de respondentes disseram não haver políticas adequadas para as necessidades supracitadas. Entre os docentes o 
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percentual é de 67,26%, entre discentes é de 59,13% e entre os agentes universitários é de 60%. No que tange à estrutura física 

da instituição, a mesma atende apenas parcialmente à comunidade acadêmica: 58,42% para docentes, 60,67% para discentes e 

54,28% para agentes universitários. Em relação ao atendimento pessoas com deficiência, o público consultado disse não haver 

estrutura adequada: 59,29% entre docentes, 55,28% para discentes e 44,29% para agentes universitários. No que concerne ao 

Vestibular, ou seja, à entrada dos alunos na universidade, docentes, 56,64%, discentes 69,92% e agentes universitários, 64,28% 

consideraram adequada a forma como isso é feito atualmente. Levantou-se a necessidade de novos cursos para a instituição. 

Professores, funcionários e alunos disseram sim, novos cursos são uma necessidade para a universidade. Destacaram-se os 

cursos mais citados pelos questionados, com ênfase em cursos vinculados à área das Engenharias (Florestal, Ambiental, 

Alimentos), Nutrição, Psicologia, cursos vinculados à área de Artes (Cinema, Teatro, Música), além da verticalização de cursos 

existentes na instituição. Por último, nesta dimensão, ao questionar-se se o Hospital Universitário atende às demandas regionais, o 

maior percentual é de desconhecimento do papel do HUOP na comunidade acadêmica: 39,82% entre os docentes, 57,06% entre 

os discentes e 41,43% entre os agentes universitários. 
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DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
QUESTÕES GERAIS 
22. Os mecanismos de comunicação interna são claros e atendem às demandas? 

 
23. Os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, memorandos, informativos, jornal mural, boletim de 
dados, instrução de serviço, resumo geral de dados, etc.) são adequados às necessidades da comunidade acadêmica? 

 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    634 
 

24. Os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
ANÁLISE  

Em respeito aos mecanismos de comunicação interna, questionou-se se são claros e atendem às demandas internas. O 

maior percentual para os questionados é que atende parcialmente à comunidade. Para os professores, 44,25%, para os alunos, 

51,15%, para os funcionários, 45,71%. Acerca dos canais de comunicação interna e se eles atendem às necessidades da 

comunidade acadêmica, também o tópico parcialmente evidenciou-se entre docentes, discentes e agentes universitários. Para os 

primeiros, 40,71%, para os segundos, 46,84% e para os terceiros, 47,14%. Por fim, a comunicação entre a instituição e a 
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comunidade externa, se é clara, acessível e articula os dois polos, para docentes, 50,45%, e discentes, 51,93%, os mecanismos 

atendem parcialmente a referida articulação. Para os agentes universitários, 42,86%, os mecanismos atendem satisfatoriamente à 

comunicação entre UNIOESTE e sociedade. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Os sistemas e os fluxos de informação existentes na UNIOESTE entre reitoria, campus e HUOP facilitam o trabalho acadêmico e 
administrativo? 

 
ANÁLISE 

Em respeito aos mecanismos de comunicação interna entre os diversos órgãos, questionou-se se são eficientes e atendem 

às demandas internas. O maior percentual aponta que os sistemas e fluxos de informação, parcialmente contribuem para o 

trabalho acadêmico e administrativo das diversas instâncias da universidade. 
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DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
25. Com relação a sua qualificação profissional, você se sente contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor da 
UNIOESTE? 
 
 

 

 

 

 

Í 
 
ÍNDICE GERAL DAS RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE 

ANÁLISE 
Questionou-se se existem valorização e estímulo por meio das políticas incrementadas pela universidade para a 

qualificação profissional e as condições de trabalho existentes. Percebeu-se que os docentes, 45,13%, afirmaram existir a 
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valorização do profissional da universidade; entre os agentes universitários o maior percentual foi de 37,14%, que se sentem 

valorizados com a política adotada. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DOCENTES 
Como profissional docente da UNIOESTE você desenvolve a sua prática pedagógica com as condições (infraestrutura – salas, 
biblioteca, laboratórios, equipamentos, etc., didático-pedagógicas e uso de novas tecnologias no ensino) necessárias para uma 
boa formação profissional dos acadêmicos? 

 
Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas adequadamente as questões relativas à prática 
pedagógica (Planos de Ensino: conteúdos programáticos, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 
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Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas também as questões relativas à prática pedagógica no 
que se refere à pesquisa, extensão e projetos especiais? 

 
O Plano Individual de Atividades Docentes – PIAD possibilita incluir todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-
graduação que você efetivamente desenvolve na instituição? 
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O colegiado do seu curso realiza processos para avaliação dos docentes e trabalha com os resultados dessas avaliações para 
melhoria da prática pedagógica? 

 
Com relação à qualificação docente você se considera contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor na instituição? 
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Como profissional docente da UNIOESTE, você tem recebido apoio financeiro para participar de eventos de caráter técnico-
científico (congressos, seminários, fóruns, etc.)? 

 
ANÁLISE 

Acerca do que diz respeito à prática profissional do docente articulada às condições de trabalho, tendo como finalidade 

atender aos acadêmicos, o maior índice de respostas foi “parcialmente” em relação ao atendimento dessas necessidades. Para a 

maioria dos docentes da instituição, os respectivos colegiados tratam nas suas reuniões das práticas pedagógicas que contribuem 

para o ensino nos seus cursos. Para a maioria dos docentes da instituição, os respectivos colegiados tratam nas suas reuniões 

das práticas pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa nos seus cursos. Para a 

ampla maioria dos docentes da instituição, o Plano Individual de Atividade Docente - PIAD não permite que se incluam todas as 

atividades desenvolvidas pelos docentes. Para a maioria dos docentes, os colegiados não realizam avaliações dos seus trabalhos 

que pudessem melhorar as práticas pedagógicas nos seus respectivos cursos. Os docentes consultados responderam sobre a 

política institucional acerca da valorização, incentivos e estímulos do trabalho docente. A ampla maioria respondeu que sim, existe 

essa política e ela atende aos anseios profissionais. No que concerne aos apoios financeiros para participação em eventos 

acadêmicos, os docentes disseram que parcialmente há esse apoio institucional satisfatório. 
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DISCENTES 
As ações relativas às políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 
desenvolvimento profissional e as condições de trabalho – praticadas pela UNIOESTE – estão coerentes com as necessidades do 
seu curso? 

 
A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade (interna e externa) é satisfatória? 

 
ANÁLISE 

No que concerne aos discentes, a consulta dizia respeito à articulação entre o trabalho desenvolvido pela UNIOESTE e as 

necessidades do curso. Os discentes disseram que as ações e a referida articulação atende parcialmente às questões dos cursos. 

Os discentes consultados afirmaram que a qualidade do atendimento dos servidores universitários para a comunidade é 

parcialmente satisfatória.  
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
As ações praticadas pela UNIOESTE relativas às políticas de pessoal (de carreira do corpo docente e agente universitário, seu 
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) atendem às necessidades do setor em que você 
atua?  

 
Os agentes universitários participam com representatividade nas instâncias de decisão da UNIOESTE? 

 
ANÁLISE 

Os técnicos administrativos foram consultados sobre a política de valorização das suas carreiras e se há representatividade 

dos mesmos nos órgãos decisórios da instituição. Acerca da primeira questão, parcialmente há valorização e políticas adequadas. 

Para a segunda, os agentes disseram sentir-se representados de maneira satisfatória. 
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DIMENSÃO 6 – 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 
 

QUESTÕES GERAIS 
26. Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, os Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e 
hospital universitário estão sendo discutidos e dinamizados de forma permanente? 

 
27. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem-se vivenciado a autonomia universitária? 
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28. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a gestão participativa? 

 
29. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 
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30. Há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e Instâncias Colegiadas? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 

ANÁLISE 

Consultados sobre a implementação e discussão dos Planos Estratégicos nos campi, reitoria e hospital universitário, 

43,36% dos docentes disseram desconhecer o assunto; da mesma forma, 73,52% dos discentes e 60% dos agentes universitários 

desconhecem se os Planos Estratégicos estão sendo discutidos e dinamizados permanentemente na UNIOESTE. Quanto à 

questão que diz respeito à autonomia universitária nos processos decisórios (administrativo e pedagógico), 35,4% dos docentes 

disseram que isso ocorre de forma parcial e 29,2% afirmaram que há autonomia; no caso dos discentes, observa-se que 38,05% 
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desconhecem se há ou não autonomia e entre os agentes universitários, igualou-se o índice de 28,57% para os que disseram 

haver autonomia e para aqueles que desconhecem. Perguntados sobre a gestão participativa nos processos decisórios, 40,71% 

dos docentes afirmaram que isso ocorre de forma parcial; 40,62% dos discentes desconhecem se há gestão participativa e 38,57% 

dos agentes universitários disseram ocorrer parcialmente. Quando questionados se a gestão institucional encaminha ações para a 

melhoria da universidade, 42,48% dos docentes afirmaram que sim; 44,22% dos discentes e 50% dos agentes universitários 

também responderam afirmativamente. Já na questão que avalia se há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na 

Administração Superior e instâncias colegiadas, 57,53% dos docentes afirmaram que sim; da mesma forma, 50% dos agentes 

universitários disseram que sim; mas 44,47% dos discentes desconhecem se há o cumprimento dos dispositivos regimentais e 

estatuários na instituição. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DISCENTES 
Nas reuniões de colegiado do curso em que você estuda são tratadas adequadamente as questões relativas à prática pedagógica 
(Planos de Ensino: conteúdos curriculares, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 
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Os seus professores adotam a avaliação do ensino-aprendizagem, visando, também, à melhoria da prática pedagógica? 

 
O colegiado do seu curso realiza processos de avaliação do desempenho didático-pedagógico dos docentes? 

 
ANÁLISE 

Os discentes disseram que nas reuniões dos seus respectivos colegiados existem políticas adequadas para tratar das 

questões relativas às práticas político-pedagógicas. Para a maioria dos discentes, no que concerne à melhoria da prática 

pedagógica, os professores adotam políticas adequadas de avaliação do processo de ensino e aprendizagem. Também, a maioria 

dos discentes entende existir políticas de avaliação acerca do desempenho dos docentes nos seus respectivos colegiados. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
QUESTÕES GERAIS 
31. A infraestrutura, no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), 
espaço para pesquisa, extensão e administrativo - atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
32. A infraestrutura, no que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    649 
 

33. A infraestrutura, no que se refere a recursos didático-pedagógicos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
34. A infraestrutura, no que se refere a laboratórios, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 
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35. A infraestrutura, no que se refere à biblioteca, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
36. A infraestrutura, no que se refere a recursos de informação e comunicação, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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37. A estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE é suficiente para o atendimento da comunidade acadêmica? 

 
38. Quanto à infraestrutura, existe uma política de conservação, atualização e segurança? 
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39. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e hospital universitário? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 

ANÁLISE 
A respeito da infraestrutura, de maneira geral, em todas as questões, em todos os segmentos consultados, predomina a 

opinião de que a infraestrutura disponível atende apenas parcialmente às demandas. Quanto às salas disponíveis para 

permanência, orientação de estágios, monografias e atendimento aos alunos, 48,67% dos professores disseram que a estrutura 

atende parcialmente às necessidades; a mesma opinião é evidenciada por 50,13% dos discentes e 54,28% dos agentes 

universitários. O mesmo se percebe no item que diz respeito aos recursos mobiliários e equipamentos: 61,95% dos docentes, 

56,04% dos discentes e 57,14% dos agentes universitários disseram que a instituição atende apenas parcialmente à demanda 
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existente. Quanto aos recursos didático-pedagógicos, 61,95% dos docentes, 51,68% dos discentes e 52,86% dos agentes 

universitários afirmaram que são contemplados de forma parcial; quanto aos laboratórios, 56,65% dos docentes, 49,87% dos 

discentes e 44,29% dos agentes universitários afirmaram que atendem à demanda de forma parcial; com relação aos recursos 

disponíveis na biblioteca, os índices apontam que há uma maior proximidade entre aqueles que consideraram que a biblioteca 

atende às necessidades (40,71% dos docentes, 44,22% dos discentes e 41,43% dos agentes universitários) e aqueles que 

afirmaram que atende apenas parcialmente (45,13%, 38,05% e 44,29% respectivamente).  

No tocante a recursos de informação e comunicação, 56,64% dos docentes, 49,1% dos discentes e 51,43% dos agentes 

universitários afirmaram que a instituição atende de maneira parcial às demandas existentes. Já no quesito recursos humanos, há 

uma percepção diferenciada entre os diferentes segmentos: para 49,56% dos docentes, a estrutura atende parcialmente às 

necessidades; entre os discentes, 35,73% afirmaram que atende parcialmente e 44,29% dos agentes universitários afirmaram que 

a estrutura de recursos humanos não é suficiente para o atendimento à comunidade acadêmica. 

Em relação à existência de uma política de conservação, atualização e segurança, 38,94% dos docentes e 36,25% dos 

discentes disseram existir parcialmente; a maioria dos agentes universitários, 38,57%, responderam sim. 

Quanto às melhorias e ampliação da infraestrutura, todos os segmentos apontaram que isso está ocorrendo: 75,23% dos 

docentes, 51,92% dos discentes e 72,85% dos agentes universitários responderam que se percebem melhorias nos campi, reitoria 

e hospital universitário. 
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
40. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007 atendem 
às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE? 

 
41. Os projetos e relatórios da Avaliação Institucional são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica? 
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42. Os resultados da Avaliação Institucional são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos 
Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o 
Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 

Quando perguntados se o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político Pedagógico 

Institucional – PPPI 2007 atendem às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE, 39,82% dos 

docentes, 72,5% dos discentes e 57,14% dos agentes universitários alegaram desconhecimento. Também alegaram desconhecer 

(38,94% dos docentes, 46,27% dos discentes e 42,86% dos agentes universitários) se os projetos e relatórios de avaliação 
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institucional são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica. Da mesma forma, desconhecem (47,79%, 74,81% e 

60%) se esses resultados são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos Projetos Político-

Pedagógicos dos cursos e demais Planos de Desenvolvimento da Instituição. 

 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
QUESTÕES GERAIS 
43. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 
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44. As políticas de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2007/2011?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 

ANÁLISE 

Quanto à existência de políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante 

universitário, casa do estudante), a maioria, em todos os segmentos, afirmou que tais políticas não existem: 63,72% dos docentes, 

60,92% dos discentes e 55,71% dos agentes universitários. Se essas políticas estão de acordo com o PDI 2007/2011, 42,48% dos 

docentes, 69,15% dos discentes e 61,44% dos agentes universitários alegaram desconhecimento. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
DOCENTES 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 

DISCENTES 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 
ANÁLISE 

No que diz respeito à existência de uma política adequada e satisfatória com estudos, sobre os egressos e sua articulação 

entre formação acadêmica e atuação profissional, constata-se que há amplo desconhecimento dessa política entre os docentes, 

discentes e agentes universitários. 
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
QUESTÕES GERAIS 
45. Existem políticas internas de distribuição de recursos financeiros? 

 
46. A UNIOESTE têm recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 
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47. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 

 
48. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 

ANÁLISE 

Quanto às políticas internas de distribuição de recursos financeiros, 38,94% dos docentes e 40% dos agentes universitários 

afirmaram que há tais políticas. Já 57,33% dos discentes disseram desconhecer. Perguntados se a UNIOESTE dispõe de recursos 

suficientes para desenvolver suas atividades, 47,79% dos docentes e 35,99% dos discentes disseram que não. Já entre os 

agentes universitários, 31,43% disseram que não há recursos suficientes e 31,43% disseram que há parcialmente. Quanto à 

utilização dos recursos financeiros, 35,4% dos docentes afirmaram que a UNIOESTE o faz de forma adequada, mas 32,74% dos 

docentes alegaram desconhecimento. Entre os discentes, 40,87% alegaram desconhecimento e 37,14% dos agentes universitários 

afirmaram que os recursos são utilizados de forma adequada. Há transparência na gestão desses recursos? 43,36% dos docentes 

e 42,86% dos agentes universitários afirmaram que sim. Entre os discentes, 46,79% alegaram desconhecimento. 
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DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
49. As relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas? 

 
50. Na UNIOESTE há convivência saudável e de respeito mútuo? 
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51. A comunidade acadêmica da UNIOESTE cria espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de 
convivência? 

 
52 COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE 
(Os comentários estão organizados por dimensão e vínculo, sendo que quando estes não constarem é porque não houve 
comentários) 

DIMENSÃO 1 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
DOCENTES N. 

A elaboração do questionário objetivo limita as opções de respostas 2 

As medidas já implantadas estão de acordo com as necessidades 1 

As questões deveriam ter espaço para comentários 2 

De extrema importância para avaliar de que forma se apresenta a Universidade 1 

De um modo geral é satisfatório 1 

Deixar espaços para explanação das atividades não contempladas no P 1 

Deve haver maior divulgação do PDI. 1 

É válido promover a melhoria contínua e efetiva da Universidade 1 

O questionário é extremamente mal formulado 1 

Para que a UNIOESTE seja tratada como pública, gratuita, humana e de qualidade falta muito, mas o PDI é um passo importante. 1 

Por desconhecer o PDI 2007/2011 me impossibilitou de responder algumas questões 5 

Sem comentários 6 

Ser objetivo e focado nos propósitos pretendidos 1 

DISCENTES - GRADUAÇÃO  

Desconheço a IES 1 

Maior divulgação do PDI e PPI 8 

Maior interação entre os alunos do Campus 1 

Nada a declarar 23 
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O questionário poderia ser mais completo 1 

Ótima avaliação 9 

Por desconhecer o PDI 2007/2011 me impossibilitou de responder algumas questões 3 

Questionário para avaliar os docentes. 1 

Simplificar o questionário do PDI  1 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS  

A elaboração do questionário objetivo limita as opções de respostas 1 

A UNIOESTE deveria ser uma instituição democrática 1 

Acabar com o interventor e ditador, assim vai melhorar muito 1 

Deve haver maior divulgação do PDI 1 

Espero que após análise sirva para melhorias e não apenas para dados estatísticos 3 

Maior clareza nas distinções de agente universitário, docente e técnicos administrativos 1 

Nada a declarar 4 

Por desconhecer o PDI 2007/2011 me impossibilitou de responder algumas questões 2 

Que os comentários sejam realmente lidos 1 

COMUNIDADE EXTERNA  

Avaliação muito boa 1 

De extrema importância para avaliar de que forma se apresenta a Universidade 1 

O questionário é limitado e mal elaborado 1 

Por desconhecer o PDI 2007/2011 me impossibilitou de responder algumas questões 1 

DIMENSÃO 2 – 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, às bolsas de pesquisa, de extensão, de 
monitoria e demais modalidades 

DOCENTES  

A tentativa de mudança de atribuição de carga horária foi absurda 1 

A UNIOESTE é muito burocrática, falta autonomia e imaturidade 2 

A UNIOESTE é uma Universidade em desenvolvimento 2 

Dar maior atenção ao egresso avaliando-o para termos retorno da qualidade de ensino 1 

Falta de comunicação entre a UNIOESTE e os docentes afastados 1 

Houve melhoria nos diversos setores ex.:  apoio de docentes na implementação de projetos de ensino, pesquisa e extensão 1 

Maior participação dos docentes nas discussões relacionadas à UNIOESTE 2 

Maior preocupação com os sistemas de informações. É inadmissível que os registros acadêmicos serem ainda feitos em papel 1 

Mudança no sistema de dependência em disciplinas  1 

Questionar quanto ao processo de avaliação dos acadêmicos para averiguar se o nível de aprendizagem é satisfatório 1 

Realizar cursos de atualização pedagógica para docentes 1 

DISCENTES – GRADUAÇÃO  

A discussão de planos de ensino com a presença de mais acadêmicos 2 

A UNIOESTE é uma Universidade de ótimo nível 6 

A UNIOESTE é uma Universidade em desenvolvimento 3 
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Acesso on-line para que os alunos possam reclamar ou das sugestões sobre a Universidade 1 

Aumento do nº de bolsas de incentivo à pesquisa e extensão 3 

Aumento do nº de projetos de extensão 2 

Criar mais atividades práticas para o Centro de Ciências Sociais Aplicadas  2 

Dar maior atenção ao egresso 1 

Desconheço os planos de ensino 1 

Divulgação das notas e faltas on-line 1 

Excelente qualidade dos Docentes do Curso de História 1  

Falta de comunicação dos Centros Acadêmicos com os discentes 1 

Grade curricular defasada  1 

Implantar um sistema de intercambio para os cursos 1 

Maior responsabilidade dos Docentes na entrega das notas do bimestre 1 

Mais aulas práticas no NEE 1 

Mais cursos de Graduação 2 

Mais cursos de graduação 7 

Mais cursos de Pós-Graduação 2 

Mais cursos extracurriculares 1 

Melhorar a acessibilidade à UNIOESTE 2 

Melhorar a qualidade de ensino 2 

Qualidade de ensino satisfatória 4 

Regulamentação de modelo de padrões para trabalhos (normas da ABNT) 1 

COMUNIDADE EXTERNA  

A UNIOESTE tem melhorado muito 2 

Aumentar o número de bolsas de mestrado 1 

Iniciar um programa de Doutorado em Zootecnia 1 

DIMENSÃO 3 – A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em 
relação à inclusão social, ao desenvolvimento científico, econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural 

DISCENTES - GRADUAÇÃO  

A UNIOESTE é a melhor universidade do oeste do Paraná. 1 

Criação de eventos culturais 1 

Envolvimento da Universidade com a comunidade 2 

COMUNIDADE EXTERNA  

A UNIOESTE está muito bem administrada 1 

A Universidade possui potencial para melhorar  

Cada vez mais a UNIOESTE tem buscado formar profissionais preocupados com a sociedade 1 

Cursos que envolvam ECA e Diretos Humanos.  

Estudar na UNIOESTE.  

Honra e orgulho em participar da UNIOESTE  
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Maior transparência e chegar mais perto da comunidade  

Professores que precisam fazer um curso de ética.  

Sistemas de cotas injustas (5), racismo branco (1)  

DIMENSÃO 4 – Comunicação com a sociedade 
DOCENTES  

O Campus presta contas trimestralmente à comunidade acadêmica e tem demonstrado que sua infraestrutura melhorou consideravelmente  1 

O vestibular deveria se realizar em uma única etapa 1 

DISCENTES – GRADUAÇÃO           

A página da UNIOESTE deveria ser melhorada 1 

Excelente relação de comunicação entre alunos e funcionários 1 

Repasse de relatórios sobre situação financeira e disponibilização de recursos 1 

COMUNIDADE EXTERNA  
As questões do vestibular deveriam estar de acordo com o ensino médio das escolas públicas 1 

Maior transparência e chegar mais perto da comunidade 2 

Melhorar a forma de seleção dos candidatos 1 

DIMENSÃO 5 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 

DOCENTES  

Falta de profissionais para auxiliar nos laboratórios e na condução dos experimentos 1 

Mais atenção para com o docente colaborador 2 

Melhorar espaço físico, pois tem professores sem salas para trabalhar 2 

Têm-se priorizado questões financeiras e crescimento físico em detrimento as pessoas e da produção científica 1 

DISCENTES – GRADUAÇÃO  

Capacitar os Professores 1 

Demora na retirada dos documentos 1 

Existência de políticas de favorecimento interno 1 

Falta de comprometimento de alguns funcionários 3 

Falta reciclagem dos docentes  1 

Faltam professores efetivos 5 

Faltam servidores 1 

Maior agilidade na entrega da documentação pela Secretaria Acadêmica 2 

Os funcionários da Secretaria Acadêmica são mal educados 2 

Professores celetistas desqualificados 2 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS  

“Valorizar mais os agentes universitários oferecendo oportunidade de capacitação”.  

Promover encontros para esclarecimentos da política administrativa para com os servidores, professores e acadêmicos. Transparência. 1 
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DIMENSÃO 7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 
comunicação 

DOCENTES  

Adaptação da estrutura para os deficientes (acessibilidade) 2 

Construção de mais laboratórios 1 

Construção do Restaurante Universitário 1 

Equipar as salas dos professores com computadores  1 

Instalação de bebedouros na Biblioteca 1 

Melhorar acervo da biblioteca 1 

Melhorar espaço físico, pois tem professores sem salas para trabalhar 2 

Melhorias nas salas de aula 1 

Priorizar os investimentos em infraestrutura e aquisição de equipamentos para permitir expansão dos campi e melhoria do ensino-pesquisa e 
extensão 

1 

DISCENTES – GRADUAÇÃO  

Acesso às instalações com rampas e coberturas 1 

Adaptação da estrutura para os deficientes (acessibilidade) 5 

Ambiente adequado 1 

Atualizar acervo da Biblioteca referente ao curso de Educação Física 1 

Construção da casa do estudante com dormitórios. 1 

Construção de Ginásio de Esportes e Academia de Ginástica 5 

Construção do Restaurante Universitário 6 

Equipar mais os laboratórios existentes 2 

Estrutura ótima (biblioteca e laboratórios) 2 

Estruturar e aumentar a casa de vegetação climatizada 1 

Falta de água para beber no Complexo Poliesportivo  1 

Falta estrutura para o curso de Educação Física 9 

Instalação de um ponto de ônibus perto da Universidade 1 

Instalação de ventiladores no local onde utilizam os tatames 1 

Instalar Laboratório de Língua Estrangeira 1 

Instalar mais caixas eletrônicos 1  

Melhorar a estrutura 6 

Melhorar acervo da Biblioteca 4 

Melhorar o que existe. 2 

Melhorar os cursos existentes 2 

Melhorar os laboratórios 2 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS  

Mais cobrança com alunos em relação a limpeza da instituição  1 

Mais cobrança em relação à zeladoria da instituição 1 

Mais segurança do estacionamento 1 
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Melhorar acervo da Biblioteca 1 

COMUNIDADE EXTERNA   

Melhorar a estrutura 2 

DIMENSÃO 8 – Planejamento e avaliação, principalmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional 
ACADÊMICOS – GRADUAÇÃO  

Questões de acordo com as análises a serem feitas 1 

ACADÊMICOS – ESPECIALIZAÇÃO  

Autonomia 1 

DIMENSÃO 9 – Qualidade da vida estudantil no espaço institucional 
DISCENTES – GRADUAÇÃO  

Carente de políticas assistenciais voltada aos acadêmicos 1 

Construção da casa do estudante com dormitórios. 1 

Construção do Restaurante Universitário. 1 

DIMENSÃO 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na 
oferta da educação superior 

DISCENTES – GRADUAÇÃO  

Distribuição justa dos recursos financeiros entre os Campi 1 

Mais verbas  1 

DIMENSÃO 11 – Desenvolvimento das dimensões humanas e qualidade de vida no trabalho 
DISCENTES – GRADUAÇÃO  

Reduzir a “politicagem” nos cargos de confiança 1 

 

ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 11 
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ANÁLISE 

Perguntados se as relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades 

realizadas, 41,59% dos docentes afirmaram que sim e 39,82% parcialmente. Entre os discentes, 41,13% apontaram que atende 

parcialmente. Já entre os agentes universitários, 42,86% apontaram que atende parcialmente. Há convivência saudável e respeito 

mútuo no ambiente universitário? Para 49,56% dos docentes, parcialmente. Entre os discentes, 60,41% afirmaram que há 

convivência saudável e 45,71% dos agentes universitários disseram que parcialmente. Quanto à criação de espaços e momentos 

de desenvolvimento das dimensões humanas e de convivência, 40,71% dos docentes e 44,29% dos agentes universitários 

disseram que cria parcialmente. Entre os discentes, há uma incidência semelhante entre os que afirmaram que este aspecto é 

contemplado (37,79%) e aqueles que disseram que é contemplado parcialmente (35,99%). 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS  
 
DOCENTES 
Como profissional docente da UNIOESTE você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 
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Como profissional docente da UNIOESTE você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 

 
Como profissional docente da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 
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Em caso afirmativo, onde você realiza os exames? 

 
ANÁLISE 

Quanto à participação em programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais e de programas de promoção da saúde 

e melhorias no processo de trabalho, a ampla maioria (77%) dos docentes disse não participar dos referidos programas. Sobre 

exames periódicos de saúde, a maioria disse realizar os referidos exames. Por fim, a ampla maioria afirmou realizar os exames 

através de convênios e planos particulares de saúde. 

 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Como agente universitário da UNIOESTE você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 
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Como agente universitário da UNIOESTE você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 

 
Como agente universitário da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 
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Em caso afirmativo, onde você realiza os exames: 

 
ANÁLISE 

Agentes universitários responderam acerca de participação em programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais e 

programas de promoção da saúde e melhorias no processo de trabalho e, a maioria disse não participar de políticas acerca dos 

referidos programas. Sobre a realização de exames periódicos de saúde, a maioria dos técnicos disseram não realizá-los. Os que 

realizam exames periódicos, a maioria disse usar o SAS, serviço de saúde do governo estadual. 

 

2.5.4 Considerações Finais 

 Os dados obtidos pelos docentes, discentes, agentes universitários e comunidade externa na autoavaliação institucional do 

campus de Marechal Cândido Rondon evidenciam avanços consideráveis em termos de ensino, pesquisa e de extensão. 

 São significativos os dados alcançados em termos de estrutura física para a melhoria na qualidade do ensino. Foram 

construídos ou estão em fase de construção salas de aulas e salas de professores, laboratórios e o complexo poliesportivo que 

servem tanto para as aulas práticas do curso de Educação Física como para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa 

e extensão consideradas importantes e necessárias para a comunidade acadêmica e a comunidade externa. 

 A construção da nova biblioteca também merece destaque na melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão do 

campus. Essa melhoria pode ser destacada tanto no sentido de espaço físico como no acervo bibliográfico. 
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Cabe destacar que a nova área, adquirida da prefeitura municipal de Marechal Cândido Rondon, proporcionará melhores 

condições no desenvolvimento tanto de atividades de ensino como de pesquisa e extensão dos cursos de graduação e de pós-

graduação já existentes ou daqueles que possam vir a existir no campus, como mostram as reivindicações, principalmente de 

discentes e da comunidade externa, quanto à verticalização dos cursos do campus, ou seja, com a criação de novos cursos de 

mestrado e de doutorado.   

 Cabe ressaltar, ao finalizar essas considerações, a necessidade de políticas contínuas de contratação de docentes e de 

agentes universitários para que este campus continue avançando juntamente com a UNIOESTE. Nesse raciocínio, destaca-se a 

necessidade de informar à comunidade interna e externa, através de seu Plano de Desenvolvimento Institucional, quais os 

caminhos que a instituição almeja alcançar para que esta mesma sociedade possa participar de maneira mais direta nas ações da 

UNIOESTE.  
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2.6 CAMPUS DE TOLEDO 

 

2.6.1 Dados Gerais 

A história da educação superior em Toledo começa nos anos de 1980. Devido à atuação intensa de pessoas e instituições 

ligadas à educação tiveram início as atividades da Faculdade de Ciências Humanas Arnaldo Busato – FACITOL. Posteriormente, 

já no início dos anos de 1990, esta se juntou à Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Cascavel – FECIVEL, Faculdade de 

Ciências Sociais – FACISA de Foz do Iguaçu, Faculdade de Ciências Humanas de Marechal Cândido Rondon – FACIMAR e à 

comunidade do Oeste Paranaense como um todo para que, num esforço conjunto, fosse criada a UNIOESTE, como ocorreu. 

A foto 21 retrata o início desta história. Nela pode-se observar a estrutura inicial do campus, com três construções, sendo a 

menor onde durante muito tempo funcionaram a administração e a biblioteca, e a outra maior, as salas de aula. Ao fundo observa-

se o local que hoje abriga algumas coordenações de curso, direções de centro, salas para supervisão de estágio, dentre outras 

estruturas e a caixa d’água. Os primeiros cursos foram os de Filosofia e Ciências Econômicas (1980), Secretariado Executivo 

Bilíngue e Serviço Social (1986), ao que seguiram os de Engenharia Química (1995), Engenharia de Pesca (1997), Ciências 

Sociais e, Química Licenciatura Vespertino (1998).  

Na década de 1990 e início dos anos 2000, o crescimento do campus demandou a ampliação da estrutura, como se 

observa na foto 22 abaixo, além das construções iniciais e indo da frente para o fundo da foto o prédio onde funcionam a biblioteca 

e algumas estruturas de apoio a pesquisas e salas de professores (este prédio está localizado imediatamente à direita do primeiro 

prédio de salas de aula). Do prédio da biblioteca seguindo para o fundo, está a primeira parte do Bloco E (em vermelho) que abriga 

salas de aula e laboratórios. Atrás deste está um bloco com laboratórios, como se vê na foto abaixo: 
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No cumprimento de sua missão como parte integrante da instituição, os professores do campus buscaram uma contínua 

qualificação e a oferta de novas modalidades de ensino, o que se expressou na implantação dos seguintes programas de Pós-

Graduação strictu sensu: 1) Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (2003); 2) Mestrado em Filosofia (2005); 3) 

Mestrado em Engenharia Química (2006); 4) Mestrado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (2008); 5) Mestrados em 

Ciências Sociais e em Bioenergia (2010) e Doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (2010). 

Paralelamente, houve a ampliação da estrutura física com a inauguração de um novo bloco de salas de aula em 25/10/2001, 

a primeira ampliação do Bloco E em 2005 e a concretização desta em 2010 conforme a foto 23 abaixo.  

Além disso, ganharam seus espaços a Associação dos Docentes da UNIOESTE do campus de Toledo – ADUCT, o Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Liminologia – GERPEL, o  

Foto 21 – Vista aérea com imagens da estrutura inicial do 
campus de Toledo 
Fonte: Setor de audiovisual do campus de Toledo 

Foto 22 – Vista aérea com imagens da estrutura do 
campus de Toledo (1990-2000) 
Fonte: Setor de audiovisual do campus de Toledo 
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Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura – GEMAQ, e foi construído um bloco denominado Ambiente Multiuso Integrado 

para abrigar atividades de pesquisa e pós-graduação em Filosofia. Hoje o campus tem uma área construída de 16.083,73 m2, que 

é oriunda também da transferência em definitivo do Centro de Pesquisa em Aquicultura Ambiental – CPAA e a permissão do uso 

de bens móveis e equipamentos da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC e da quadra de futebol 

em 20101. Neste mesmo ano houve a inauguração do novo prédio da administração cuja foto 24, está abaixo. Este prédio já se 

encontra em ampliação e estão em andamento também as obras de cercamento do campus e a construção de um teatro.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ORGANOGRAMA DO CAMPUS DE TOLEDO 

Se a história está, resumidamente, apresentada acima, o organograma do campus é o seguinte: 

                                                 
1
 As informações referentes à área construída do campus e às datas de inauguração, bem como ao nome de alguns prédios, foram fornecidas pela Direção 

Geral do campus de Toledo. 

Foto 23 – Estrutura ampliada do campus de Toledo 
Fonte: Setor de audiovisual do campus de Toledo 

Foto 24 – Novo prédio da administração do campus de Toledo 
Fonte: Setor de Audiovisual do campus de Toledo 
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De acordo com o Regimento Geral da UNIOESTE, aprovado pela Resolução nº 028/2003 – COU, os campi comportam a 

Administração Setorial Básica (cursos), a Setorial (centros) e a Intermediária (campus). Cada colegiado decide sobre aspectos de 

ensino, pesquisa, extensão e administração atinentes a si e, assim, hierárquica e sucessivamente. Compõem os colegiados de 

curso os docentes que nele ministram aulas e dentre estes são indicados os membros para os conselhos de centro e campus, 

sendo que, os coordenadores de curso são membros natos dos respectivos centros e os diretores de centro, membros natos dos 

conselhos de campus. Os órgãos de apoio também contam com representação e são os seguintes:2  

- Núcleo de Documentação, Informação e Pesquisa – NDP – originalmente criado como Centro de Documentação e 

Informação – CDI em maio de 1993 e posteriormente transformado em Núcleo de Documentação, Informação e Pesquisa através 

da Resolução 014/97 – COU. O NDP, vinculado ao CCHS, desempenha na UNIOESTE as funções de guardar parte da memória 

da construção da universidade e disponibilizar acervos de pesquisa (Rede Mulher de Educação, memórias do MST no Paraná 

1970-1990, documentação da 20ª SDP de Toledo, Fundo do Fórum da Comarca de Toledo, entre outros), atuando como órgão de 

apoio às suas atividades fins. 

- Núcleo de Ensino de Ciências – NECTO – criado em 20053 através de um projeto FINEP – Financiadora de Estudos e 

Projetos, desenvolve atividades de pesquisa, educação e extensão em ciências (Química, Física e Matemática). O núcleo oferece 

monitorias de apoio didático às escolas do Núcleo Regional de Educação de Toledo e em 2010 teve um projeto de reforma 

aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq para desenvolver atividades de ensino de 

Química para crianças através da construção de um laboratório. 

- Núcleo de Biotecnologia e Desenvolvimento de Processos Químicos – NBQ, criado em 16/04/2002, conforme Resolução 

nº 018/2002/COU. Tem por finalidade apoiar o desenvolvimento de projetos de inovação científica e tecnológica e a cooperação 

técnico-científica entre a universidade e a comunidade, visando ao desenvolvimento tecnológico e o apoio ao parque industrial da 

                                                 
2
 Esta estrutura encontra-se em revisão por conta de discussões entre as Instituições de Ensino Superior do Paraná e também destas com o governo do 

Estado. Optou-se por apresentar a estrutura ainda em vigor, condizente com o período do relatório. As informações referentes a estes núcleos foram 
fornecidas por suas respectivas coordenações. 
3
  A criação deste núcleo é posterior ao Estatuto (res. 017/99 COU) e ao Regimento da UNIOESTE (Res. n° 028/2003 – COU). Por este motivo ele não 

consta do organograma informado pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças. 
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região. Tem pesquisadores de alto gabarito (bolsistas produtividade do CNPq) e convênio com diversas universidades brasileiras e 

estrangeiras, atendendo também empresas como Sadia, Prati-Donaduzzi e Itaipu. 

 

2.6.2 Diagnósticos Avaliativos  

A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de Campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná - HUOP - que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA – um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 

para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos 

em cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem foi mantido e é de inteira responsabilidade das instâncias/unidades 

anteriormente nominadas.  

DIAGNÓSTICOS AVALIATIVOS DA DIREÇÃO DO CAMPUS DE TOLEDO  

BIBLIOTECA  

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Espaço físico; 
Falta de funcionários; 
Ambiente de trabalho: devido à falta de 
espaço para usuários e funcionários 
são ocupados espaços entre as 
estantes, com iluminação deficiente; 
Informática: para os serviços internos 
que necessitam de computadores e 

Atendimento ao usuário: houve 
melhoria devido à substituição dos 
computadores para pesquisa e 
consulta de livros por novas 
máquinas. 

 

Fazer um atendimento bom aos 
nossos usuários e ter um ambiente 
agradável de trabalho. 

 

Concurso público urgente para 
novos funcionários efetivos (são 
necessários mais 10); 
Renovação dos equipamentos de 
informática para substituir os 
antigos; 
Aquisição de mobiliários para 
melhor atendimento dos usuários; 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    682 
 

impressoras são utilizados cartuchos 
recondicionados, muitas vezes 
ineficientes. 

Ampliação e reforma dos espaços 
da biblioteca. 

SECRETARIA FINANCEIRA 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Falta de pessoal técnico-administrativo 
para execução dos trabalhos do setor; 
Utilização de sistemas informatizados 
que não cruzam informações; 
Exigência de preenchimento de 
relatórios para diversos setores 
(Tribunal de Contas, Fundação 
Araucária, Auditoria e Controladoria da 
UNIOESTE, Pró-Reitorias, Diretores de 
Centro e Coordenadores de Curso) nos 
formatos por eles exigidos e com 
prazos determinados, causando 
repetição dos trabalhos do setor; 
A atual estrutura não prevê cargos no 
setor, que permitam atribuição de 
responsabilidades e melhor distribuição 
das atividades. 

Melhoria no espaço físico. Atualização da execução financeira 
orçamentária no menor tempo 
possível; 
Atendimento mais eficiente e ágil 
aos usuários da Secretaria 
Financeira. 

Utilização de sistemas operacionais 
integrados; 
Aquisição de equipamentos de 
informática e mobiliários 
adequados para a melhoria do 
serviço; 
Atualização constante sobre a 
legislação vigente; 
Concurso público urgente para 
novos agentes universitários 
efetivos (são necessários mais 04). 

SECRETARIA ACADÊMICA 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Equipamentos de informática 
inadequados p/ o sistema acadêmico; 
Falta de funcionários; 
Falta de mobiliário; 
Falta de infraestrutura; 
Fluxo das atividades das 
especializações; 
Dificuldade nos trâmites entre a SAA, 
setores e as coordenações de cursos, 
devido à falta de funcionários efetivos e 
estagiários. 

Organização do inativo, melhoria no 
repasse das informações, e no 
controle de entrega de diplomas. 

Aquisição de novos equipamentos 
de informática para melhorar o 
atendimento à demanda do setor; 
Descentralização do protocolo; 
Descentralização das atividades 
das especializações. 

Criação da Secretaria Acadêmica 
para os cursos de pós-graduação 
stricto sensu; 
Concurso público urgente para 
novos agentes universitários 
efetivos (são necessários mais 08). 
Renovação dos equipamentos de 
informática para substituir os 
antigos; 
Aquisição de mobiliários para 
melhor atendimento aos usuários. 

SEÇÃO DE COMPRAS 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Com relação aos recursos de 
informática: 
Instabilidade no sistema de e-mail; falta 

   



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    683 
 

de informações de quando o sistema 
está ou não funcionando, tamanho 
pequeno da caixa de e-mail 
(REITORIA); 
Instabilidade da rede da Internet: 
Várias vezes a Internet saiu do ar sem 
aviso prévio, prejudicando o andamento 
de pregões eletrônicos, cadastros no 
SEI (Sistema Estadual de Informações 
do Tribunal de Contas do Estado), 
envio e respostas de cotações/ordens 
via e-mail, consulta de produtos e 
fornecedores, publicações. 

TELEFONIA 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

A recente substituição do sistema de 
telefonia mudou sem aviso o número do 
principal ramal do setor de 
compras/licitações 7013, e a 
descoberta ocorreu dias depois pelo 
próprio setor, prejudicando o serviço, 
pois o número é utilizado há anos e 
está presente como forma de contato 
com o setor em editais de licitações, 
vias de cotações, ordens de compras, 
entre outros. 

   

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Defasagem na equipe por longos 
períodos nos anos anteriores. Hoje a 
equipe de trabalho está bem formada e 
com previsão de uma boa execução 
dos trabalhos bem como a 
padronização e melhorias no 
planejamento, contudo essa equipe 
conta com 02 agentes universitários 
efetivos e 03 estagiárias (temporárias); 
Troca do sistema de pregão eletrônico 
por parte da UNIOESTE/REITORIA, 
sem um devido estudo das reais 
necessidades e das capacidades do 

Consolidação da equipe de trabalho; 
Novas instalações para o setor 
administrativo; 
A criação no setor de um aplicativo 
para cadastro dos fornecedores que 
permite buscas por fornecedores, 
produtos, categorias etc. 
Elaboração de guias, instrução de 
serviço; 
Explanação das atividades e ainda 
preenchimento dos requerimentos 
pelo setor mediante convocação 
para agentes universitários e 

Padronizar e disponibilizar a 
descrição técnica de itens/objetos; 
Aprimorar formulários para 
solicitações de passagens aéreas e 
rodoviárias, hospedagens e 
alimentação; 
Criar um sistema de 
acompanhamento online das 
solicitações; 
Criar um portal interno para os 
serviços e acompanhamentos do 
Setor de compras/licitações. 

Aquisição de novos equipamentos 
de informática, para melhor 
desempenho e agilidade das 
atividades; 
Aquisição de novos mobiliários 
mais adequados para o bem estar 
dos servidores e melhor 
desempenho das atividades; 
Concurso público urgente para 
novos agentes universitários 
efetivos (são necessários mais 06 
para o setor de compras, dos quais 
02 para dedicação exclusiva aos 
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sistema adotado atualmente (Sistema 
de Pregão Eletrônico da Caixa). Hoje a 
REITORIA abandonou o sistema da 
Caixa e está utilizando outro portal, sem 
estender as melhorias aos campi;  
Adoção de sistemas via Reitoria: 
Adoção por parte da 
UNIOESTE/REITORIA de um sistema 
gerenciador de registro de preços 
(Equiplano) sem um prévio estudo. 
O sistema não foi planejado para a 
estrutura da UNIOESTE e tem falhas 
em sistema de consultas e a própria 
operação obriga à constante consulta 
ao setor de compras da REITORIA e 
este, por sua vez, ao suporte do 
programa que nem sempre apresenta 
uma solução para o solicitado; 
Falta de consulta da REITORIA ao 
campus sobre as reais necessidades 
para registro de preços - ex.: no registro 
de informática, as quantidades são 
insuficientes, além de não contemplar 
todos os itens necessários à 
UNIOESTE - campus de Toledo e seus 
convênios. 
Dificuldade com os 
pedidos/solicitações: 
preenchimento não correto do 
requerimento (recurso, assinaturas, 
contato); 
alguns requerimentos apresentam 
produtos com complexidade, faltando a 
descrição definida por parte do 
requerente. 

docentes; 
A migração dos arquivos do setor de 
compras/licitações para um servidor 
dedicado (servidor do Curso de 
Engenharia Química) possibilitou 
uma maior integração e velocidade 
com os arquivos, sistema de RAID e 
backups diários, possibilitando uma 
alta disponibilidade de arquivos. 

 processos de licitação). 

 

SEÇÃO DE INFORMÁTICA 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Falta de pessoal; 
Falta de aperfeiçoamento e 
treinamentos na área de informática; 
Falta de material para manutenção das 

Aquisição de novos equipamentos; 
Rede lógica (Internet e 
computadores) bem estruturada; 
Rede sem fio disponível em todo o 

Desenvolver no setor novas 
políticas de trabalho para melhoria 
do serviço; 
Realizar cursos e treinamentos de 

Concurso público urgente para 
novos agentes universitários 
efetivos (são necessários mais 04). 
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máquinas; 
Falta de uma estrutura organizacional 
do setor. 
 

campus; 
Início da nova telefonia, utilizando a 
rede lógica; 
Novas impressoras a laser em rede, 
com recursos para scanner, 
fotocópias e impressão, tanto 
coloridas como em preto e branco; 
Novos computadores para acesso 
dos alunos nos laboratórios discente 
e docente e biblioteca; 
Novos laboratórios para Ciências 
Sociais e Filosofia. 

aperfeiçoamento na área de 
informática; 
Nova política de acesso para os e-
mails. 
 

SEÇÃO SERVIÇOS DE APOIO 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Substituir mobiliários para melhor 
atendimento aos usuários; 
Equipamentos de informática obsoletos; 
Equipamentos de audiovisual 
ultrapassados e sem reposição; 
Falta de espaços adequados para a 
reprografia e para o audiovisual, pois 
para o protocolo já vai ser resolvido 
com o prédio novo; 
Falta de funcionários. 

O novo sistema de telefone depois 
de ser instalado completamente vai 
resolver alguns problemas; 
O prédio novo para o administrativo. 

 

Informatização do setor de 
protocolo. 

 

Concurso público urgente para 
novos agentes universitários 
efetivos, num total de 11, sendo: 
telefonistas: 02 
reprografia: 02 
audiovisual: 03 
protocolo: 04; 
Instalar e implementar sistema de 
informatização do setor. 

 

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

A maior dificuldade do setor é manter o 
controle de todo material que passa 
pelo setor, ordens de compra de todo o 
tipo de material evitando o atraso 
injustificado. 
Tombar e conferir os bens patrimoniais 
que chegam, que já estão no campus, 
que são transferidos, que vão para 
conserto, que são leiloados ou doados 
e que se tornaram inservíveis.  
Organizar o almoxarifado, baixar e 
controlar o estoque, providenciar lista 
com as quantidades de materiais de 
expediente, limpeza, copa/cozinha, 

O melhor avanço que tivemos foi o 
novo sistema de patrimônio que tem 
sido uma ótima ferramenta de 
trabalho, a qual tem nos auxiliado 
muito. 

 

Aguardamos o novo sistema de 
Almoxarifado, um espaço 
adequado para instalação do 
almoxarifado, tendo em vista o 
aumento de material armazenado, 
devido ao crescimento da 
instituição;  
Espaço para o depósito de bens 
inservíveis e de bens disponíveis e 
que seja distribuído da melhor 
forma o serviço; 
Sugerimos o desmembramento do 
Almoxarifado para Seção de 
Patrimônio e Seção de 

Concurso público urgente para 
novo agente universitário efetivo 
(são necessários mais 03). 
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cartuchos e tonners que serão 
utilizados no período de um ano para 
todos os setores, inclusive projetos 
realizados pelos docentes para os quais 
não existe previsão, pois não sabemos 
o que cada projeto vai precisar para o 
ano seguinte.  
Todo ano falta alguma coisa, como 
registro de preços, e somos cobrados 
por isso. 
Falta de agente universitário efetivo no 
setor. 

Equipamentos. 

 

SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTES 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Vigilância: Falta de uniformes e botinas; 
falta de um setor (sala) que seja em 
lugar específico e que não seja uma 
sala improvisada, como é atualmente. 
Transportes: Falta de autonomia no 
setor; celulares para suprir 
necessidades quando em viagens; 
Rever a responsabilidade dos 
motoristas em relação ao transporte de 
documentos; demora no conserto dos 
veículos. 
 

Plano de carreira de modo geral; 
Vigilância: câmeras de segurança. 
 

Vigilância: Fazer com que a GTS 
seja segundo a carreira de cada 
servidor e não do inicial da carreira; 
ampliar e aperfeiçoar o sistema de 
vigilância (câmeras), com aumento 
das gravações dia/noite e 
armazenagem com períodos mais 
longos. 
Transportes: Garagem para os 
veículos para sua conservação; 
carros em perfeito estado e 
condizentes com a segurança de 
todos; preferência para os 
motoristas dirigirem; renovação de 
frota conforme a necessidade. 
Armários específicos e individuais 
para a guarda de pertences dos 
servidores; 
Vigilância: Novos claviculários para 
uma melhor organização das 
chaves. 

Concurso público urgente para 
novos agentes universitários 
efetivos (são necessários mais 03 
motoristas e 10 vigias), 
considerando a transferência do 
CPAA para a UNIOESTE/Toledo e 
as obras de melhorias da 
infraestrutura do campus. 
 

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Definição de prazos claramente 
divulgados e conhecidos: 
Existe a necessidade de 
estabelecimento de prazos para cada 

Na gestão do RH, que iniciou em 
2008, uma das metas era mostrar 
aos servidores que a Seção de 

Implantar sistema de controle ponto 
biométrico; 
Implantação de um sistema on-line 
de acompanhamento de processos: 

Concurso público urgente para 
novos agentes universitários 
efetivos (são necessários mais 03); 
Aquisição de equipamentos de 
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classificação de demanda, de acordo 
com a urgência dos solicitantes. Com 
isso, resolve-se um problema que 
consiste na dificuldade em concordar 
sobre o que podemos chamar de 
“senso de urgência”. Geralmente o 
solicitante tem a percepção de que 
aquilo que precisa “é pra ontem”; não 
obstante, o setor de RH precisa atender 
a demandas de vários solicitantes. 
Cada demanda, por sua vez, requer um 
tempo de processamento, tem o seu 
tempo para ser atendida. O desafio é 
conciliar tudo isso, evitando a sensação 
de que tudo é demorado. Assim, sente-
se a necessidade de definir tempos de 
atendimento para cada tipo de 
demanda, para diferentes severidades 
das solicitações. 
A maior dificuldade consiste na 
“urgência” que a DRH aplica às seções 
de RH para encaminhamento de 
trabalhos solicitados. 
Falta de comunicação: 
A grande dificuldade é receber a 
informação, tanto da Reitoria quanto 
dos demais setores, dentro do prazo 
para que o serviço a ser prestado e as 
informações repassadas possam ser 
destinadas corretamente e dentro do 
prazo limite. 
Relógio ponto: os cartões-ponto são 
perecíveis, o que afeta muitas vezes o 
registro da frequência dos servidores. 

Recursos Humanos do campus é 
responsável por instruir e gerenciar a 
maior parte dos processos. Essa 
meta está praticamente alcançada, 
considerando que a maior parte dos 
servidores inicia seus processos 
após análise e instruções dessa 
Seção, o que agiliza o processo. 

 

sobre o que não se controla, não 
há garantia de qualidade. Assim, 
com um sistema no site da 
universidade todo servidor poderá 
acompanhar o andamento de seu 
processo. 
Estimular a qualificação dos 
agentes universitários para melhor 
desempenho de suas atribuições, 
com vistas ao cumprimento das 
metas institucionais; 
Implantar Programa de Qualidade 
de Vida para conscientizar os 
servidores e estimular o 
comportamento voltado para estilo 
de vida saudável (ginástica laboral, 
palestras...). 
 

informática, mobiliário adequado, 
relógio-ponto biométrico; 
Desenvolvimento de software para 
implantação do sistema on-line de 
acompanhamento de processos 
para o setor; 
Disponibilização de recursos para 
aplicação na qualificação dos 
servidores. 

 

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS DEMANDAS 

Faltam:  
Material de limpeza e de melhor 
qualidade; 
Servidores (contratar pessoas), sendo 
necessário mais servidores do sexo 

Não se registra avanço no setor 
devido à falta de servidores em 
grande número, sendo este setor 
muito prejudicado pela falta de 
concurso público para os serviços de 

Suprir a escassez de funcionários. 

 

Concurso público urgente para 
novos agentes universitários 
efetivos (são necessários mais 12, 
dos quais pelo menos 05 do sexo 
masculino). 
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masculino; 
Espaço físico maior para refeições e 
descanso; 
Espaço físico para acomodação de 
material de limpeza individual; 
Carrinho para transportar material 
limpeza individual; 
Um novo fogão elétrico; 
Uma cozinha nova (pia/balcão e 
armário). 
Banheiro completo com chuveiro. 

limpeza, considerando-se o grande 
crescimento recente da instituição. 

 

 

DIAGNÓSTICOS AVALIATIVOS DOS CENTROS DO CAMPUS DE TOLEDO 

 CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – CCHS 
O CCHS, campus de Toledo, tem hoje dois cursos de graduação (Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado noturno, e Filosofia, licenciatura em dois 
turnos, vespertino e noturno) e dois programas de pós-graduação stricto sensu. 
O diagnóstico aqui apresentado foi estruturado a partir das três áreas de ação inerentes à vida acadêmica Ensino, Pesquisa e Extensão, abrangendo em 
cada um dos itens os quatro cursos do centro. 

ENSINO 

Graduação em Ciências Sociais 

As atividades de ensino do curso de Ciências Sociais, depois de resolvido o problema da falta de professores, e superadas as deficiências de infraestrutura 
e equipamentos, receberam um forte impulso positivo que culminou com obtenção da nota máxima (nota 05) na avaliação do ENADE. 
O curso de Ciências Sociais conta hoje com um acervo bibliográfico satisfatório e um excelente laboratório de informática, para uso de docentes e discentes 
em pesquisas e aulas práticas, carecendo apenas de mais espaço físico para suas instalações. 
A manutenção da nota 05 nas avaliações futuras pode ser afetada pelas dificuldades impostas pela abertura do curso de mestrado em Ciências Sociais em 
2010, e que implica em sobrecarga de trabalho para os docentes envolvidos e na subsequente utilização de docentes temporários, com menor qualificação 
ou menos experientes. 
O curso de Ciências Sociais também tem como uma das suas metas a implantação do Laboratório de Ensino em Sociologia, como recurso necessário para 
o desenvolvimento das atividades de licenciatura, este, porém, já constituído formalmente, não dispõe ainda de um espaço físico adequado e dos 
equipamentos necessários. 
O principal problema enfrentado pelo curso de Ciências Sociais é a evasão que tem sido muito elevada. O problema foi motivo de inúmeras reuniões e 
discussões, porém nenhuma medida prática foi encaminhada, principalmente, porque não existe um diagnóstico confiável sobre as causas da evasão, ou 
sobre os motivos que levam os estudantes a deixarem o curso antes da conclusão. 

Graduação em Filosofia 

As atividades de ensino do curso de graduação em Filosofia são pressionadas pelo desenvolvimento das atividades assumidas pelos docentes junto ao 
curso de Mestrado em Filosofia, e na substituição de parte destes docentes por colaboradores temporários normalmente em início de carreira e com menor 
qualificação que os efetivos. Isto resulta em prejuízo para as atividades da graduação refletida na nota obtida pelo curso na última avaliação do ENADE, na 
qual o curso obteve conceito 03. 
A graduação em Filosofia tem apresentado baixa concorrência nos vestibulares, resultando em vagas ociosas no período vespertino. O colegiado buscou 
enfrentar este problema com um programa de divulgação do curso junto às escolas de nível médio da região, mas este programa ainda não apresentou 
resultados palpáveis. 
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Outro problema enfrentado pelo curso de Filosofia é o elevado índice de evasão. Sobre esse assunto pouco se avançou, uma vez que não existe um 
diagnóstico confiável sobre as razões da evasão. 

Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Principal meta do CCHS para o período 2008-2010, o Mestrado em Ciências Sociais, aberto em 2010, surge como mais uma conquista dos docentes 
ligados ao Curso de Ciências Sociais, e mostra que o curso possui hoje um quadro de docentes altamente qualificados e que apresentam um bom índice de 
produtividade em pesquisa. Como um curso novo, ele ainda não dispõe de infraestrutura adequada ao desenvolvimento das suas atividades. Isto está 
sendo equacionado por intermédio de projetos apresentados às agências financiadoras estaduais e federais. 
O curso de Ciências Sociais mantém ainda em andamento três cursos de especialização, um deles, o curso de Especialização em Segurança Pública 
Cidadania e Direitos, em convênio com a SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Os outros dois cursos são da área 
das políticas públicas e constituem base para o desenvolvimento da linha de pesquisa que baseia o mestrado. 

Pós-Graduação em Filosofia 

O Mestrado em Filosofia está passando pelo processo de avaliação da CAPES este ano, e ainda não dispõe deste resultado para apresentar. As avaliações 
internas, entretanto, são bastante promissoras. O curso obteve financiamento do FINEP para a construção de um prédio onde hoje é possível centralizar as 
principais atividades dos grupos de estudo e pesquisas ligados ao programa. O número de candidatos que se inscrevem no seu processo seletivo vem 
aumentando a cada ano, o que indica que o curso está concluindo satisfatoriamente o seu processo de consolidação. A consolidação do Mestrado em 
Filosofia, para posterior pleito de um doutorado, é uma das principais metas do CCHS na gestão 2008-2010. 
O curso de Filosofia oferta periodicamente cursos de pós-graduação lato sensu, especialização, com destaque para a Especialização em Filosofia do Direito 
que já teve várias ofertas e segue apresentando uma forte demanda. 

 

PESQUISA 

O CCHS possui a grande maioria dos seus docentes ligada a grupos de pesquisa institucionalizados. O grande problema enfrentado pelos grupos é a falta 
de espaço físico para o desenvolvimento das atividades. Este problema, entretanto, vem sendo equacionado e já avançou bastante com a construção do 
prédio do Multiuso do Mestrado em Filosofia que abriga os grupos de pesquisa de Filosofia. Neste sentido, já foram encaminhados e estão tramitando 
projetos em diversas agências e órgãos com o objetivo de captar recursos com a finalidade de construir um espaço físico para abrigar os laboratórios e 
grupos de pesquisa em Ciências Sociais. 

EXTENSÃO 

A extensão do CCHS tem sido majoritariamente baseada em eventos. E nesse sentido, a falta de um auditório no campus de Toledo apresenta-se como um 
grande entrave, cuja solução somente será viabilizada com a construção de auditórios e salas adequadas para eventos acadêmicos. 
Outros projetos extensionistas são realizados principalmente voltados para a comunidade escolar e enfrentam a carência de recursos como principal 
entrave. O campus não disponibiliza qualquer recurso para os extensionistas, que devem prover meios de transporte e material de consumo necessários. 
Quase nada conseguimos avançar neste quesito, à exceção do Programa Universidade Sem Fronteiras, que enquanto esteve ativo provia os projetos 
contemplados com os recursos necessários. Com a desativação deste programa estadual a extensão volta à sua rotina de carência de recursos. 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA 

Desde 1998, data da gênese do processo de avaliação institucional da UNIOESTE, não houve um resgate de trabalhos anteriores para dar continuidade e 
avançar as discussões referentes à Avaliação Institucional nas demais gestões, que se sucederam na administração da UNIOESTE. 
Existe falta de conhecimento por parte dos docentes, discentes e técnicos administrativos quanto ao conhecimento e acesso fácil à missão, visão, princípios 
e valores da UNIOESTE. 
A atual gestão, que foi empossada em 2007 e permanece administrando atualmente a UNIOESTE, foi responsável por elaborar o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UNIOESTE, resolução 114/2007 COU. Nesse documento é apresentado o Plano propriamente dito incluindo a visão, a 
missão, os princípios e valores, os quais muitos não foram incorporados na cultura da universidade e nas esferas mais elevadas da gestão. 
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Também foi detectado a não ocorrência dos procedimentos de administração descentralizada, transparente e isonômica. 
O quesito inclusão social é um ponto positivo na atual gestão.  
Para finalizar, a avaliação institucional deve criar mecanismos para sair do papel e deixar de ser retórica e passar a ser incorporada à cultura da 
UNIOESTE, em todas as instâncias administrativas, mas principalmente nos altos escalões da universidade. 

Especialização lato sensu 

DIFICULDADES  AVANÇOS METAS 

1) Burocracia na criação de planilhas financeiras e 
pedagógicas dos cursos lato sensu; 
2) Instabilidade das resoluções, ou seja, a 
resolução dos cursos lato sensu mudam 
rapidamente antes mesmo que tenha havido 
adaptação com a resolução anterior; 
3) Falta de divulgação centralizada dos cursos lato 
sensu; 
4) Falta de uma estrutura e plataforma virtual de 
divulgação dos cursos lato sensu;  
5) Barreiras para a oferta de cursos multi e 
interdisciplinares nas instâncias superiores, 
alegando que determinados cursos ou temas são 
de áreas específicas; 
6) Reformas nas resoluções dos cursos lato sensu 
propostas em 2010 estão fora da realidade dos 
cursos e do perfil pedagógico dos mesmos; 

1) Organização da Diretoria de Pós- 
Graduação Institucional; 
2) Avanços na informatização dos processos 
de criação de cursos lato sensu; 
3) Flexibilidade nos ajustes dos processos de 
cursos lato sensu; 

1) Nova resolução proposta em 2010, que modifica 
os parâmetros na formatação das planilhas 
financeiras dos cursos lato sensu, causarão entraves 
e a redução da oferta desses cursos na UNIOESTE, 
pois está fora da realidade e não leva em 
consideração o perfil dos acadêmicos, os custos e 
gargalos para se organizar esses tipo de cursos; 
2) Nova resolução proposta em 2010, que modifica 
os parâmetros na formatação das planilhas 
financeiras dos cursos lato sensu, aumentará os 
custos de ofertas desses programas. Tanto que 
atualmente a UNIOESTE tem os cursos mais baratos 
do Sul do Brasil e não poderá mantê-los frente à 
proposta de resolução; 
3) A última resolução que trata de aspectos 
pedagógicos restringiu a demanda de docentes de 
outras instituições, quando esse era um canal de 
profissionalização diferenciada dos acadêmicos, o 
que deixava os cursos mais atrativos e 
diferenciados; 
4) Preconceito que existe em algumas instâncias 
com relação à pós-graduação lato sensu. 
Atualmente, a UNIOESTE não oferece pós-
graduação lato sensu de graça e em larga escala 
porque a carga horária dos cursos não pode ser 
computada nos PIADs. 

CENTRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS EXATAS - CECE 

DIFICULDADES AVANÇOS  METAS 

Falta de espaço físico para acomodar as turmas 
cada vez maiores; 
Falta de espaço para gabinete de professor o que 
dificulta a localização deles no campus, pois a 
maioria trabalha em casa; 
Falta de professores;  
Falta de material básico para trabalho (reagentes, 

Os cursos de pós-graduação seja 
especialização ou mestrado; 
Aportes financeiros destes cursos para suprir 
algumas necessidades como estrutura física e 
material;  
PIADs eletrônico, mas faltam muitos ajustes 
para serem perfeitos; 

Proceder à alteração do PPP dos três cursos 
Engenharia de Pesca, Engenharia Química e 
Química na área básica para unificar as disciplinas 
de cálculo, física e geometria analítica onde há maior 
reprovação;  
Unir os cursos de Especialização em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente + Gerenciamento 
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equipamentos), sendo que as últimas aquisições 
de equipamentos foram nos anos 2000; 
Nada feito para melhorar a otimização dos 
laboratórios; 
Solicitação de compras, quando atendido com 
atraso de pelo menos seis meses a um ano; 
As alterações dos PPP sem planejamento na 
instituição e sem preparo prejudicando o processo 
ensino-aprendizagem, motivo das inúmeras 
desistências e abandono; 
Alterações constantes das resoluções;  
Preocupações da administração superior em 
controlar os professores, funcionários;  
Falta de investimento na graduação; 
Agora com a verticalização sem planejamento, pois 
o corpo docente, funcionários não acompanharam 
esta evolução; 
Tudo que falta é culpa dos diretores de centros, no 
entanto, eles não têm poder e não são ouvidos 
pelas administrações superiores (direção de 
campus e Reitoria); 
Falta de professores, no entanto eles não têm 
poder de contratar; 
Falta de material para aulas práticas, no entanto 
não tem recursos financeiros para comprar; 
Alto índice de reprovação e de desistências, mas 
não tem instrumento para reduzir isso; 
Dificuldade de uma gestão integrada entre 
Direções de Centro – Direção de Campus e 
Reitoria; 
Aluno precisa se matricular, assistir aula, mas não 
tem como acomodar um número grande em salas 
pequenas; não pode limitar o número de aluno por 
disciplina e tem mil justificativas para fazer para 
tentar resolver junto à Reitoria. 
Secretaria acadêmica não atende às exigências 
mínimas de uma universidade (pessoal, tecnologia 
e dinâmica); 
Solicitações não atendidas (melhoria nos 
laboratórios); 
Os professores que participam dos programas 

Construções novas, no entanto insuficientes. 
 

de Laboratório para criar o curso de Mestrado na 
Química; 
Fazer um planejamento junto ao campus para a 
otimização das salas de maior tamanho; 
Auxiliar as coordenações na organização de projetos 
e palestras junto com os acadêmicos do 2º e 3º anos 
do ensino médio. 
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estão com carga horária muito acima dos 50% de 
RT. Nada está sendo feito para melhorar esta 
situação.  
“Gostaria de deixar registrado que se a avaliação 
institucional feita pelo site não alcançou a 
porcentagem mínima, mostra uma insatisfação 
geral da comunidade acadêmica. Este resultado 
deveria ser avaliado. Pois a avaliação deve ser de 
livre e espontânea vontade sem obrigação. Isto é a 
democracia. Também, em nenhum momento as 
administrações superiores se deslocaram até as 
bases para sentir de fato a realidade. A ideia que 
transparece é que a base é constituída de 
“pessoas de má fé” que querem só se aproveitar, 
por estas razões ocorrem os investimentos no 
sentido de controlar esta base que infelizmente 
carrega a instituição. É bastante desanimador. 
Exemplo: Os Diretores de Centros sentem na pele 
a sobrecarga das turmas no caso das exatas, a 
falta de professor, a falta de material de trabalho 
(reagente, vidraria, aparelhos...). Espaços menores 
para agregar turmas enormes, todas as 
reivindicações tanto dos acadêmicos e docentes. 
Os diretores por sua vez solicitam para a 
administração superior. A solicitação passa por 
vários setores, Pró-reitorias, GPC, RH, Gabinete 
para averiguar a veracidade da solicitação sem 
sequer fazer uma visita no terreno para conhecer a 
realidade, como se nós fossemos objetos estáticos 
regidos por números ou simplesmente atrasando o 
processo por questões burocráticas. Depois de 
mais de 10 anos de mudança de estrutura qual é o 
papel dos Centros que não têm poder de 
autonomia, não têm recursos financeiros, não têm 
poder para decidir o que é bom ou não para o 
avanço do processo ensino-aprendizagem?”        

Graduação em Engenharia de Pesca 

Formar engenheiros de pesca para a região, o estado e o país. Aquicultura; Tecnologia do pescado; Tecnologia pesqueira; Meio Ambiente. 

DIFICULDADES AVANÇOS  METAS 

Espaço físico; 
Conciliação da parte biológica e engenharia 

Os grupos de pesquisas estimulados pela política 
de pós-graduação são mais estruturados que os 

Estruturar o CPAA transformando em centro de 
referência em recursos pesqueiros; 
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com um PPP segundo as diretrizes nacionais e 
não da instituição; 
Laboratórios precários: falta de equipamentos 
básicos para aulas práticas, falta de recursos 
humanos (técnicos) para preparo das aulas 
práticas, pois as solicitações não são atendidas. 
Quando atendidas, acontecem com pelo menos 
6 meses de atraso. Fato que desestimula 
professores, acadêmicos e causando 
abandono, desistências e falta de procura por 
que a informação ruim vai mais rápida; 
Falta de empresas com CNPJ para 
agendamento de estágios; 
A extensão é tratada em segundo plano devido 
à pontuação durante as classificações nos 
editais. 

cursos de graduação;  
Conquista do mestrado fortalece a pesquisa 
deixando a desejar o ensino, pois todas as 
políticas da instituição estão voltadas para quem 
participa de programa de pós-graduação;  
A política de publicação instituída pelas 
instituições estrangeiras e seguida pela CAPES e 
CNPQ são seguidas sem mínima estrutura que 
deixe a desejar. 

Realização da maioria das aulas no espaço físico do 
CPAA; 
Organização de projetos junto com os produtores, 
comunidade externa; 
Organização de cursos de curta duração 
(aperfeiçoamento e de extensão);  
Organizar curso de especialização; 
Fortalecer a extensão e a pesquisa com contrato de 
compromisso dos professores em publicar os 
resultados, tornando-os públicos; 
Realizar avaliações periódicas junto com os 
docentes e discentes em relação ao ensino-
aprendizagem; 
Realizar projetos de extensão entre cursos-centros 
acadêmicos e colégios para levar os cursos até os 
alunos de 2º e 3º ano do ensino médio, uma forma 
de aumentar a concorrência. 

Graduação em Engenharia Química 

Formar engenheiros químicos para atuar nas empresas e indústrias. 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

Falta espaço físico para gabinete e para 
laboratórios; 
Falta de sala de estudo;  
Faltam recursos humanos (técnicos) para 
preparo das aulas práticas. 
 

Curso bem estruturado para pesquisa devido ao 
mestrado e aos editais da FINEP; 
Conquista do mestrado fortalece a pesquisa, mas 
estrutura física e recursos humanos não 
acompanharam.  
 

Construção de um novo prédio para instalação dos 
novos equipamentos adquiridos por recurso da 
FINEP; 
Organização de projetos junto com as indústrias, 
comunidade externa;  
Organização de cursos de curta duração 
(aperfeiçoamento e de extensão);  
Organizar curso de especialização; 
Realizar avaliações periódicas junto com os 
docentes e discentes em relação ao ensino-
aprendizagem; 
Realizar projetos de extensão entre cursos-centros 
acadêmicos e colégios para levar os cursos até os 
alunos de 2º e 3º ano do ensino médio, uma forma 
de aumentar a concorrência. 

  Graduação em Química 

Formar químicos bacharéis e licenciados. 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

a) Falta um prédio para os laboratórios e os 
gabinetes dos professores, pois compartilham 
com a Engenharia Química.  

Redução das modalidades sem planejamento. 
Redução da carga horária, mas com as 
constantes alterações de PPP é impossível fazer 

Propor o curso de mestrado, meio para melhorar as 
estruturas físicas e materiais; 
Produzir um sistema de informações quantitativas e 
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b) Com capacidade limitada, sem área de 
circulação, sem sistema de segurança, sem 
reagentes, vidrarias. Faltam técnicos para 
preparo das aulas práticas, organização dos 
laboratórios, faltam professores para suprir toda 
a carga horária de orientação.  
Uma coordenação para atender às duas 
modalidades. Falta diálogo permanente e 
visitas permanentes nos cursos para entender 
esta realidade. A administração superior quer 
encher as salas para atender ao objetivo 
“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 à promoção do avanço da 
ciência e da cultura, mas sem atender aos itens 
(a) e (b) dos objetivos.   

um planejamento decente, pois as administrações 
superiores (GPC, Pró-Reitoria de Graduação) não 
conhecem a realidade. 

qualitativas para o acompanhamento da trajetória de 
desenvolvimento da qualidade institucional; 
Criar duas coordenações distintas, uma para 
bacharel e outra para licenciatura; 
Realizar avaliações periódicas junto com os 
docentes e discentes em relação ao ensino 
aprendizagem; 
Realizar jornadas portas abertas para a comunidade 
externa para conhecer os cursos; 
Realizar projetos de extensão entre cursos-centros 
acadêmicos e colégios para levar os cursos até os 
alunos de 2º e 3º ano do ensino médio, uma forma 
de aumentar a concorrência. 

 

 

2.6.3 Questionários 

  A comunidade acadêmica do campus de Toledo no ano de 2010, época da realização deste questionário de autoavaliação 

institucional, contava com um número total de 170 docentes, sendo que o número de docentes respondentes foi de 87; já o 

número total de discentes era 1.908, sendo que o número de discentes respondentes foi de 372 e, o número total de agentes 

universitários era de 86, sendo que o número de respondentes agentes universitários foi de 32.  Ressalta-se que algumas pessoas 

não responderam a todas as questões, o que faz oscilar imediatamente para menos ou para mais, o total de respondentes. 

As respostas às questões que seguem estão representadas em gráficos que expressam as análises da comunidade 

acadêmica sobre a UNIOESTE e estão organizadas por dimensão. Em cada dimensão estão dispostas as questões GERAIS – 

respondidas por todos os vínculos (docentes, discentes e agentes universitários), e o gráfico que representa os índices de resposta 
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por dimensão, seguidos de análise, e as questões ESPECÍFICAS – respondidas apenas por um dos vínculos, seguidas de análise. 

Ao final estão apresentadas as considerações finais sobre o campus. 

 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS  
1. Você tem conhecimento sobre a Missão e a Visão Institucional da UNIOESTE? 

 
2. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011? 
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3. Os princípios e os objetivos da UNIOESTE, propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, estão sendo 
implementados? 

 
4. Você conhece o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 
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5. São criadas possibilidades para que os dirigentes, docentes, discentes, agentes universitários e os órgãos colegiados façam o 
acompanhamento, discussão, revisão e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, e do Projeto 
Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 

 
6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 
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7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 

 
8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 
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9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 

ANÁLISE  

DOCENTES  

Foi observado que mais da metade (50,58%) dos docentes conhece a missão e a visão institucional da UNIOESTE, mas 

apenas um terço (33,33%) conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional. Apenas 10,34% afirmaram que os princípios 

definidos neste Plano estão sendo implantados. Destaca-se que quase metade dos docentes (40,23%) desconhece se estes 

princípios estão sendo implantados.  
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Quanto ao Projeto Político-Pedagógico Institucional, este é conhecido por 32,18%. Da mesma forma como uma grande 

parcela desconhece se há ou não um processo de acompanhamento, avaliação e monitoramento destes planos. 

Conforme os dados, há uma clara deficiência quanto ao conhecimento do perfil dos ingressantes e egressos da UNIOESTE. 

E o reconhecimento de ações em torno destes perfis é ainda mais restrito (apenas 11,49% foram da opinião de que há ações em 

relação aos ingressantes e 4,6% quanto aos egressos). 

Destaca-se que em todas as respostas para a Dimensão 1, em torno de 30,65%, os respondentes concentraram-se no item 

“desconhece”. 

DISCENTES 

Relacionado aos dados, apenas 19,09% afirmaram que conheciam e 41,94% conheciam parcialmente a Missão e Visão da 

universidade. Mesmo assim, nota-se que houve quantidade considerável de estudantes que afirmaram não conhecer sobre a 

Missão e Visão da UNIOESTE, somando 38,98% do total.  

Já em questão objetiva, ao se perguntar sobre o PDI 2007/2011, ampla maioria respondeu que não o conhece (72,85%) ou 

conhece parcialmente (21,77%), refletindo no absoluto desconhecimento que remete a 74,46% de respostas de desconhecimento.  

Quanto ao PPPI 2007, 63,17% da comunidade acadêmica desconhecem, sendo que apenas 10,22% afirmaram conhecer. 

Sendo assim, dada à forma como as perguntas foram estabelecidas e reconhecendo que a maioria dos estudantes desconhece o 

planejamento da universidade, a resposta às perguntas posteriores ficou prejudicada. 

Nas respostas quanto ao reconhecimento da universidade sobre os ingressantes e egressos da instituição, há grande 

número de acadêmicos que disse não haver ações em torno do reconhecimento de ingressantes (28,49% afirmaram que a 

universidade não planeja ações e 19,35% afirmaram desconhecer). Quanto aos egressos, 22,85% afirmaram que a universidade 

não planeja ações e 37,1% afirmaram desconhecer. Ao mesmo tempo 24,19% afirmaram que há planejamento quanto aos 

ingressantes e 13,44% quanto aos egressos.  
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

 Com exceção do conhecimento da Missão e da Visão da UNIOESTE, a maioria dos servidores do campus de Toledo 

desconhece ou não sabe do PDI 2007/2011 e do PPPI 2007, e também das ações de conhecimento dos ingressantes e egressos 

da instituição. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS  
 
DOCENTES 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso? 
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DISCENTES 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso? 

 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Existe articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-Pedagógico Institucional – 
PPPI de 2007? 

 
ANÁLISE  

 Sobre a existência de articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-

Pedagógico Institucional – PPPI de 2007 e o Projeto Político-Pedagógico do seu curso, para os docentes (41,38%) e discentes 

(75,26%), manteve-se superior o índice de desconhecimento sobre a existência da tal articulação. 75% dos agentes universitários 
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desconhecem a existência de articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o Projeto Político-

Pedagógico Institucional – PPPI de 2007. 

 

DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
10. A UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão? 
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11. Existem ações que estimulem as atividades de ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, no que se refere à produção 
acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades? 

 
12. As atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares) garantem a qualidade 
desses cursos? 
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13. As atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) garantem a qualidade 
desses cursos? 

 
ÍNDICE GERAL DAS RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 

ANÁLISE 

DOCENTES  

Para a dimensão 2, que destaca políticas para o ensino, pesquisa e extensão, as respostas tiveram índices positivos e 

poucas respostas no item “desconhece”. Isso revela uma avaliação razoavelmente positiva no que diz respeito às questões desta 

dimensão e também que a política de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão é conhecida e tem um bom índice de 
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aprovação. Há, no entanto, uma parcela quase tão grande de docentes que optou pelo item “parcialmente”, quanto os que 

disseram existir as referidas políticas. Destaca-se que apenas 6,9% disseram acreditar que a atual política de pós-graduação não 

garante qualidade neste nível de ensino, enquanto 10,34% afirmaram o mesmo da graduação: um índice baixo. 

DISCENTES 

Quanto à articulação das políticas de ensino, pesquisa e extensão, há maior notoriedade na comunidade estudantil quanto a 

sua indissociabilidade e efetividade na universidade. 64,96% dos estudantes afirmaram existir a articulação do ensino, extensão, 

pesquisa e pós-graduação, enquanto apenas 2,7% disseram que não.  

69,81% disseram que a universidade estimula ações em torno das atividades realizadas nos cursos de graduação. Quanto à 

qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, há uma parcela considerável de estudantes que respondeu garantir 

parcialmente a qualidade (39,35% sobre a graduação e 17,79% na pós-graduação). Mas quanto à pós-graduação, nota-se um 

índice relevante de alunos que desconhece esse aspecto, somando 42,59%. 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

A maioria dos servidores do campus tem conhecimento da política de ensino, pesquisa e extensão, embora nem todos 

conheçam as pesquisas realizadas nos cursos, que garantem a sua qualidade. 

 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
QUESTÕES GERAIS  
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14. Quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural), a UNIOESTE está desenvolvendo o que propõe como missão 
institucional? 

 
15. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às demandas de suas áreas de abrangência, no que se 
refere à inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção 
artística e patrimônio cultural? 
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16. Existe uma política implementada de atendimento à comunidade acadêmica na UNIOESTE como exemplo: creche, 
restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica? 

 
17. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades da comunidade acadêmica? 
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18. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades das pessoas com deficiência? 

 
19. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 
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20. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 

Toledo 

CURSOS DOCENTES                                     DISCENTES 
 

AGENTES EXTERNOS TOTAL 

Psicologia 26 105 7 11 149 

Artes cênicas/plásticas/ 
Belas artes 

19 86 5 1 111 

Física 25 71 8 4 108 

Música 9 48 4 2 63 

Teatro 13 29 3 2 47 

Engenharia Ambiental 5 26 3 3 37 

Arquitetura 5 19 4 8 36 

Direito 3 22 1 5 31 

Veterinária 2 17 3 5 27 

Engenharia de Alimentos 7 18 2  27 

Jornalismo 6 18  2 26 

Pedagogia  4 15 3  22 

Administração  2 16 2 2 22 

Nutrição 3 13 2  18 

Engenharia de Produção 4 13   17 

Relações Internacionais 4 11  2 17 

Comunicação Social 6 10   16 

Engenharia Mecatrônica 2 7  4 13 

Engenharia Florestal 4 8   12 

Cinema 3 8  1 12 
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Publicidade e Propaganda   10 1 1 12 

Medicina 1 7  4 12 

Matemática 3 8   11 

Engenharia Civil  1 9 1  11 

Letras-inglês, alemão, espanhol 1 6 1 2 10 

Biomedicina  6 1 2 9 

Biologia  5  3 8 

Educação Física  6  2 8 

Engenharia Mecânica 1 5 1  7 

Engenharia de materiais 2 5   7 

Ecologia 3 4   7 

História 1 5   6 

Relações Públicas 2 4   6 

Enfermagem  3  3 6 

Fonoaudiologia  6   6 

Gastronomia  3  2 5 

Engenharia Elétrica  5   5 

Biotecnologia 1 2  2 5 

Agronomia  2  2 4 

Antropologia  2  2 4 

Ciências Contábeis  4   4 

Sistema de Informação  4   4 

Marketing 1 2 1  4 

Farmácia  1  2 3 

Moda  3   3 

Biblioteconomia 1 2   3 

Estatística 1 2   3 

Turismo  2 1  3 

Designer Gráfico 1 1 1  3 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial 

1 1   2 

Sistema de Computação 1 1   2 

Engenharia Sanitária 1 1   2 

Geografia Agrária 1 1   2 

Química Ambiental 1 1   2 

Energias renováveis 1 1   2 

Gestor de Políticas Públicas 1 1   2 

Zootecnia 1 1   2 

Artes Visuais  2   2 

Fisioterapia  2   2 
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Biomedicina  1 1  2 

Filosofia  2   2 

Engenharia da Computação  1   1 

Engenharia de Segurança no 
Trabalho 

 1   1 

Geografia  1   1 

Sociologia  1   1 

Ciências Sociais  1   1 

Engenharia de produção civil  1   1 

Teologia  1   1 

Design Gráfico  1   1 

Odontologia  1   1 

Cosmetologia e Estética   1  1 

Gestão de Pessoas  1   1 

Recursos Humanos  1   1 

Engenharia Eletromecânica  1   1 

Eletrônica  1   1 

Informática  1   1 

Engenharia de Automação  1   1 

Engenharia de Telecomunicações  1   1 

Engenharia de Processos 
Químicos  

 1   1 

Engenharia da Computação   1  1 

Engenharia Industrial   1  1 

Engenharia de Áudio   1  1 

Fonoaudiologia   1  1 

Filosofia - bacharelado   1  1 
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21. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade, na sua abrangência regional? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE 
DOCENTES  

Em relação à responsabilidade social da instituição, enquanto aproximadamente um terço dos docentes afirmou que as 

ações de responsabilidade social da universidade são coerentes com o que está no PDI, mais da metade (54,01%) das respostas 

afirmou que as ações dão conta parcialmente dos desafios existentes. Destaque merece o fato de 78,16% dos docentes disseram 

não haver política de assistência à comunidade acadêmica. Apenas 8,05% disseram acreditar que as necessidades da 

comunidade acadêmica e das pessoas com deficiência são atendidas pelas estruturas física, humana e didático-pedagógica da 
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universidade. 48,28% acreditam que o processo seletivo do vestibular é adequado e 80,46% acreditam que deveriam ser 

oferecidos novos cursos. Apenas 8,05% acreditam que o HUOP esteja dando conta das demandas regionais. Destaque merece 

que grande parte dos docentes acredita que este desafio esteja parcialmente sendo enfrentado ou simplesmente desconhece se 

está ou não. 

DISCENTES 

Sobre as ações de responsabilidade social da instituição, 35,58% dos discentes disseram que a universidade vem 

desenvolvendo atividades dessa natureza e apenas 7,01% acreditam que não. Apesar disso, 28,84% afirmaram que a 

universidade cumpre parcialmente seu papel de responsabilidade social rumo a atingir sua Missão e Visão. E ao perguntar           

se a demanda exigida é atingida pelos projetos que a universidade desenvolve nas suas áreas, 39,62% afirmaram que é de forma 

parcial.  

Quanto à problemática que remete às discussões gerais sobre a presente dimensão (inclusão social, desenvolvimento 

econômico e social etc.), 71,16% afirmaram não existir quaisquer políticas de creche universitária, restaurante universitário, casa 

de estudantes, assistência psicossocial e pedagógica. Outros 14,56% disseram desconhecer. Quanto à existência de políticas 

implementadas nessas áreas, 2,96% disseram existir e 11,32% que existem de forma parcial. 

Ao perguntar sobre as estruturas da universidade, física, humana e didático-pedagógica, 60,91% disseram  atender a suas 

necessidades parcialmente, ao passo que somente 12,13% disseram atender completamente e 26,15% disseram não atender 

efetivamente. Da mesma forma, 46,9% disseram que a universidade atende parcialmente às necessidades das pessoas com 

deficiência, enquanto 20,75% disseram constatar que não e 25,07% que sim.  

Referente ao processo vestibular da UNIOESTE, 61,73% dos estudantes responderam considerar adequado o vestibular da 

UNIOESTE, 22,1% avaliaram o vestibular de forma parcial quanto à sua qualidade, sendo que 11,05% disseram não considerar o 

processo adequado. 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

 No que se refere ao vestibular, este é considerado adequado no seu processo de seleção, e, para os agentes há a 

necessidade de criação de novos cursos na universidade. Quanto ao Hospital Universitário, boa parte dos funcionários não possui 

total conhecimento das atividades deste. 

 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
QUESTÕES GERAIS 
22. Os mecanismos de comunicação interna são claros e atendem às demandas? 
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23. Os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, memorandos, informativos, jornal mural, boletim de 
dados, instrução de serviço, resumo geral de dados, etc.) são adequados às necessidades da comunidade acadêmica? 

 
24. Os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
ANÁLISE  
DOCENTES  

A porcentagem de docentes que responderam que os canais internos de comunicação são claros é bem menor do que 

daqueles que a consideraram insuficiente (34,48%). Boa parcela, (48,28%), considerou serem parcialmente adequados às 

necessidades da comunidade. Já a comunicação com a comunidade externa está claramente deficitária segundo a opinião de 

41,38% dos docentes. Pode-se afirmar que nesta dimensão certamente há várias questões a serem enfrentadas, sendo que a 

comunicação com a comunidade externa é a mais preocupante: 39,08% afirmaram que ela não proporciona a articulação com a 

mesma e apenas 8,05% foram da opinião de que ela dá conta das necessidades. 

DISCENTES 

Quando perguntados sobre a comunicação interna da UNIOESTE, 16,98% disseram que atende a suas demandas, 24,53% 

responderam que não e 47,98% que atendem parcialmente. 10,51% do total dos estudantes desconhecem sobre comunicação 

interna na UNIOESTE.  

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

 Os servidores do campus consideram os sistemas de comunicação parcialmente satisfatórios, não atendendo a todas as 

buscas de informações da comunidade acadêmica e externa. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Os sistemas e os fluxos de informação existentes na UNIOESTE entre reitoria, campus e HUOP facilitam o trabalho acadêmico e 
administrativo? 

 
ANÁLISE 

       Ao ver dados colocados pelas respostas observa-se que 37,5% dos respondentes disseram que sim, que os fluxos de 

informação facilitam o trabalho, porém 15,63% disseram que não e 43,75% disseram que facilitam parcialmente, o que mostra que 

os agentes veem falhas nos processos, e comparando os percentis das respostas desta categoria nesta questão específica com 

os dados apontados por ela nas questões gerais desta dimensão, é possível fazer o mesmo diagnóstico: um atendimento parcial 

das necessidades. 
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DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
Com relação à sua qualificação profissional, você se sente contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor da 
UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 
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ANÁLISE 
DOCENTES  

29,89% dos docentes mostraram-se satisfeitos no que diz respeito a este quesito, 33,33% não estão satisfeitos e 36,78% 

estão parcialmente satisfeitos, o que mostra uma distribuição razoavelmente equilibrada pelas três categorias de resposta, mas, 

ainda assim, 1/3 da categoria não está satisfeita, e mais de 1/3 está apenas parcialmente satisfeita. 

 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

Apenas a questão das porcentagens varia quando se comparam as respostas dadas pelos docentes e pelos agentes 

universitários. A estrutura continua a mesma: o nível de satisfação parcial ou insatisfação supera em muito o de satisfação. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DOCENTES  
As ações relativas às políticas de pessoal (de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 
desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) praticadas pela UNIOESTE estão coerentes com as necessidades e o 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011? 
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Como profissional docente da UNIOESTE você desenvolve a sua prática pedagógica com as condições (infraestrutura – salas, 
biblioteca, laboratórios, equipamentos, etc., didático-pedagógicas e uso de novas tecnologias no ensino) necessárias para uma 
boa formação profissional dos acadêmicos? 

 
Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas adequadamente as questões relativas à prática 
pedagógica (Planos de Ensino: conteúdos programáticos, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 
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Nas reuniões de colegiado do(s) curso(s) em que você atua são tratadas também as questões relativas à prática pedagógica no 
que se refere à pesquisa, extensão e projetos especiais? 

 
O Plano Individual de Atividades Docentes – PIAD possibilita incluir todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-
graduação que você efetivamente desenvolve na instituição? 
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O colegiado do seu curso realiza processos para avaliação dos docentes e trabalha com os resultados dessas avaliações para 
melhoria da prática pedagógica? 

 

Como profissional docente da UNIOESTE você tem recebido apoio financeiro para participar de eventos de caráter técnico-
científico (congressos, seminários, fóruns, etc.)? 
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DISCENTES 
As ações relativas às políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 
desenvolvimento profissional e as condições de trabalho – praticadas pela UNIOESTE – estão coerentes com as necessidades do 
seu curso? 

 
A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade (interna e externa) é satisfatória? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    725 
 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
As ações praticadas pela UNIOESTE relativas às políticas de pessoal (de carreira do corpo docente e agente universitário, seu 
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições de trabalho) atendem às necessidades do setor em que você 
atua?  

 
Os agentes universitários participam com representatividade nas instâncias de decisão da UNIOESTE? 

 
ANÁLISE 

Quanto ao aperfeiçoamento das políticas de pessoal, embora a grande maioria dos docentes afirme não conhecer ou 

considerar que a política de pessoal dá conta parcialmente dos desafios colocados pelo PDI, a quantidade daqueles que 

consideram as mesmas coerentes com o PDI é um pouco menor daqueles que não a consideram. Praticamente a metade dos 
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docentes é da opinião de que a infraestrutura dá conta parcialmente das necessidades para o desenvolvimento adequado do 

processo de ensino-aprendizagem. 28,74% a consideram suficiente e 21,84% não a consideram suficiente. Cerca da metade dos 

docentes que responderam ao questionário são da opinião de que as reuniões do colegiado dão conta dos desafios e tratam os 

assuntos adequadamente. É notório o fato de a grande maioria (79,31%), afirmaram que o PIAD não comporta todas as atividades 

de desenvolvidas. A realização de processos avaliativos, por parte dos colegiados, de seus docentes, assim como o 

encaminhamento destes resultados para a melhoria da prática pedagógica também deixa a desejar: 44,83% são desta opinião e 

26,44% consideram que estes existem e seus resultados encaminhados adequadamente. 49,43% disseram não ter recebido apoio 

financeiro da UNIOESTE para participar dede eventos de caráter técnico-científico enquanto 12,64% afirmaram ter recebido e os 

demais dizem ter recebido apoio parcial.  

30,46% dos estudantes acham que as políticas de carreira do corpo docente e técnico-administrativos e condições de 

trabalho são satisfatórias, e 41,78% consideram parciais, restando apenas 11,86% com a clareza da não satisfação, além dos 

15,9% que dizem desconhecer sobre as políticas relativas aos servidores. Porém, 12,94% não consideram satisfatória a qualidade 

do atendimento por parte dos servidores da UNIOESTE, e 49,33% parcialmente. 

Nesta dimensão demonstra-se o desconhecimento e um parcial descontentamento dos agentes universitários com relação à 

comunicação interna, políticas de pessoal e participação nas instâncias decisórias.  
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DIMENSÃO 6 – 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 
 
QUESTÕES GERAIS 
26. Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, os planejamentos estratégicos nos campi, na reitoria e 
Hospital Universitário estão sendo discutidos e dinamizados de forma permanente? 

 
27. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem-se vivenciado a autonomia universitária? 
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28. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a gestão participativa? 

 
29. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 
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30. Há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e instâncias colegiadas? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 
DOCENTES   

Na análise desta dimensão, verifica-se apenas 3,45% dos docentes disseram acreditar que o planejamento estratégico 

decorrente do PDI está sendo discutidos e dinamizados permanentemente. 25,29% acreditam que isto não está acontecendo e 

44,83% disseram desconhecer se está acontecendo algo neste sentido. Quanto à autonomia universitária, apenas 11,49% 

disseram haver e 26,44%, disseram não haver. Dado que já é diferente no que se relaciona ao empenho da gestão para 

encaminhar ações que levem à melhoria da qualidade: 25,29% acreditam que ela se pauta pela busca da qualidade. A avaliação 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    730 
 

quanto ao cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários por parte da administração superior é ainda mais positiva: 

41,38% foram da opinião de que estas são cumpridas. Destaca-se ainda alto índice de respostas no item “parcialmente” (de 36 a 

42%) em todas as respostas.  

DISCENTES 

Num sentido geral,  os estudantes, em sua maioria, ou disseram desconhecer ou concordar parcialmente que há efetividade 

da gestão democrática na UNIOESTE em seus processos decisórios, nas suas instâncias de discussão e no tocante à questão de 

gestão participativa. Apenas 5,66% disseram estar dinamizadas e haver participação e discussão na aplicação do PDI e 

Planejamentos Estratégicos da Universidade. Poucos 9,16% disseram haver autonomia nas decisões da universidade e ainda 

somente 11,59% disseram haver gestão participativa, seja em processos decisórios de caráter administrativo ou didático-

pedagógicos. Porém, mesmo sendo um contraste, seja de compreensão ou concordância, 26,95% acham que a gestão 

institucional pauta-se na melhoria da qualidade da universidade. Ainda 37,2% opinaram que há isso de forma parcial ou ainda. 

29,11% afirmaram desconhecer sobre a gestão institucional e a melhoria dos serviços. 

 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

 Nessa dimensão nota-se o desconhecimento do PDI 2007/2011 por parte dos funcionários. Nota-se que autonomia da 

universidade, para estes é considerada, com os mesmos índices (31,25%) parcialmente e não autônoma, embora, para os 

agentes, seja regida por princípios de qualidade e cumpridora dos dispositivos regimentais. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
DISCENTES 
Nas reuniões de colegiado do curso em que você estuda, são tratadas adequadamente as questões relativas à prática pedagógica 
(Planos de Ensino: conteúdos curriculares, metodologia, avaliação), no que se refere ao ensino? 

 
Os seus professores adotam a avaliação do ensino-aprendizagem, visando, também, a melhoria da prática pedagógica? 
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O colegiado do seu curso realiza processos de avaliação do desempenho didático-pedagógico dos docentes? 

 
ANÁLISE 

Quase metade dos discentes (43,67%) que respondeu ao questionário acreditam que as questões relativas a práticas 

pedagógicas são tratadas de forma adequada pelos respectivos colegiados e 28,3% afirmaram desconhecer tal questão. 42,32% 

acreditam que os processos de avaliação servem apenas parcialmente para subsidiar a melhoria da prática pedagógica enquanto 

que 39,62% acreditam que estas servem para tal fim. 36,12% acreditam que o colegiado realiza processos de avaliação da prática 

pedagógica de seus docentes e 15,09% acreditam que não, mas 33,42% disseram não saber se há esta avaliação ou não. Embora 

haja uma avaliação razoavelmente positiva no que se refere a estas questões, é interessante ressaltar, no entanto, que as 

respostas afirmativas em seu conjunto são menores do que soma de outros quesitos: negativas e daqueles que não sabem ou que 

pensam que estas questões estão sendo realizadas apenas parcialmente. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
QUESTÕES GERAIS 
31. A infraestrutura, no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), 
espaço para pesquisa, extensão e administrativo - atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
32. A infraestrutura, no que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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33. A infraestrutura, no que se refere a recursos didático-pedagógicos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
34. A infraestrutura, no que se refere a laboratórios, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 
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35. A infraestrutura, no que se refere à biblioteca, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
36. A infraestrutura, no que se refere a recursos de informação e comunicação, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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37. A estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE é suficiente para o atendimento da comunidade acadêmica? 

 
38. Quanto à infraestrutura, existe uma política de conservação, atualização e segurança? 
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39. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e Hospital Universitário? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 

ANÁLISE 

DOCENTES   

Quanto à estrutura física, mobiliários e equipamentos há um manifesto descontentamento da maioria dos docentes. 

Descontentamento este que se manifesta ainda mais fortemente no item que se refere à estrutura de recursos humanos: 52,87% 

foram da opinião de que ela não é suficiente para atender à comunidade acadêmica. Em média, menos de 10% dos docentes 

foram da opinião de que estas estruturas são suficientes. Há uma clara deficiência maior na estrutura de laboratórios, 41,38% dos 
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respondentes disseram que as estruturas não são suficientes, sendo que em relação aos recursos didático-pedagógicos, 24,14% 

responderam não ser suficientes. Quanto à biblioteca e recursos da informação, mais de 60% dos professores entendem que estes 

dão parcialmente conta das demandas, sendo que há mais respostas dizendo que estes não dão conta do que respostas 

afirmativas. Quanto à política de conservação e segurança há um índice de 28,74% que disseram acreditar que esta não está 

sendo desenvolvida de forma adequada. Respostas positivas (74,71%) foram dadas no item que se refere à melhoria e ampliação 

da estrutura física dos campi.  

Nesta dimensão há um evidente descontentamento com questões relacionadas à estrutura de recursos humanos, 

laboratórios e recursos didático-pedagógicos e um reconhecimento de que estão havendo melhorias quanto a estruturas físicas. 

DISCENTES 

Quanto à satisfação estudantil no tocante aos espaços físicos no campus (salas de aula, salas de orientação, administrativo, 

pesquisas etc.), 49,33% garantiram atender parcialmente às demandas dos cursos, ao passo que 26,15% disseram não garantir e 

22,91% que as demandas são supridas. Mas quando questionados sobre a infraestrutura no que tange a recursos imobiliários e 

equipamentos, a insatisfação aumenta, sendo que 29,38% alegaram a insuficiência das estruturas ao não garantirem as 

demandas, 53,64% disseram atender parcialmente e apenas 14,82% disseram garantir. Não diferente, quanto aos recursos 

didáticos pedagógicos 58,77% consideraram parcial a qualidade e oferta de tais recursos, e apenas 16,44% consideraram atender. 

Dentre as insatisfações consideradas pelos estudantes, na dimensão 7, a maior se concentra quando questionados sobre 

estrutura de laboratórios, somando 30,19%. Além destes, mais 40,7% disseram que essas estruturas garantem parcialmente as 

demandas. E ainda, 10,24% opinaram desconhecer se as estruturas atendem às demandas ou não.  

Ao serem questionados se percebem melhorias na ampliação da infraestrutura física dos campi, apesar da pergunta 

considerar todos os campi e hospital universitário, dos estudantes do campus de Toledo 64,42% responderam que percebem 

essas transformações e 24,8% percebem-nas parcialmente.  

No tocante ao conhecimento dos alunos sobre a existência de uma política de conservação, atualização e segurança da 

infraestrutura, 29,38% dos estudantes disseram desconhecer sobre. 
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

 As respostas desta dimensão demonstram que a infraestrutura da UNIOESTE atende parcialmente aos agentes 

universitários, embora, reconhecessem que há melhorias. 

 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS 
40. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007 atendem 
às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE? 
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41. Os projetos e relatórios da Avaliação Institucional são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica? 

 
42. Os resultados da Avaliação Institucional são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos 
Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o 
Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 
DOCENTES   

Na dimensão 8 há um evidente desconhecimento das questões por parte dos docentes. Os itens “desconheço” e 

“parcialmente” perfazem cerca de 70% das respostas em todas as questões. As respostas ainda chamam atenção para o fato de 

que há bem mais docentes que entendem que os resultados da avaliação e os planejamentos não são adequadamente publicados 

e discutidos com a comunidade acadêmica. Uma parcela menor, 8,63%, considerou que os resultados das avaliações são usados 

para a elaboração de planejamentos. 

DISCENTES 

Denota-se o contraste quando do amplo desconhecimento sobre as efetividades, finalidades, construção e publicização de  

resultados da Avaliação Institucional da UNIOESTE e mesmo o PDI e PPPI, pois 73,31% disseram desconhecer se o PDI e PPPI 

atendem às necessidades da comunidade acadêmica.  

Sobre os resultados da Avaliação Institucional, se são considerados para elaborar e implementar ações que visem a 

mudanças, bem como o próprio PDI e PPPI, PPP’s dos cursos e Planejamento Estratégico, uma grande maioria, 80,32% 

desconhece. Porém, especificamente sobre a publicização e discussão por parte da comunidade acadêmica sobre a Avaliação 
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Institucional e seus relatórios, 23,18% afirmaram que não são publicizados e discutidos abertamente. Outros 46,09% 

desconhecem e 18,6% disseram que ocorre de forma parcial. 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

 Esta dimensão mostra elevado índice de desconhecimento dos servidores do campus sobre o PDI 2007/2011 e o PPPI 

2007. 

 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
QUESTÕES GERAIS 
43. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 
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44. As políticas de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2007/2011? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
ANÁLISE 
DOCENTES  

A grande maioria dos docentes (77,01%) reconheceu que não há políticas de atendimento aos discentes. Embora a maior 

parcela dos professores desconheça a relação destas com o PDI, há um reconhecimento de que estas não estejam de acordo com 

o PDI e PPPI.  
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DISCENTES 

A maioria, 72,24%, constatou que não há políticas de atendimento ao discente. Mesmo a ampla maioria reconhecendo a 

inexistência dessas políticas, na pergunta em que se questiona se as políticas de atendimento aos discentes estão condizentes 

com as propostas do PDI. Agora, 72,24% garantiram desconhecer tal articulação, sugerindo assim, que a universidade tome ações 

no sentido de dirimir esta falha. 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

 Os agentes universitários demonstraram que há deficiências da universidade no atendimento aos discentes. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
DOCENTES 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 
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DISCENTES 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 
AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Existem mecanismos de estudo/análises com os egressos sobre a formação recebida e a sua atuação profissional? 

 
ANÁLISE 

A maioria dos docentes, discentes e agentes desconhece ou considerou que não há estudos com os egressos e com a 

qualidade da formação recebida por estes. E nas três categorias a porcentagem dos que afirmaram haver tais políticas é sempre a 

menor dentre todas as possibilidades.  
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
QUESTÕES GERAIS 
45. Existem políticas internas de distribuição de recursos financeiros? 

 
46. A UNIOESTE têm recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 
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47. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 

 
48. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
ANÁLISE 
DOCENTES  

Referente à dimensão 10, em torno do dobro de docentes (29,89%) entende que há uma política de distribuição de recursos 

em relação aos que entendem que não há (14,94%). Em todos os casos 62,07% entendem que a UNIOESTE não tem recursos 

suficientes e 17,24% pensam que estes recursos não são utilizados adequadamente, enquanto 21,84% foram de opinião contrária. 

Há mais respostas dizendo haver transparência no uso dos recursos do que não, embora a ampla maioria desconheça se a gestão 

é ou não transparente ou então é da opinião de que de que a transparência é apenas parcial.  

DISCENTES 

A dimensão traz perguntas relacionadas à sustentabilidade financeira da instituição. Nesse sentido, nota-se o 

distanciamento dos estudantes dessa área administrativa quando se configura que 63,62% desconhecem se há políticas internas 

de distribuição de recursos financeiros; 54,45% desconhecem se os recursos são utilizados adequadamente e 54,99% 

desconhecem sobre a transparência na gestão dos recursos.  

Porém, nota-se a consciência e a clareza de que a UNIOESTE não possui recursos financeiros suficientes para desenvolver 

suas atividades (40,97%). No que remete à transparência da gestão dos recursos, 10,51% entendem que há, enquanto que um 

número considerável de alunos, 22,91%,  afirmaram não haver transparência.  
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AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

 Os servidores têm conhecimento de que a universidade dispõe de poucos recursos e considera seu uso adequado e 

transparente. 

 

DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS 
49. As relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas? 

 
50. Na UNIOESTE há convivência saudável e de respeito mútuo? 
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51. A comunidade acadêmica da UNIOESTE cria espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de 
convivência? 

 
52 COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE 
(Os comentários estão organizados por dimensão e vínculo, sendo que quando estes não constarem é porque não houve 
comentários) 
DIMENSÃO 1 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

DOCENTES N. 

Questionários mais diretos, falando menos de PDI e PPPI   1 

DISCENTES N. 

Deveria haver discussão com os discentes sobre PDI, PPPI, PPI, pois muitos desconhecem 16 

DIMENSÃO 2 – 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, às bolsas de pesquisa, de 
extensão, de monitoria e demais modalidades 

DOCENTES N. 

Falta política para a inserção dos novos professores efetivos no ambiente da pesquisa em nosso Campus; deveriam ter bolsas para recém-
formados e menos estagiários  

3 

Aumento no valor das bolsas  1 

Flexibilizar o afastamento de docentes para qualificação e eventos nos países ligados ao Mercosul  1 

DISCENTES N. 

Necessária gratuidade nos cursos de especializações ofertados pela Instituição  2 

Só participou da especialização, não conhecendo as políticas internas da UNIOSTE, mas avalia de forma positiva o curso frequentado 1 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Necessita da implantação dos restaurantes universitários, revitalização do campus, melhoria na biblioteca, mais transparência nos recursos 
utilizados para o desenvolvimento de pesquisas científicas, dos projetos de extensão e dos projetos culturais; poderia usar melhor seu site. 

2 

A UNIOESTE necessita de mais vagas para cursos de graduação e pós-graduação 1 
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Gostaria que fosse oferto mestrado em direito e criminologia 1 

Considera a graduação péssima, falta didática por parte dos professores na área de exatas. Aluno que precisa estudar e trabalhar não pode 
cursar UNIOESTE 

1 

Faço mestrado em engenharia de pesca e para desenvolver pesquisa preciso ir até a UEM usar estufa, mufla e laboratórios. Isso porque a 
instituição não tem e o setor que tem, não empresta. Isso é uma VERGONHA! A UNIOESTE de Toledo é muito pobre e quem tem algo é 
egoísta. Tem professores egoístas que não nos ajudam e só querem se achar os bons! É horrível isso tudo! 

1 

DIMENSÃO 3 –  A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição 
em relação à inclusão social, ao desenvolvimento científico, econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural 

DOCENTES N. 

Falta investimento em tecnologia, informatização das matrículas e da biblioteca; acabar com diários de classe; mais recursos para a 
biblioteca  

9 

Faltam salas para atender estagiários 1 

Campus não possui um ginásio esportivo, mas vai ter um teatro  1 

Limitação no desenvolvimento de projetos e melhorias causa falta de incentivo e motivação 1 

DISCENTES N. 

Antes de ofertar novos cursos é preciso melhorar os já existentes; falta melhoria no curso de secretariado 4 

Deveria haver mais oportunidades de estágio e bolsas 3 

Falta incentivo à produção científica 2 

Precisa de mais projetos para os cursos 1 

Deveriam existir políticas que permitissem que camadas menos favorecidas da sociedade pudessem permanecer estudando 1 

Deveriam ser criados mais cursos de graduação e pós-graduação 1 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Universidade se isola da comunidade. Sabe-se de propostas dos estudantes em fazer atividades que envolvam a comunidade externa, mas 
são barrados pela falta de vontade da direção e pela burocracia; não vejo retorno dos estudos da universidade para meu cotidiano. 

2 

A universidade não é para todos 1 

A universidade mantém para si o conhecimento 1 

Considera a graduação péssima, falta didática por parte dos professores na área de exatas. Aluno que precisa estudar e trabalhar não pode 
cursar UNIOESTE 

1 

DIMENSÃO 4 – Comunicação com a sociedade 
DOCENTES N. 

Falta um sistema decente de e-mail; comunicação (telefonia e internet) 2 

DISCENTES N. 

 Reitoria deveria ouvir os acadêmicos 1 

Reclama que alunos não são avisados quando não haverá aula 1 

Há falta de comunicação entre os setores; Secretaria Acadêmica e Colegiado de Curso dão informações desencontradas. Há má vontade e 
falta de interesse no atendimento de vários servidores da instituição. 

1 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Estão no início do curso e não tem uma opinião sobre a instituição 4 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    752 
 

Necessita da implantação dos restaurantes universitários, revitalização do campus, melhoria na biblioteca, mais transparência nos recursos 
utilizados para o desenvolvimento de pesquisas científicas, dos projetos de extensão e dos projetos culturais; poderia usar melhor seu site 

2 

Falta divulgação do curso de engenharia de pesca   1 

Falta ambulatório médico, local que forneça informações aos visitantes e calouros. 1 

DIMENSÃO 5 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 

DOCENTES N. 

Faltam professores efetivos 3 

Docentes precisam de mais respeito e contrapartida por parte da reitoria 1 

DISCENTES N. 

Faltam professores, principalmente de química e física 7 

Reclama sobre organização e atendimento na secretaria acadêmica 7 

Faltam funcionários 2 

Falta de comunicação entre setores, mau atendimento dos servidores 1 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS  N. 

Há grande ampliação do espaço físico, mas grande carência de técnicos administrativos, implicando em um atendimento insuficiente. O 
quadro de profissionais contratados é maior do que o quadro efetivo, sendo que este quadro deveria ser invertido. A progressão interna 
também deveria ser realizada, já que ocorre em outras instituições (UEM, UEL, UEPG e UNICENTRO). 

1 

A Avaliação deve ser divulgada na íntegra e colocada em prática para se caminhar para uma verdadeira universidade. Falta valorização dos 
agentes universitários. 

1 

A política de recursos humanos inexiste, sinto-me desrespeitada em meus direitos, solicitações encaminhadas à administração (reitoria) por 
servidores ficam sem resposta (não se cumpre o prazo regimental de 15 dias para resposta aos questionamentos feitos) 

1 

COMUNIDADE EXTERNA  

Falta investimento na qualidade dos profissionais, investimento em profissionais concursados e treinamento para melhoria dos serviços 
oferecidos pelos profissionais. 

1 

DIMENSÃO 6 – 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 

DOCENTES N. 

A burocracia na UNIOESTE é muito grande, é necessária uma administração mais descentralizada que valorize a autonomia administrativa e 
pedagógica dos campi; falta transparência nas decisões da reitoria que não atende as necessidades do ensino, pesquisa e extensão 

6 

Falta maior autonomia aos cursos e centros para que não se continue desperdiçando recursos financeiros e tempo dos professores com 
atividades burocráticas inúteis; professores tem que cumprir muitas tarefas administrativas 

2 

Pequeno grupo com força política que não pensa na maioria, mas sim neles mesmos 2 

UNIOESTE precisa ser mais valorizada pela comunidade e poder executivo 1 

A constituição multicampi é uma dificuldade 1 

DISCENTES N. 

Deveria haver avaliação e rodízio dos professores nas disciplinas/falta didática por parte dos professores 3 

Cursos de graduação ruins, falta estímulo nas ciências exatas, professores preocupados com produção e não com educação  1 
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Docentes abusam de sua autonomia 1 

É contra a permanência de um reitor que não foi eleito democraticamente 1 

Faltam políticas de integração entre os cursos e os campi 1 

Os cursos de graduação precisam melhorar suas aulas, pois são umas porcarias. Recomendaria aos professores da graduação cursos de 
didática e de ética profissional. Nas ciências exatas os alunos estão sendo desestimulados por não ter um ensino de qualidade. Ou vocês 
acham que tamanha desistência nesses cursos é só pelo tamanho da dificuldade que esses cursos possuem? Obviamente, a dificuldade 
cresce com a péssima qualidade do ensino. Só existe preocupação com a produção, não com a educação! 

1 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS  N. 

Nossa universidade continua sob processo de intervenção, falta autonomia e a democracia está progredindo muito no estado 1 

Nossa universidade continua sob processo de intervenção, demonstrando o quanto nossa autonomia está em xeque, e como a democracia 
vem progredindo no estado paranaense 

1 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Falta reconhecimento por parte dos governantes, falta profissionalismo, tem muito interesse político 1 

DIMENSÃO 7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 
comunicação 

DOCENTES N. 

Falta de funcionários 4 

Falta de condições de trabalho, falta apoio para pesquisa, congressos, equipamentos para analises, gabinetes e computadores para 
professores, livros, multimídias, infraestrutura para aulas praticas, ônibus ou fretamento para levar os alunos para visitas técnicas   

4 

Melhorou a estrutura física, mas falta investimento nos laboratórios, vidrarias, equipamentos, reagentes entre outras coisas 3 

Considera positivo o desenvolvimento da universidade 2 

DISCENTES N. 

Deveria ser dada mais atenção aos cursos Química e Engenharia Química, pois falta estrutura, reagentes, equipamentos, não havendo as 
condições mínimas para as aulas práticas 

13 

Faltam melhorias na estrutura física 13 

Falta melhoria na biblioteca, faltam livros em quase todas as áreas 9 

Considera boa a estrutura do Campus ou em fase de crescimento 7 

Falta estrutura (espaço) para leituras individuais e reunião de alunos para estudos (salas isoladas) 3 

Problemas na estrutura das salas de aula, carteiras desconfortáveis, ventiladores quebrados 3 

Falta limpeza e organização 2 

Satisfeitos com o curso e o mestrado em filosofia e também com professores e infraestrutura oferecidos 2 

Necessária melhora da cantina e sala de informática 2 

A UNIOESTE é cheia de ambiguidades: ótimos professores convivem com professores não tão bons assim, e a estrutura deixa muito a 
desejar, embora para o meu curso, sejam necessárias apenas uma boa sala de aula e uma boa biblioteca, que a UNIOESTE têm. Sua 
biblioteca setorial de Filosofia é muito boa, mas pode ainda ser muito melhor. 

1 

Precisa ter elevador em prédios com mais andares, além do térreo 1 

Ruídos causados pelas reformas e construções atrapalham as atividades acadêmicas 1 

Há falta de computadores, sendo que existem máquinas paradas que poderiam estar sendo usadas. Não estão devido à burocracia. 1 

Considera boa a biblioteca setorial de filosofia 1 
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Deveria se ter padronização na arquitetura dos prédios 1 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS  N. 

Há grande ampliação do espaço físico, mas grande carência de técnicos administrativos, implicando em um atendimento insuficiente. O 
quadro de profissionais contratados é maior do que o quadro efetivo, sendo que este quadro deveria ser invertido. A progressão interna 
também deveria ser realizada, já que ocorre em outras instituições (UEM, UEL, UEPG e UNICENTRO). 

1 

Aponto problemas no modo como os acadêmicos do campus de Toledo são tratados/atendidos na Secretaria Acadêmica. Não me refiro a 
nível apenas pessoal, mas por ter observado diversas situações de desrespeito, desinteresse para com as necessidades dos acadêmicos, 
até mesmo falta de vontade em atender os acadêmicos etc. Estou entusiasmado com as ampliações físicas e melhorias do nosso campus, 
mas pode melhorar. 

1 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Consideram a universidade boa 5 

Necessita da implantação dos restaurantes universitários, revitalização do campus, melhoria na biblioteca, mais transparência nos recursos 
utilizados para o desenvolvimento de pesquisas científicas, dos projetos de extensão e dos projetos culturais; poderia usar melhor seu site. 

2 

Falta ambulatório médico, local que forneça informações aos visitantes e calouros. 1 

Faço mestrado em engenharia de pesca e para desenvolver pesquisa preciso ir até a UEM usar estufa, mufla e laboratórios. Isso porque a 
instituição não tem e o setor que tem, não empresta. Isso é uma VERGONHA! A UNIOESTE de Toledo é muito pobre e quem tem algo é 
egoísta. Tem professores egoístas que não nos ajudam e só querem se achar os bons! É horrível isso tudo. 

1 

DIMENSÃO 8 – Planejamento e avaliação, principalmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação 
institucional 

DOCENTES N. 

Não adianta conhecer os problemas e não fazer nada para resolvê-los 4 

A avaliação pode ser boa se respondida com sinceridade 1 

A avaliação é importante e informativa 1 

As alternativas disponíveis limitam as respostas 1 

Relatórios da Avaliação Institucional são muito extensos 1 

DISCENTES N. 

Considera avaliação importante 9 

Avaliação muito confusa 6 

A avaliação deve ser uma contribuição para a melhoria e não só uma estatística 4 

Sugere que as opções de respostas dos questionários sejam de 1 a 5 1 

A última avaliação não serviu para nada, não houve divulgação, nem foram tomadas providências em relação aos problemas apresentados 1 

Falta espaço para sugestões, tanto para a UNIOESTE, quanto para a Avaliação 1 

O resultado da Avaliação é um instrumento importante para o melhoramento da UNIOESTE,  que seu resultado não sirva de mera 
estatística e seja de fato uma contribuição para a prática de melhoria em todos os campi 

 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS  N. 

Espero que a avaliação realmente seja um instrumento para melhorar os pontos falhos existentes na instituição, principalmente no que se 
refere à transmissão de informação das ações que ocorrem na universidade. 

2 

A Avaliação deve ser divulgada na íntegra e colocada em prática para se caminhar para uma verdadeira universidade. Falta valorização dos 
agentes universitários. 

1 

Nas questões 55 e 56 deveria ser questionado se existem os referidos programas ou então acrescentar outras duas questões relativas a 1 
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esse assunto. 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Questionário bem formulado, excelente meio para a comunidade dar sua opinião 3 

DIMENSÃO 9 – Políticas de atendimento aos estudantes 

DOCENTES N. 

Falta atendimento à saúde e alimentação dos estudantes; falta assistência para os alunos 3 

DISCENTES N. 

É preciso implementar RU, salas para estudo, casa do estudante 14 

Falta assistência aos discentes, docentes, funcionários e política para inclusão dos menos favorecidos 3 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS  N. 

Aponto problemas no modo como os acadêmicos do campus de Toledo são tratados/atendidos na Secretaria Acadêmica. Não me refiro a 
nível apenas pessoal, mas por ter observado diversas situações de desrespeito, desinteresse para com as necessidades dos acadêmicos, 
até mesmo falta de vontade em atender os acadêmicos etc. Estou entusiasmado com as ampliações físicas e melhorias do nosso campus, 
mas pode melhorar. 

1 

COMUNIDADE EXTERNA N. 

Falta apoio da universidade para com alunos de vem de outras cidades. Não há apoio cultural, esportivo, alimentar, médico, etc. Precisa de 
mudanças. 

2 

Necessita da implantação dos restaurantes universitários, revitalização do campus, melhoria na biblioteca, mais transparência nos recursos 
utilizados para o desenvolvimento de pesquisas científicas, dos projetos de extensão e dos projetos culturais; poderia usar melhor seu site. 

2 

Falta ambulatório médico, local que forneça informações aos visitantes e calouros. 1 

Considera a graduação péssima, falta didática por parte dos professores na área de exatas. Aluno que precisa estudar e trabalhar não pode 
cursar UNIOESTE. 

1 

DIMENSÃO 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na 
oferta da educação superior 

DOCENTES N. 

Deveria haver adicional de periculosidade e insalubridade 1 

DISCENTES N. 

Falta de transparência na política da universidade 2 

Há um aspecto verificável em quase todas as instituições públicas e a UNIOESTE não foge dele: a sustentação da estrutura burocrática e 
dos cargos inerentes a ela acabam se transformando na prioridade n. 1 da instituição. Esquece-se que ali há muito dinheiro público investido 
que deve trazer benefícios à população. No caso da UNIOESTE: ensino de qualidade a um número maior de pessoas. Em que instituição 
séria muitos doutores (Tide) dão uma média de 4 a 8 aulas semanais? 

1 

DIMENSÃO 11 – Desenvolvimento das dimensões humanas e qualidade de vida no trabalho 
DOCENTES N. 

Precisa de política de recursos humanos que vise maior compreensão do que significa ser um "servidor público", suas obrigações limites e 
missão 

1 

Como docente sinto falta de respeito por parte da comunidade acadêmica 1 

DISCENTES N. 

Reclama sobre a questão que trata sobre espaço e momentos para o desenvolvimento da dimensão humana e convivência, pois não 4 
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existem nem bancos para sentarem 

Reclama que muitos alunos fumam nos corredores, poluindo o ar 1 

Relação entre diferentes cursos é de competição e não de união 1 

Deveria haver mais união entre os professores 1 

O povo precisa da Instituição, ela deve funcionar e ser respeitada, a UNIOESTE é importante! 1 

 

ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 11 

 
ANÁLISE 
DOCENTES  

No desenvolvimento das dimensões humanas e qualidade de vida no trabalho, 31,03% dos docentes entenderam que as 

relações interpessoais da UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e melhor qualidade das atividades e 20,69% foram de 

opinião contrária. Embora 37,93% dos docentes tivessem respondido que não são criados momentos de convivência na 

comunidade acadêmica, 27,59% disseram acreditar que a UNIOESTE é um ambiente de convivência saudável e respeito mútuo. 

Destaca-se que a maioria optou pela resposta “parcialmente” nestas questões. 

DISCENTES 

Das questões sobre convivência no interior do campus, satisfação pessoal, respeito mútuo, desenvolvimento de atividades 

saudáveis e de convivência, 32,08% afirmaram que a forma como se propiciam as relações interpessoais na UNIOESTE 

contribuem para a satisfação pessoal, apesar de que uma parcela maior, 43,67%, considerou que isso ocorre de forma parcial. 
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Porém, quando perguntados se há convivência saudável e de respeito mútuo, 50,68% disseram sim e 7,01% que não, 39,35% de 

forma parcial e 2,96% desconhecem. São consideráveis ainda os 39,35% que disseram ser de forma parcial.  

Na questão sobre se a comunidade acadêmica cria espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas 

e de convivência, apenas 30,46% opinaram que sim, ao passo que 37,47% disseram que isso se dá de forma parcial e 18,06% 

que não são criados tais espaços ou momentos.  

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 

 Por fim, na última dimensão fica expressa a necessidade de maior  preocupação, por parte dos  agentes, quanto aos riscos 

ocupacionais e com questões de saúde. Quanto às relações interpessoais consideraram parcialmente satisfatórias a qualidade das 

atividades desenvolvidas. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS  
DOCENTES 
Como profissional docente da UNIOESTE você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 
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Como profissional docente da UNIOESTE você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 

 
Como profissional docente da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 
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Em caso afirmativo, onde você realiza os exames? 

 
ANÁLISE 

Menos de 5% dos docentes participa de alguma atividade de prevenção de riscos ou de melhoria de saúde, embora 74,72% 

declarassem realizar exames periódicos de saúde. Destes, 79,68% disseram realizá-los por meio de convênios particulares, 

apenas 17,19% pelo SAS e 3,13% pelo SUS. 

 

AGENTES UNIVERSITÁRIOS 
Como agente universitário da UNIOESTE você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    760 
 

Como agente universitário da UNIOESTE, você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 

 
Como agente universitário da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 
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Em caso afirmativo, onde você realiza os exames: 
 

 
ANÁLISE 

A grande maioria dos agentes revelou não participar de programas de promoção à saúde e melhorias do processo de 

trabalho, bem como não participar também de programas e ações visando à prevenção de riscos ocupacionais. Em torno de 70 a 

75% dos servidores do campus de Toledo não participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de trabalho 

e ações de prevenção de riscos ocupacionais. Com relação à realização de exames de saúde, 56,25% dos servidores disseram 

realiza-los periodicamente, sendo o SAS utilizado por 61,11% destes e o restante utiliza convênios particulares (38,89%).  

 

2.6.4 Considerações Finais  

Deve ser considerada a complexidade que é a elaboração de um relatório de autoavaliação Institucional. Primeiramente 

merece destaque de que há um grande desconhecimento por parte dos docentes, discentes e agentes universitários em relação a 

muitas atividades da universidade. Tanto que as respostas que optaram pelos itens “parcialmente” e “desconheço” predominam 

em quase todas as dimensões. Exceções são dimensões relacionadas às questões didático-pedagógicas, colegiados, 

financiamento, etc. Ou seja, dimensões que dizem respeito às questões individuais. O desconhecimento do PDI e do PPPI é 

notório. Embora não haja como concluir de forma categórica, a partir dos dados, se esta falta de conhecimento deve-se ao pouco 
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interesse por parte da comunidade acadêmica ou por falta de uma política de divulgação e discussão destes, parece que o 

desconhecimento tem sua origem na divulgação e discussão dos mesmos. Muitas respostas ficaram prejudicadas pelo simples 

fato de pressuporem o conhecimento destes planos. 

Os itens negativos mais expressivos dizem respeito à infraestrutura, principalmente quanto aos recursos humanos e 

laboratórios e à assistência discente. Fica evidente também que as atividades desenvolvidas pelos docentes não cabem no PIAD, 

que existem poucos espaços de convívio e de oportunidades de realização de atividades que digam respeito à melhoria de saúde. 

A participação e transparência das ações teriam que ser qualificadas em todos os níveis abordados. Também há uma indicação de 

que se criem novos cursos e estudos e ações com ingressantes e egressos da universidade. 

Apesar de um manifesto descontentamento com a infraestrutura, nos quesitos de mobiliários e equipamentos, há uma 

razoável satisfação com as relações interpessoais da universidade e um reconhecimento muito forte de que está havendo uma 

ampliação e melhoria da estrutura física do campus. Também há um reconhecimento bastante significativo de que existem ações 

que estimulam a pós-graduação assim como a integração entre ensino, pesquisa e extensão na universidade. 
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 2.7 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP  

 

2.7.1 Dados gerais 

No ano de 1989 foi inaugurada a estrutura física do Hospital Regional de Cascavel – HRC, que em 02/03/2001, através do 

Decreto Estadual nº 3567, foi transformado em Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, sendo este um órgão 

suplementar da Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 

Por meio da Portaria Interministerial nº 50, de 03 de janeiro de 2005, o HUOP conquistou em nível federal, a condição de 

Hospital de Ensino, reforçando ainda mais sua importância regional para as áreas de ensino e de assistência à saúde. 

A estrutura organizacional é composta por: Direção Clínica, Direção de Enfermagem, Direção Administrativa e Direção 

Pedagógica, todas submetidas à Direção Geral. O organograma não constará neste item, pois está em fase de reestruturação. 

O HUOP é referência para 25 municípios da 10ª Regional de Saúde e para mais 05 regionais de saúde para Alta 

Complexidade em Cirurgia Ortopédica. O Hospital também está credenciado para atendimento em Alta Complexidade em 

Neurologia/Neurocirurgia, e Alta Complexidade em Terapia Nutricional.  

Quadro 2 – Leitos 2006/2010 

Leitos 2006 2010 

Clínica Médica/Cirúrgica - 30 

Cirurgia Geral 39 - 

Neurocirurgia 07 - 

Centro Obstétrico - 14 

Obstetrícia 26 - 

Maternidade - 31 

Ortopedia/Traumatologia 18 - 

Ortopedia/Neurologia - 26 

AIDS 02 - 

Clínica Geral 20 - 

Neurologia 06 - 

Pediatria 20 26 

Psiquiatria - 17 

UTI Geral - 9 
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UTI Adulto 14 9 

UTI Neonatal 10 10 

Pronto Socorro 5 5 

UCI 6 10 

Total  173 183 

 Fonte: Estatística 2006/2010 do HUOP 

 O HUOP é o único hospital público da Região Oeste do Paraná que atende ao Sistema Único de Saúde – SUS e, portanto, 

responsável pelo atendimento de 2 milhões de pessoas. 

  

Quadro 3 – Relação de Atendimentos/Procedimentos realizados no HUOP 

Atendimento 2006 2010 

Média Mensal Anual Média Mensal Anual 

Consulta Ambulatorial (realizada com agendamento) 1.075 12.902 1.428 17.141 

Procedimentos Cirúrgicos 344 4.134 346 4.156 

 Fonte: Estatística 2006 e 2010 do HUOP 

Relacionando os atendimentos ambulatoriais realizados em 2008, tem-se: 

 Quadro 4 – Atendimentos ambulatoriais/2008  

Instituição HUOP 

Consultórios Médicos 28 

Atendimentos mensais 4.231 

  Fonte: Estatística HUOP 2008 

Os internamentos realizados no HUOP foram: 

  Quadro 5 – Internamentos HUOP 2006/2010 

Internamentos 2006 2010 

TOTAL 12.902 11.008 

  Fonte: Estatística 2006 e 2010 do HUOP 

         Em relação aos procedimentos realizados no Centro Obstétrico do HUOP, tem-se: 
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 Quadro 6 – Procedimentos no Centro Obstétrico HUOP 2006-2010 

Procedimento 2006 2010 

Média Mensal Anual Média Mensal Anual 

Partos 282 3.390 264 3.171 

Curetagens 39 470 35 420 

Consultas Obstétricas 921 11.056 640 9.955 

Total 1242 14.916 939 13.546 

  Fonte: Estatística 2006 e 2010 do HUOP 

Quanto à origem dos pacientes atendidos no HUOP, tem-se: 

  Quadro 7 – Origem dos pacientes atendidos no HUOP 2006-2010 

Internamentos 2006 2010 

Cascavel 10.420 7.938 

Outros municípios 2.482 3.067 

Total 12.902 11.005 

  Fonte: Estatística 2006 e 2010 do HUOP 

A inexistência de Hospital municipal em Cascavel é uma das agravantes para a constante superlotação e falta de leitos no 

HUOP. 

No HUOP há um banco de leite que atendeu a uma média mensal em 2006-2010 de: 

  Quadro 8 – Atendimento mensal Banco de Leite HUOP 2006-2010 

  Fonte: Estatística 2006 e 2010 do HUOP 
                    

Estes números contribuíram para que desde 2005 o Hospital conservasse o título de Hospital Amigo da Criança – IHAC, 

concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e pela Organização Mundial de Saúde – OMS. Em 2008 o 

Banco de Leite do HUOP recebeu o prêmio “Honra ao Mérito” pela obtenção de maior produção nacional de coleta de leite humano 

pela Rede Brasileira Banco de Leite Humano do Ministério da Saúde. O governo do Estado do Paraná em conjunto com a Rede 

Dados 2006 
Média Mensal 

2010 
Média Mensal 

Crianças Atendidas (0 a 2 anos) 73 70 

Leite coletado (em litros) 251 226 

Visitas domiciliares 341 374 
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Brasileira Banco de Leite Humano concedeu o Diploma Honra ao Mérito pelo mesmo motivo. É importante destacar que o banco 

de leite do hospital é o único da região, e atende, inclusive, a hospitais particulares. 

Além destes serviços, o hospital possui o Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento – SADT, que efetua exames de 

parasitologia, urinalise, bacteriologia, hematologia, bioquímica, imunologia, liquor, hormônio, ecografias radiológicas, endoscopias, 

ecografias ginecológicas e obstétricas, eletrocardiogramas, colonoscopia, tomografia e mamografia. Atualmente o HUOP realiza 

aproximadamente 98% de toda demanda de exames (em torno de 2% dos exames de imagem e 1,30% dos exames laboratoriais 

são realizados fora do HUOP). Tal conquista deve-se aos plantões docentes de farmacêuticos e bioquímicos.  

Em relação aos anos de 2006 e 2010, a média de realização de exames foi: 

Quadro 9 – Média/mês de exames realizados 2006-2010 

Média Mensal – 2006 Média Mensal – 2010  

18.757 22.990 

Fonte: Estatística 2006 e 2010 do HUOP 

 

Recursos Humanos 

Em um panorama geral dos servidores do HUOP pode-se apresentar os seguintes dados para os anos de 2006 e de 2010: 

Quadro 10 – Quadro funcional dos servidores do HUOP 2006 

Quadro 2006 

Servidores Estatutários – UNIOESTE 373 

Servidores Estatutários – SESA 151 

Teste Seletivo 77 

Estagiários 80 

Prestadores de Serviços Médicos Terceirizados 135 

Prestadores de Serviços em Radiologia Terceirizados - 

Total 816 

Fonte: Estatística 2006 do HUOP 
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Quadro 11 – Quadro funcional dos servidores do HUOP 2010 

Quadro 2010 

Agente Universitário Efetivo 585 

Agente Universitário Temporário + CC 21 

ISEP – (Instituto de Saúde do Estado do Paraná) - 

Serviços Médicos Terceirizados 138 

Médicos Residentes 32 

Estagiários 120 

Fonte: Boletim de dados 2010 - PROPLAN 

Um dos maiores avanços na área de recursos humanos foi a contratação de servidores através do concurso público 

realizado em 2006, sendo que o número de servidores concursados passou de 524 em 2006 para 715 em 2010.   

 

ENSINO 

O HUOP constitui-se em um campo de aplicabilidade de ensino, pesquisa e extensão para os cursos da área de saúde da 

UNIOESTE, assim como para outras instituições da região que contam com cursos de saúde.  

O HUOP é escola para os cursos de fisioterapia, medicina, enfermagem, odontologia, farmácia da UNIOESTE campus 

Cascavel e Enfermagem campus Foz do Iguaçu. Também é campo de estágio para alunos de fonoaudiologia, nutrição, serviço 

social e psicologia para algumas instituições de ensino superior particulares. O Centro Estadual de Educação Profissionalizante 

Pedro Boareto Neto – CEEP e o Instituto Educacional Pe. Manoel Soares – IEMS (Instituição Filantrópica) oferecem cursos de 

nível técnico em enfermagem e são instituições credenciadas pelo HUOP para realização de estágios.  

O hospital possui residências médicas nas áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Em 

2008 foi aberta a residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial; em 2010 iniciou-se também a Residência 

Farmacêutica em Farmácia Hospitalar e Residência Farmacêutica em Análises Clínicas. 

 

 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    768 
 

Quadro 12 – Residências ofertadas no HUOP 2006-2010 

Residentes 2006 

 
2010 

Residência Medicina - Cirurgia Geral 4 8 

Residência Medicina - Clínica Médica 4 8 

Residência Medicina - Pediatria 2 7 

Residência Medicina - Ginecologia e Obstetrícia 3 11 

Medicina de Família e Comunidade 2 - 

Residência Odontologia – Buco Maxilo Facial - 6 

Residência Farmácia - Farmácia Hospitalar - 2 

Residência Farmácia - Análises Clínicas - 2 

Total 15 44 

 Fonte: Estatística 2006 e 2010 do HUOP 

 

Estrutura Física 

Atualmente o complexo Hospitalar possui uma área física construída de 19.865,10m² e em fase de construção há um prédio 

destinado ao atendimento de pacientes com fissura lábio-palatal com área total de 6.054,23m², o que totalizará 25.919,33m².  

A foto 25 apresenta a área do hospital em meados do ano de 2007 e a foto 26 ilustra a estrutura do HUOP em 2010: 
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Foto 25: Área do HUOP em meados de 2007.     Foto 26: Estrutura do HUOP em 2010. 
Fonte: Arquivos do HUOP        Fonte: Arquivos do HUOP 

 

Desde que foi inaugurado em 1989, poucos foram os investimentos em reformas na estrutura física do HUOP, mas, a partir 

de 2006, ocorreram reformas nos seguintes setores: 

 Unidade de Neurologia e Ortopedia; 

 Unidade de Clínica Médica e Cirúrgica; 

 UTI-Neonatal; 

 Unidade de Cuidados Intermediários – UCI; 

 Centro Cirúrgico e Unidade de Recuperação Intensiva; 

 Direção Financeira; 

 Internamento; Recepção de Visitas; Direção Financeira; 

 Pediatria; Maternidade 
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 Unidade de Internamento F1- Psiquiatria e Cardiovascular; 

 Anatomia Patológica-Necrotério; Almoxarifado e Pintura Externa de todo o prédio. 

A área reformada perfaz um total de 17.185,34. Além disso, foi construído o prédio que abriga o Centro de Imagens do 

HUOP. As fotos 27 e 28 a seguir são da Unidade de Neurologia e Ortopedia antes e após a reforma:  

 

      Foto 27: Unidade de Neurologia e Ortopedia (antes da reforma).      Foto 28: Unidade de Neurologia e Ortopedia (depois da reforma). 
      Fonte: Arquivos do HUOP           Fonte: Arquivos do HUOP 

As reformas realizadas nas unidades clínicas possibilitaram a criação de salas de estudos para alunos e professores da 

Clinica Médica e Cirúrgica. 

 

2.7.2 Diagnósticos Avaliativos 

A CCPA deliberou por criar um mecanismo que pudesse oportunizar às instâncias e às unidades internas condições para 

que realizassem um processo avaliativo conjunto e de forma mais qualitativa. Neste sentido, solicitou-se aos Pró-Reitores, aos 

Assessores e Chefes de Setores da Reitoria, às Direções de campus, de Centros e às Direções do Hospital Universitário do Oeste 
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do Paraná - HUOP - que encaminhassem à Comissão Central Permanente de Avaliação Institucional – CCPA – um relatório 

contendo Diagnóstico Avaliativo das dificuldades, avanços e metas, sobre aspectos administrativos de cada setor, assim como 

aspectos administrativos e pedagógicos dos Centros, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Definiu-se pelo referido período 

para que coincidisse com o início de uma gestão administrativa, à qual seus responsáveis pudessem melhor responder ao 

solicitado. 

Orientou-se que os Assessores, os Chefes de Setores e os Diretores de Centros realizassem reuniões com os envolvidos 

em cada instância, para elaborar o Diagnóstico Avaliativo, podendo ter o acompanhamento da Comissão Setorial do campus.  

Portanto, o conteúdo dos Diagnósticos Avaliativos que seguem é de inteira responsabilidade dos instâncias/unidades 

anteriormente nominadas. 

DIAGNÓSTICOS AVALIATIVOS DA DIREÇÃO DO HUOP 

PROGRAMAS/AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

Pronto Socorro – 2008 Excesso de Demanda Entendimento com os Gestores Reduzir os encaminhamentos 

Pronto Socorro – 2009 Excesso de Demanda Entendimento com os Gestores Reduzir os encaminhamentos 

Pronto Socorro – 2010 Excesso de Demanda Entendimento com os Gestores Reduzir os encaminhamentos para 
2011 

UTI Geral – 2008 Excesso de Demanda Entendimento com os Gestores Ampliação 

UTI Geral – 2009 Excesso de Demanda Entendimento com os Gestores Ampliação 

UTI Geral – 2010 Excesso de Demanda Entendimento com os Gestores Ampliação para 2011 

Direção Pedagógica 

 
DIFICULDADES  

 
AVANÇOS 

 
METAS 

Em decorrência de reunião realizada em 22 de abril de 
2010 entre coordenadores dos cursos da área da saúde 
que desenvolvem atividades no HUOP: Farmácia, 
Enfermagem, Medicina, Odontologia e Fisioterapia, foi 
deferida a solicitação junto à Reitoria, da instituição da 
Direção Pedagógica no HUOP. 
Através da portaria n.1808/2010, de 22 de maio de 2010, 
foi designado o professor Allan Cezar Faria Araújo como 
Diretor Pedagógico do HUOP. 

A Direção Pedagógica passou a compor a comissão que discute 
os itens previstos pelo POA (Plano de Operacionalização Anual) 
que norteia os quesitos a serem cumpridos pelo HUOP junto ao 
gestor local e estadual da saúde. 
No intuito de contemplar o previsto nos Parâmetros Curriculares, 
LDB, Diretrizes específicas dos Cursos da Área da Saúde e 
Diretrizes do MEC/MS para os Hospitais de Ensino, em 2010 
foram realizadas atividades de caráter interdisciplinar e 
multidisciplinar, envolvendo todos os cursos que realizam 
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Anterior à instituição da Direção Pedagógica, foi designada 
em 2007 uma Coordenação Geral de Estágios, 
responsável pela exigência da documentação obrigatória 
para os estágios curriculares no HUOP. Essa 
Coordenação passou também a tramitar as solicitações de 
autorização para realização de projetos de pesquisa e 
extensão no HUOP. Porém, em decorrência das 
demandas inerentes a um Hospital Universitário e de 
solicitação por parte do MEC de uma instância 
administrativa que intermedeie as necessidades do ensino 
no HUOP, evidenciou-se a importância de uma estrutura 
Pedagógica que desse andamento a quesitos relacionados 
ao ensino, pesquisa e extensão no Hospital. 
A Direção Pedagógica iniciou suas atividades em 2010 
com a realização de reuniões com coordenadores de 
cursos, de estágios, especializações e residências. O 
objetivo era conhecer as necessidades e projetos inerentes 
a cada curso, a fim de dar os encaminhamentos devidos 
junto às instâncias pertinentes. 
Foi realizada reunião com a enfermeira responsável pelas 
comissões obrigatórias pelo MEC e Contratualização. Na 
oportunidade foi apresentada a situação de cada comissão 
e um dos itens abordados foi a importância da participação 
dos docentes nas comissões. Atualmente as comissões se 
encontram funcionando regularmente, com realização de 
reuniões e atividades periodicamente, conforme prevê 
regulamento próprio de cada uma delas. 

 

atividades no HUOP. Para o ano de 2011, a realização dessas 
atividades acontecerá em parte coordenada pela Direção 
Pedagógica, através de projeto de extensão. E também por 
iniciativa dos cursos de graduação e pós-graduação. 
No que se refere às solicitações para realização de projetos de 
pesquisa e extensão no HUOP, foi instituída uma comissão para 
a análise prévia destes como requisito para fornecer a 
autorização para sua execução. E ainda, objetivando especializar 
a avaliação dos projetos de pesquisa a serem desenvolvidos no 
HUOP, constituiu-se uma comissão para elaboração de 
regulamento para composição de um Comitê de Ética em 
Pesquisas especificamente do HUOP. A minuta do regulamento 
foi concluída e está tramitando junto às instâncias pertinentes. 
Esse comitê possivelmente começará suas atividades a partir do 
segundo semestre de 2011. 
Com o objetivo de consolidar as residências existentes (Buco 
Maxilo Facial, Farmácia Hospitalar e Análises Clínicas) e apoiar 
as que estão em fase de implantação (Fisioterapia e 
Enfermagem), foi composta uma comissão para elaborar o 
regulamento da COREMU – Comissão de Residência 
MultiProfissional. A minuta se encontra em fase de aprovação e o 
início de suas atividades está vinculado à aprovação da proposta 
da nova estrutura da UNIOESTE/HUOP. A COREMU e as 
residências vêm ao encontro das diretrizes do MEC que cada vez 
mais tem exigido o desenvolvimento de atividades de caráter 
multiprofissional. Essa exigência corrobora para a compreensão 
dos gestores da UNIOESTE sobre a importância de ampliar o 
número de docentes para desenvolverem atividades nos 
programas de residência. 
Como resultado das últimas reuniões com os coordenadores de 
curso, de estágio e das residências, houve algumas deliberações: 
elaborar um documento constando as necessidades estruturais 
de cada curso para compor o Plano Diretor do HUOP; constituir 
grupos e linhas de pesquisas específicas do HOUP contemplando 
as demandas inerentes a sua realidade e planos de verticalização 
de cada curso. 
Através do Serviço de Qualidade estão sendo desenvolvidas 
estratégias para capacitação de docentes e discentes para 
utilizarem os recursos do TAZY para registrar os dados dos 
pacientes: o prontuário eletrônico. 
Em 07 de fevereiro de 2011, por meio da resolução 002/2011-DG, 
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foi aprovada a implantação da Unidade de Ensino no HUOP. 
Essa unidade é composta por: sala de comissões, escritório da 
qualidade, salas para os cursos de (Enfermagem, Fisioterapia, 
Odontologia e Farmácia), sala de reuniões e alojamentos 
(internato do curso de Medicina, residência da cirurgia geral e 
pediatria, plantonista do Pronto Socorro). Essa Unidade vem 
atender às necessidades dos cursos da área da saúde que 
desenvolvem atividades no Hospital Universitário. Está em 
construção no HUOP um prédio no qual estão previstos novos 
espaços para atendimento do ensino, pesquisa e extensão: salas 
para os cursos, anfiteatro, biblioteca e laboratório de informática. 
Atualmente a Direção Pedagógica conta com a Coordenação 
Geral de Estágios e um estagiário. Na nova estrutura aprovada 
pelo COU, que aguarda implantação pelo governo do Estado, 
está prevista uma estrutura que contempla as gerências 
necessárias para administrar as atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e certificação que um Hospital de Ensino como o HUOP 
necessita. 

 

Direção de Enfermagem 

 
DIFICULDADES 

 
AVANÇOS 

 
METAS 

Em março de 2006 o Serviço de Enfermagem deu início a 
uma nova gestão gerencial, a qual almejava a construção 
de uma estrutura organizacional e um novo modelo no 
processo de trabalho de enfermagem. 
A direção de enfermagem daquela época contava apenas 
com uma enfermeira administrativa, uma técnica 
administrativa e a diretora de enfermagem, todas 
realizando carga horária de 8 horas por dia. 
O trabalho da diretoria de enfermagem, até o presente 
momento, restringia-se à elaboração de escala de 
trabalho, agendamento de estágio curricular da 
universidade e escolas técnicas de enfermagem e a 
contribuição em processos licitatórios para aquisição de 
materiais médico-hospitalares, através da descrição e 
pareceres de produtos. 
O processo de trabalho de enfermagem era desordenado, 
não havendo padronização de condutas nos setores 
assistenciais; o serviço de enfermagem não disponibilizava 

Apesar de todas as dificuldades vivenciadas no ano de 2006 a 
diretora de enfermagem conquista a primeira Certidão de 
Responsabilidade Técnica para o Serviço de Enfermagem do 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná e é tema do Jornal 
Coren – PR em dezembro de 2006. 
Em 2008, a diretora de enfermagem, por entender que o objetivo 
institucional primordial é o ensino, cria o Serviço de Apoio 
Educacional de Enfermagem, o qual começa a realizar atividades 
de organização e incentivo em nível de ensino, pesquisa e 
extensão, propiciando treinamentos aos servidores, coordenando 
todos os estagiários remunerados, controlando o acervo 
bibliográfico de enfermagem e acompanhando as visitas técnicas 
no âmbito da enfermagem. 
Neste mesmo ano, a direção de enfermagem realiza a I Semana 
de Enfermagem do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, 
com apresentação de trabalhos científicos. 
O Serviço de Enfermagem, com isso, passou a contar com nove 
coordenadores de enfermagem setorial, assim distribuídos: um 
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mecanismos para controle de trocas, horas extras, não 
havia organização para os treinamentos em serviço e 
nunca havia sido realizado um evento científico para 
demonstrar à sociedade o trabalho desenvolvido dentro do 
hospital. 
A sistematização da assistência de enfermagem limitava-
se à etapa de prescrição de enfermagem nos setores de 
Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, no entanto, não havendo padronização 
das intervenções de enfermagem. 
No quadro funcional a direção de enfermagem era muito 
deficitário. 
Os enfermeiros na sua maioria eram apenas graduados e 
os auxiliares e técnicos de enfermagem possuíam apenas 
a formação inicial. 
O Hospital Universitário e a universidade nunca 
propiciaram Pós-Graduação em nível lato sensu aos 
servidores e não aconteciam incentivos à participação em 
congressos, simpósios etc. 
E as diretoras de enfermagem historicamente nunca 
possuíram Responsabilidade Técnica pelo Serviço. 
No ano de 2006, o hospital entra em uma fase de transição 
em que se encerram os contratos dos trabalhadores que 
possuíam vínculo empregatício celetista e novos 
trabalhadores concursados ingressam na instituição. Na 
enfermagem esta mudança representou 90 % do quadro 
dos servidores, distribuídos em enfermeiros e técnicos de 
enfermagem e destes muitos eram recém-formados ou 
vindos da saúde pública. 
Com isso a estrutura da direção de enfermagem reduziu-
se à diretora de enfermagem, um técnico administrativo e 
uma enfermeira administrativa, o que resultou em longas 
jornadas de trabalho da diretora de enfermagem para 
conciliar as inúmeras atribuições. 
Frente ao novo quadro funcional, a diretora de 
enfermagem identifica a necessidade de qualificação dos 
profissionais e com o apoio da direção administrativa e do 
reitor da universidade, inicia-se em 2007 a primeira pós-
graduação lato sensu financiada pelo Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná e voltada para os enfermeiros do 
HUOP. 

coordenador para o Centro Obstétrico e Maternidade; um 
coordenador para a UTI Neonatal e Unidade de Cuidados 
Intermediários; um coordenador para a UTI Geral e UTI 
Pediátrica; um coordenador para a pediatria e psiquiatria; um 
coordenador para a G3 (neuro/ortopedia/vascular) e F2 (clinica 
médica e cirúrgica); um coordenador para o centro cirúrgico, RPA 
e central de materiais esterilizados; um coordenador para o 
Pronto Socorro; um coordenador para o ambulatório e um 
coordenador para o banco de leite humano. 
Neste mesmo ano, a direção de enfermagem inicia a implantação 
da sistematização da assistência de enfermagem – SAE, através 
de um Projeto de Extensão coordenado pela diretora. 
O processo de implantação da sistematização da assistência de 
enfermagem foi dividido em seis fases devido à riqueza de 
detalhes. Estas fases envolvem a formação de um grupo 
facilitador, formado por enfermeiros representantes de cada setor, 
reuniões semanais de estudo, definição da teoria de enfermagem 
norteadora, capacitação quanto às etapas de: histórico; exame 
físico adulto e pediátrico; diagnóstico, prescrição de enfermagem 
e evolução, definição da taxionomia de enfermagem, identificação 
dos diagnósticos e intervenções de enfermagem comuns a todo 
hospital, padronização dos diagnósticos e intervenções a serem 
utilizados e implantação propriamente dita da SAE por setor. 
Ainda no ano de 2009, é criada também pela direção de 
enfermagem a coordenação intra-hospitalar das comissões para 
atendimento das metas definidas no Plano Operacional Anual do 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná e em cumprimento às 
exigências do Hospital de Ensino definidas pelo Ministério da 
Educação. 
A coordenação intra-hospitalar das comissões começou a ser 
coordenada por um enfermeiro, com a atribuição de manter 
atualizadas todas as portarias, atas e regulamentos das 
comissões e cobrando de cada presidente de comissão o efetivo 
funcionamento da mesma. Para isso foi disponibilizado ao serviço 
espaço próprio e dois estagiários remunerados para auxílio nas 
atividades. 
Em 2010, com a contratação de seis enfermeiros por ordem 
judicial, devido ao cancelamento de um concurso anterior, a 
diretora de enfermagem, visando propiciar qualidade ao serviço 
de enfermagem, cria em conjunto com a direção administrativa o 
Escritório da Qualidade e o Serviço de Padronização de Material 
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A partir de 2009, com a contratação de novos profissionais 
de enfermagem, a diretora de enfermagem, devido ao 
grande quantitativo de servidores, à necessidade de 
padronização de condutas e de organização gerencial 
como um todo, instituiu coordenadores de enfermagem 
setoriais, cargos ou funções criados através de portaria 
emitida pelo Diretor Geral. 
 

Médico e Equipamentos para Uso Hospitalar, ambos os serviços 
ocupados por enfermeiros e subordinados à direção de 
enfermagem. 
No ano de 2010 inicia também no hospital a implantação de um 
sistema gerencial informatizado, o qual contempla o prontuário 
eletrônico. Com isso a diretora de enfermagem disponibilizou um 
enfermeiro exclusivo para a implantação do prontuário eletrônico 
em todas as áreas assistenciais, por acreditar que o enfermeiro é 
o profissional melhor qualificado para entender todo o processo 
assistencial e, assim, ser o mais preparado para auxiliar neste 
novo processo. 
Em 2011, o Serviço de Enfermagem possui 395 servidores, 
sendo eles: 77 enfermeiros; 112 técnicos de enfermagem; 202 
auxiliares de enfermagem; 04 auxiliares de saúde e 30 
escriturários. 

Direção de Clínica 

DIFICULDADES AVANÇOS METAS 

A direção clínica do Hospital Universitário é composta 
apenas pelo Diretor Clínico e pelo Diretor de serviços 
Médicos. Esta estrutura mínima não consegue 
acompanhar na plenitude e na rapidez necessárias as 
atividades do corpo clínico e dos diversos setores sob 
responsabilidade da Direção Clínica (Direção 
Técnica). 
As maiores dificuldades apresentadas para o corpo 
clinico são relacionadas às condições de trabalho no 
Hospital em função da alta demanda assistencial que 
é imposta ao Hospital pelo Sistema Único de Saúde, 
prejudicando a qualidade de assistência e qualidade 
de ensino tanto na graduação e como na pós-
graduação. 
O Hospital apresenta diferentes formas de contratação 
do trabalho médico, sendo sua maioria realizada por 
empresa de trabalho médico terceirizadas, o que 
dificulta a relação entre a Direção Clínica com o corpo 
clínico. Esta diversidade de relação de trabalho 
ocasiona diferenciação de remuneração para mesma 
atividade laboral. 
O Hospital apresentava setores sucateados e com 
falta de equipamentos, o que prejudicava a realização 

Está em discussão a implementação de um 
organograma com estruturação de diretorias e 
gerências e coordenadorias que, após 
implementação, facilitará e descentralizará as 
informações e as ações da Diretoria Clínica. 
A implementação dos plantões de docentes 
assistenciais e renovação dos contratos de 
empresas de trabalho médico com equiparação de 
honorários conforme a demanda de trabalho. 
Discussão com gestor da saúde pública para 
regulamentação do fluxo de paciente, diminuindo a 
demanda assistencial, e melhoria das condições de 
trabalho. Melhoria das condições de ensino e 
pesquisa com a implementação da Diretoria 
Pedagógica. 
Reforma de vários setores do Hospital e aquisição 
de novos e modernos aparelhos melhorando as 
condições de trabalho do corpo clínico. 
 

Ampliação da capacidade instalada do 
hospital e implementação de novos serviços 
de alta complexidade melhorando a 
qualificação do Hospital. 
Reformulação da relação de trabalho médico 
com contração por concurso público. 
Verticalização dos serviços com programas 
de Pós-Graduação (residência médica) 
Reformulação do Regimento Interno do 
Corpo Clínico. 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    776 
 

do trabalho médico. 

 

2.7.3 Questionários  

          O quadro funcional do HUOP no ano de 2010, época da realização deste questionário de autoavaliação institucional, 

contava com 606 agentes universitários. Destes, 195 participaram, porém, alguns não responderam a todas as questões, o que faz 

oscilar imediatamente para menos ou para mais, o total de respondentes. As respostas às questões que se seguem estão 

representadas em gráficos que expressam as análises dos respondentes do HUOP sobre a UNIOESTE e estão organizadas por 

dimensão. Em cada dimensão estão dispostas as questões GERAIS – respondidas pelos agentes universitários, e o gráfico que 

representa os índices de resposta por dimensão, seguidos de análise, e as questões ESPECÍFICAS – respondidas pelos agentes 

universitários, seguidas de análise. Ao final estão apresentadas as considerações finais sobre o HUOP. 

 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
  
QUESTÕES GERAIS  
1. Você tem conhecimento sobre a Missão e a Visão Institucional da UNIOESTE? 
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2. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011? 

 

3. Os princípios e os objetivos da UNIOESTE, propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, estão sendo 
implementados? 
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4. Você conhece o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 

 
5. São criadas possibilidades para que os dirigentes, docentes, discentes, agentes universitários e os órgãos colegiados façam o 
acompanhamento, discussão, revisão e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, e do Projeto 
Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007? 
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6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 

 
7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 
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8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 

 
9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 
ANÁLISE 

Os dados apresentados na Dimensão 1 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional, demonstram  um 

significativo índice de desconhecimento dos técnicos e estagiários do HUOP do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

2007/2011 e do Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI  de 2007, com 41,65% de respostas “desconheço” na dimensão.  

 Os dados indicam também que pouco se conhece sobre as ações realizadas no sentido de reconhecer o perfil dos 

ingressantes e egressos que estão na instituição, pois mais de 50% desconhecem as ações realizadas.  
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DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
QUESTÕES GERAIS  
10. A UNIOESTE adota uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão? 

 
11. Existem ações que estimulem as atividades de ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação, no que se refere à produção 
acadêmica, bolsas de pesquisa e extensão, de monitoria e demais modalidades? 
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12. As atividades realizadas nos cursos de graduação (ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares) garantem a qualidade 
desses cursos? 

 
13. As atividades de ensino e pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e strictu sensu) garantem a qualidade 
desses cursos? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 
ANÁLISE 

Os dados desta dimensão revelam que 45,13% acreditam que há uma política articulada de ensino, pesquisa e extensão, e 

que existem ações que estimulam atividades estes aspectos na universidade. Nas atividades realizadas nos cursos de graduação 

(ensino, pesquisa, extensão e estágios curriculares), 39,49% apontaram que a qualidade desses cursos atendem a suas 

necessidades. Merece destaque os dados obtidos no índice de 57,95% que disseram desconhecem as atividades de ensino e 

pesquisa realizadas nos cursos de pós-graduação (lato sensu e strictu sensu) que garantem a qualidade desses cursos.  

 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
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QUESTÕES GERAIS 
14. Quanto às ações de responsabilidade social (inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural), a UNIOESTE está desenvolvendo o que propõe como missão 
institucional? 

 

15. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às demandas de suas áreas de abrangência, no que se 
refere à inclusão social, desenvolvimento científico, econômico e social, defesa do meio ambiente, memória cultural, produção 
artística e patrimônio cultural? 
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16. Existe uma política implementada de atendimento à comunidade acadêmica na UNIOESTE como exemplo: creche, 
restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica? 

 
17. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades da comunidade acadêmica? 
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18. A estrutura física, humana e didático-pedagógica da UNIOESTE atende às necessidades das pessoas com deficiência? 

 

19. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 
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20. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 

Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 
Cursos  N. 

Nutrição 34 

Direito 28 

Psicologia 27 

Medicina veterinária  14 

Musica 11 

Mestrado na área da saúde  10 

Agronomia 08 

Arquitetura 08 

Artes Cênicas 08 

Educação física  08 

Fonoaudiologia 08 

Gastronomia 08 

Serviço Social 08 

Comunicação Social 07 

Engenharia Mecânica 07 

Doutorado na Área da Saúde 06 

Engenharia Química 05 

Radiologia 05 

Engenharia Ambiental 04 

Engenharia Elétrica 04 

Arquivologia 03 

Biomedicina 03 

Cursos técnicos 03 

Engenharia dos Alimentos 03 
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Engenharia da Automação 03 

Ciência da Computação 02 

Estética 02 

Farmácia 02 

Geografia 02 

Moda  02 

Vagas Exclusivas para Funcionários 02 

Zootecnia 02 

Engenharia Genética 01 

Enólogo 01 

Fisioterapia 01 

História  01 

Hotelaria  01 

Matemática  01 

Mecatrônica 01 

Meteorologia 01 

Turismo 01 

 

21. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade, na sua abrangência regional? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE 

O desconhecimento quanto às ações de responsabilidade social e os projetos de ensino pesquisa e extensão da 

UNIOESTE é de mais de 51%. Quanto à implantação das políticas de atendimento da comunidade acadêmica (creche, 

restaurantes universitários, casas de estudantes, segurança, e assistência psicossocial e pedagógica) os estagiários e agentes 

avaliaram como insuficientes para atender às necessidades. Sobre a estrutura física, humana e didático-pedagógica da 

UNIOESTE, 40% disseram que atende parcialmente às necessidades dos acadêmicos e das pessoas com deficiência. O processo 

seletivo do vestibular foi considerado adequado por 59,49% dos respondentes.  

Os respondentes indicaram ser necessário ampliar o número de cursos ofertados pela instituição, pois 66,67% entendem 

ser importante que a UNIOESTE oferte novos cursos. Com relação ao atendimento prestado pelo Hospital Universitário, 51,79% 

consideraram que atende parcialmente às necessidades da comunidade na sua abrangência regional. 
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DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
QUESTÕES GERAIS  
22. Os mecanismos de comunicação interna são claros e atendem às demandas? 

 
23. Os canais de comunicação interna e informações (sites, ouvidoria, e-mails, memorandos, informativos, jornal mural, boletim de 
dados, instrução de serviços, resumo geral de dados, etc.) são adequados às necessidades da comunidade acadêmica? 
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24. Os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
 

ANÁLISE 

  Os mecanismos de comunicação entre a instituição e a comunidade interna e externa está atendendo a sua demanda de 

forma parcial, pois nos índices, 42,56% responderam estar parcialmente satisfeitos.  
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DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

QUESTÕES GERAIS  
25. Com relação a sua qualificação profissional, você se sente contemplado, valorizado e estimulado nas políticas em vigor da 
UNIOESTE? 

 
ANÁLISE 

Sobre as políticas de qualificação profissional em vigor na UNIOESTE, 30,77% dos agentes disseram sentir-se 

contemplados, valorizados e estimulados nas políticas, enquanto que 33,85% responderam parcialmente.  
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
Nas políticas de pessoal está sendo implementada a educação continuada? 

 
A educação continuada é satisfatória? 
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Os agentes universitários participam com representatividade nas instâncias de decisão da UNIOESTE? 

 
As condições de trabalho existentes no HUOP atendem às necessidades dos seus usuários? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE 

As questões revelam que a educação continuada deverá ter melhorias, pois 36,92% disseram que está sendo parcialmente 

implementada e 44,1% disseram estar parcialmente satisfeitos com a educação continuada. 

Os agentes universitários estão participando com pouca representatividade nas decisões da UNIOESTE, pois 35,38% 

disseram que não participam das decisões e 29,74% desconhecem que possuem representatividade nas instâncias de decisões. 

Com relação às condições de trabalho existentes no HUOP, 53,85% dos respondentes disseram acreditar que atendem 

parcialmente à demanda dos seus usuários. 
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DIMENSÃO 6 – 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 
 
QUESTÕES GERAIS  
26. Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, os Planejamentos Estratégicos nos campi, na reitoria e 
hospital universitário estão sendo discutidos e dinamizados de forma permanente? 

 

27. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a autonomia universitária? 
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28. Nos processos decisórios, administrativo e didático-pedagógico, tem se vivenciado a gestão participativa? 

 
29. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 
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30. Há cumprimento dos dispositivos regimentais e estatutários na Administração Superior e instâncias colegiadas? 

 
INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 

Os dados manifestados nesta dimensão geram uma preocupação com relação à organização e gestão da instituição, pois é  

alto o índice de desconhecimento de várias questões apontadas. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
QUESTÕES GERAIS  
31. A infraestrutura – no que se refere a salas de aula, salas de permanência (para orientação, estágio, atendimento ao aluno), 
espaço para pesquisa, extensão e administrativo – atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
32. A infraestrutura, no que se refere a recursos mobiliários e equipamentos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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33. A infraestrutura, no que se refere a recursos didático-pedagógicos, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 

 
34. A infraestrutura, no que se refere a laboratórios, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 
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35. A infraestrutura, no que se refere à biblioteca, atende às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica? 

 
36. A infraestrutura, no que se refere a recursos de informação e comunicação, atende às demandas dos cursos e da comunidade 
acadêmica? 
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37. A estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE é suficiente para o atendimento da comunidade acadêmica? 

 
38. Quanto à infraestrutura, existe uma política de conservação, atualização e segurança? 
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39. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura física dos campi, reitoria e Hospital Universitário? 

 
INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 

ANÁLISE 

A infraestrutura, especialmente a de ensino, de pesquisa e de extensão, biblioteca, recursos de informação quanto à 

disponibilidade de equipamentos nos ambientes/salas e mobiliários para a formação adequada às necessidades do curso, os 

respondentes apontaram atender parcialmente a comunidade acadêmica. Dentre outros aspectos que merecem destaque, é o 

índice obtido de 37,44% que desconhece se os laboratórios atendem às demandas dos cursos e da comunidade acadêmica. 

Sobre a estrutura de recursos humanos existente na UNIOESTE, considerou-se que não é suficiente para o atendimento da 
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comunidade acadêmica, pois 33,33% indicaram que estão parcialmente satisfeitos. A política de conservação, atualização e 

segurança é desconhecida para 38,46% dos respondentes. 

 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
QUESTÕES GERAIS  
40. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007 atendem 
às necessidades institucionais e projetam ações para a melhoria da UNIOESTE? 

 
41. Os projetos e relatórios da Avaliação Institucional são publicizados e discutidos com a comunidade acadêmica? 
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42. Os resultados da Avaliação Institucional são considerados para a elaboração, avaliação continuada e implementação dos 
Projetos Político-Pedagógicos dos cursos, Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e o 
Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI 2007? 

 
INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 

ANÁLISE 

As respostas acima demonstram o desconhecimento quase que total sobre o conteúdo das questões avaliadas. Pois o 

índice obtido é de 77,09% de desconhecimento para o planejamento, desenvolvimento e avaliação, considerando principalmente 

os processos e os resultados da autoavaliação institucional. 
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
QUESTÕES GERAIS  
43. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
44. As políticas de atendimento aos discentes estão coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2007/2011? 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    808 
 

INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
ANÁLISE 

35,38% dos agentes responderam que as políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, 

restaurante universitário, casa do estudante, etc.), não estão atendendo às necessidades. No que tange ao fato de as políticas de 

atendimento aos discentes estarem coerentes com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011, o 

índice de desconhecimento foi de 84,62% entre os agentes respondentes.  
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
QUESTÕES GERAIS  
45. Existem políticas internas de distribuição de recursos financeiros? 

 
46. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 
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47. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 

 
48. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 

ANÁLISE 

Quanto ao aspecto financeiro da UNIOESTE, para todas as perguntas, o que se destaca é o desconhecimento dos 

respondentes.  

 

DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
QUESTÕES GERAIS  
49. As relações interpessoais na UNIOESTE contribuem para a satisfação pessoal e qualidade das atividades desenvolvidas? 
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50. Na UNIOESTE há convivência saudável e de respeito mútuo? 

 
51.  A comunidade acadêmica da UNIOESTE cria espaços e momentos para o desenvolvimento das dimensões humanas e de 
convivência? 

 
52 COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE 
(Os comentários estão organizados por dimensão e vínculo, sendo que quando estes não constarem é porque não houve 
comentários) 
DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL N° 

O desconhecimento dos assuntos abordados nas questões. 01 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM A SOCIEDADE N° 

Melhoria no sistema de informação interno na UNIOESTE. 01 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

N° 

Insatisfeitos com a política e com as condições de trabalho. 11 
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Melhorias no plano de carreira. 04 

Mais professores com doutorado. 03 

Aumentar o número de funcionários. 02 

Bônus para funcionários que se destacam. 02 

Orgulho de trabalhar no HUOP. 02 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS 
COLEGIADOS, SUA INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM O MANTENEDOR, E A PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA 
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS PROCESSOS DECISÓRIOS 

N° 

Elaboração do Regimento Interno do HUOP. 08 

 Eleições para diretor. 04 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO, DE PESQUISA E DE EXTENSÃO, BIBLIOTECA, RECURSOS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

N° 

O HUOP está melhorando gradativamente. 04 

Infraestrutura sofreu importantes melhorias. 04 

Ampliação do refeitório. 03 

Não atende à demanda regional. 02 

A  instituição deveria ter mais UTI’s, leitos. 02 

Restaurante universitário. 02 

Casa do estudante. 01 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO, CONSIDERANDO PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, OS 
RESULTADOS E A CULTURA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

N° 

As questões deveriam ser mais específicas para o HUOP. 07 

As questões são muito difíceis. 03 

Gostariam de saber o resultado da avaliação. 02 

Avaliação é boa. 02 

Espera que avaliação continue. 01 

Muitas questões. 01 

Questões muito generalizadas. 01 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

N° 

Os recursos financeiros não são suficientes. 02 

DIMENSÃO 11 – DESENVOLVIMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. N° 

Melhorias no plano SAS. 04 

O atendimento do SAS é precário. 05 

Os exames periódicos deveriam ser mais completos. 03 

Criar um centro de apoio psicológico para os funcionários do HUOP. 02 
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INDÍCE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 11 

 
ANÁLISE 

Sobre as relações interpessoais e a convivência os agentes e estagiários estão relativamente satisfeitos, pois, 44,62% 

responderam estar parcialmente contentes no desenvolvimento de suas atividades. A comunidade acadêmica da UNIOESTE tem 

disponibilizado poucos espaços e momentos para os agentes e estagiários, pois, apenas 14,87% dos respondentes disseram que 

fizeram parte destes eventos. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
Como agente universitário da UNIOESTE você participa de programas e ações de prevenção de riscos ocupacionais? 
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Como agente universitário da UNIOESTE você participa de programas de promoção da saúde e melhorias no processo de 
trabalho? 

 
Como agente universitário da UNIOESTE você tem realizado exames periódicos de saúde? 
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Em caso afirmativo, onde você realiza os exames? 

 
ANÁLISE 
            Quanto aos programas de prevenção de riscos ocupacionais, apenas 29,23% dos respondentes disseram fazer parte de 

algum programa ou de ações de prevenção. Sobre a participação nos programas de promoção da saúde e melhorias no processo 

de trabalho, 32,82% disseram não participar, enquanto que 31,79% informaram que participam. A realização de exames periódicos 

tem uma boa adesão, pois 69,74% dos participantes responderam fazer exames periódicos, sendo que dos mesmos 58,86% 

fazem-nos no SUS. 

 

2.7.4 Considerações finais  

  As considerações elencadas no presente relatório permitem concluir que o processo de autoavaliação interna do HUOP 

precisa caminhar para busca de melhorias segundo as respostas apresentadas pelo relatório. Durante a realização da avaliação 

institucional percebeu-se que houve um amadurecimento da visão das pessoas sobre o processo avaliativo.  

 As ações planejadas pela Comissão Setorial de Avaliação Institucional do HUOP, para o desenvolvimento da avaliação 

interna, encontraram dificuldades consideráveis na sua execução, porém atingiram-se os objetivos almejados. Deste processo 

depreende-se ser necessário despertar para uma cultura de avaliação permanente, para que se possam produzir os resultados 
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esperados, independente de alterações que possam ocorrer durante o percurso da avaliação. Deve-se priorizar uma melhor 

orientação das Comissões Setoriais e prepará-las para atuarem como agentes de interação do processo. 

 Outro problema encontrado foi a dificuldade das pessoas em utilizar os instrumentos para realizar a avaliação, o que 

propiciou o baixo número de participantes, pois pouco mais de 25% dos agentes efetivamente participaram do certame. 

 Em relação ao HUOP, fica evidenciado no processo de autoavaliação o problema do desconhecimento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI 2007/2011 e do Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI de 2007. A situação advinda 

dessa questão reflete-se no pouco conhecimento, por parte dos servidores, da existência destes documentos. As reivindicações 

dos agentes com relação ao segmento da melhoria de condições de trabalho merecem destaque. 

As considerações observadas neste relatório permitem afirmar que a associação entre gestão, avaliação e planejamento, 

não parece ser ainda um elemento dinamizador para a UNIOESTE, talvez por isso a comunidade tenha dificuldade em assimilar a 

avaliação como algo necessário e importante. 
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2.8 – Comunidade Externa 

A participação da comunidade externa no processo de Avaliação Institucional envolveu pessoas de cidades da área de 

abrangência da UNIOESTE no Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná e ocorreu por meio do site da instituição, no qual 603 

pessoas acessaram e responderam ao questionário. Esta soma resulta da participação de 313 pessoas de Cascavel; 68 de Foz do 

Iguaçu; 112 de Francisco Beltrão; 52 de Marechal Cândido Rondon e 58 de Toledo. O questionário foi composto por 30 perguntas, 

sendo que na última (aberta), em que se oportunizou fazerem comentários complementares à Avaliação institucional da 

UNIOESTE, obteve-se, especificamente sobre esta questão, 120 respondentes em Cascavel; 21 em Foz do Iguaçu, 50 em 

Francisco Beltrão, 16 em Marechal Cândido Rondon e 24 em Toledo.  

As respostas às questões que seguem estão representadas em gráficos que expressam as análises da comunidade externa 

sobre a UNIOESTE e estão organizadas por campus e por dimensão. Em cada dimensão estão dispostas as questões e o gráfico 

que representam os índices de resposta por dimensão, seguidos de análise. 

 

CAMPUS DE CASCAVEL  
 
DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
1. A UNIOESTE é reconhecida como instituição de educação superior que contribui para a sociedade? 
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 2. Os cursos de graduação oferecidos pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 

 
3. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 
Cursos N. 

Psicologia  57 

Belas Artes (artes visuais, cênicas, música, dança, teatro, educação artística) 50 

Medicina Veterinária 49 

Direito 45 

Arquitetura 18 

Jornalismo 18 

Licenciatura em Geografia 17 

Nutrição 14 

Física 14 

Licenciatura em História 13 
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Engenharia Ambiental 11 

Biomedicina 11 

Agronomia 10 

Educação Física 10 

Engenharia Mecânica 9 

Engenharia Mecatrônica 9 

Novos cursos noturnos-hist/mat/letras 8 

Urbanismo 7 

Biblioteconomia 6 

Serviço social 5 

Gastronomia 5 

Comunicação Social 5 

Engenharia Florestal 5 

Publicidade e Propaganda 4 

Sociologia 4 

Engenharia Elétrica 4 

Engenharia Química 4 

Cursos Técnicos 4 

Design de Moda 4 

Estética 4 

Marketing (estratégias/negócios...) 4 

Medicina 3 

Filosofia 3 

Licenciatura em Química 3 

Fonoaudiologia 3 

Engenharia da Computação 3 

Engenharia da Produção 3 

Robótica 3 

Terapia Ocupacional 3 

Relações Internacionais 2 

Informática 2 

Moda 2 

Ciências Sociais 2 

Estética e Cosmetologia 2 

Ciências Tecnológicas 2 

Engenharia de Telecomunicações 2 

Gestão Financeira 2 

Logística 2 

Mestrado nas Áreas Biológicas 2 
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Anatomia Humana e Biologia Celular 2 

Relações Públicas 2 

Teologia 2 

Engenharia Civil 1 

Cursos voltados para a saúde e tecnologia 1 

Biotecnologia 1 

Ciência da Computação 1 

Turismo 1 

Engenharia de Alimentos 1 

Agropecuária 1 

Antropologia 1 

Arqueologia 1 

Assistência Social 1 

Criação de um Centro de Ciências Agrárias 1 

Educação Especial 1 

Libras 1 

Odontologia 1 

Zootecnia 1 

Administração Hospitalar 1 

Agronegócios 1 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 1 

Cursos de curta duração (tecnologias mais específicas) 1 

Economia Doméstica 1 

Engenharia Aeronáutica 1 

Engenharia de Controle e Automação 1 

Engenharia de Hardware 1 

Engenharia de Software 1 

Engenharia do Meio Ambiente 1 

Engenharia Sanitária 1 

Fotografia 1 

Geologia 1 

Gestão Comercial 1 

Gestão Pública 1 

Língua Estrangeira 1 

Mais cursos de mestrado 1 

Mecânica 1 

Pós e mestrado em Matemática 1 

Pós em Sociologia 1 

Programação de Computadores 1 
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Secretariado Executivo 1 

Turismo e Hotelaria 1 

 

4. Os cursos de pós-graduação (especializações, mestrados e doutorados) ofertados pela UNIOESTE atendem às necessidades 
da sociedade? 

 
 5. A qualidade dos cursos (graduação e pós-graduação) oferecidos pela UNIOESTE é satisfatória? 
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 6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 

 
7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 
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8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 

 
9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1  

 
ANÁLISE  

Quanto ao reconhecimento da UNIOESTE como instituição de educação superior pela sociedade, 88,18% disseram que 

sim, 0,32% não, 7,67% parcialmente e 3,83% desconhecem. Quanto aos cursos de graduação, 59,10% dos respondentes 

afirmaram que os cursos ofertados atendem às necessidades da sociedade, enquanto 1,28% afirmaram que não, 33,87% atendem 

parcialmente e 5,75% desconhecem esse atendimento. Dos respondentes, 74,44%, afirmaram que é necessário que a UNIOESTE 

ofereça novos cursos.  

Ao tratar da pós-graduação (especializações, mestrados e doutorados) ofertada pela UNIOESTE e se atende às 

necessidades da sociedade, 41,53%, afirmaram que sim; 5,11% afirmaram que não; já 33,87% disseram que atende parcialmente, 

enquanto 19,49% desconhecem este atendimento. Quanto à qualidade desses cursos de graduação e pós-graduação constatou-

se que 64,21% reconhecem que é satisfatória, 2,56% não; 19,49% parcialmente e 13,74% desconhecem. Ao procurar saber se a 

UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição, 32,91% responderam que sim, 

7,35% responderam não; 19,49 % afirmaram que a ação é parcial e 40,26% desconhecem. Na questão se a UNIOESTE projeta 

ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição, 27,8% responderam sim, 6,07% responderam não, 20,13%, parcialmente 

e 46,01% desconhecem. 
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 Quanto ao fato de a UNIOESTE realizar ações para o reconhecimento do perfil dos egressos, 24,28% responderam 

positivamente; 9,58% disseram que não; 14,7% parcialmente e 51,44 desconhecem. Nas ações projetadas em torno do perfil dos 

egressos pela UNIOESTE, 23% responderam que sim, 7,03% não, 17,57% responderam parcialmente e 52,4%, desconhecem a 

projeção desta ação.  

 Assim, no campus de Cascavel, a UNIOESTE é reconhecida como instituição de ensino superior pela sociedade. Os cursos 

de graduação atendem às necessidades, porém, deve oferecer novos cursos, que, segundo ordem de sugestão, psicologia foi o 

primeiro curso mais solicitado. Em relação aos cursos de pós-graduação há uma tendência a não reconhecer estas necessidades, 

mas para ambos – graduação e pós-graduação – reconhecem que a qualidade é satisfatória. Quanto ao perfil e ações dos 

ingressantes e egressos, o índice de respondentes que desconhecem sobre o tema prevaleceu.   

 

DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
10. As pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 
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11. As atividades de extensão (eventos, cursos, atendimentos, etc.) desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da 
sociedade? 

 
12. A produção acadêmica (conhecimento, cultura, trabalhos acadêmicos, livros, revistas, tecnologias, invenções) desenvolvida 
pela UNIOESTE é reconhecida pela sociedade? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2  

 
ANÁLISE  

Nesta dimensão, quando se perguntou se as pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da 

sociedade 43,59% responderam que sim, enquanto 2,88% que não, 30,77% responderam que atende parcialmente, e 22,76% 

desconhecem. Para 47,12%, as atividades de extensão (eventos, cursos, atendimentos, etc.) atendem às necessidades da 

sociedade, enquanto que para 3,21% não atendem, para 34,62% atendem parcialmente e 15,06 % disseram desconhecer. 49,68% 

disseram que a produção acadêmica da UNIOESTE é reconhecida pela sociedade; para 5,45%, não; 26,6% disseram que é 

parcial e 18,27% disseram desconhecer.  

Os dados mostram que não há positividade quanto às pesquisas desenvolvidas, às atividades de extensão e às produções 

acadêmicas. As respostas requerem um repensar da universidade em relação ao atendimento e reconhecimento da sociedade.  
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DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
13. Existe contribuição da UNIOESTE no desenvolvimento socioeconômico regional? 

 
 14. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às necessidades de suas áreas de abrangência, no que 
se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? 
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15. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 

 
16. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade na sua abrangência regional?  
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE  

Nesta dimensão, ao procurar saber a contribuição da UNIOESTE no desenvolvimento socioeconômico regional, 66,67% das 

respostas apontaram que há contribuição da UNIOESTE, 0,64% disse que não, 17,31% responderam que parcialmente, 15,38%, 

desconhecem. Em relação aos projetos de ensino, pesquisa e extensão 47,44% disseram sim, a UNIOESTE atende às 

necessidades em sua área de abrangência no que se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 

e do patrimônio cultural. Para 3,53% não atende, para 26,28% atende parcialmente e desconhecem 22,76%. Para 55,13% sim, o 

processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado. Não para 9,94%, parcialmente para 26,6% e desconhecem 8,33. 

Quanto ao atendimento do Hospital Universitário, 22,44% dos questionários respondidos afirmaram que o mesmo atende às 

necessidades da comunidade na sua abrangência regional, 21,47% afirmaram que não; para 41,67% esse atendimento é parcial e 

14,42% desconhecem o atendimento oferecido pelo hospital.  

Para a maioria a UNIOESTE contribui para o desenvolvimento socioeconômico regional, mas em relação aos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão não há certeza de que atende às necessidades em sua área de abrangência no que se refere à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Há preponderância de respostas 

afirmativas para o fato de que o vestibular da UNIOESTE é adequado, mas quanto ao atendimento do Hospital Universitário este 

atendimento é parcial. 
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DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
17. Os mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
ANÁLISE  

Quanto aos mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a comunidade externa, procurou-se saber se os mesmos 

são claros, acessíveis e se promovem articulação com a sociedade. As respostas apontaram que 36,86% disseram sim, 16,67% 

apontaram que não, 33,97% responderam que parcialmente, enquanto 12,5% desconhecem. As respostas mostraram índices 
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próximos para aqueles que consideram os mecanismos da universidade claros, acessíveis e que promovem a articulação com a 

sociedade e para aqueles que os consideram parcialmente.  

 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
18. A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade é satisfatória? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 
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ANÁLISE  
Quanto à qualidade de atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade, 44,87% disseram que sim, 

5,13% não, 33,65% afirmaram que é parcial e 16,35% desconhecem se este atendimento prestado à comunidade é satisfatório. 

 

DIMENSÃO 6 – 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 
 
19. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 

 
20. Considera satisfatório o atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE  

Em relação à gestão institucional, foi perguntado se a mesma se pauta nos princípios de qualidade e encaminha ações para 

a melhoria da qualidade, 45,19% afirmaram que sim, enquanto que 1,92% afirmaram que não, 25,96% que é parcial e 26,92% 

desconhecem sobre a questão. Quanto ao atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da 

UNIOESTE ser satisfatório, 12,5% disseram sim. Para 40,38% não. É parcial para 33,33% e 13,78% desconhecem sobre este 

atendimento. Sobre a gestão institucional pautar-se em princípios de qualidade e encaminhar ações para a melhoria da qualidade, 

a maioria respondeu não considerar positiva pela maioria.  

As respostas apontaram como negativo o atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da 

UNIOESTE.  
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
 21. A infraestrutura da UNIOESTE (salas, auditórios, mobiliários, equipamentos, laboratórios, biblioteca, recursos didático-
pedagógicos, recursos de informação e comunicação, etc.) atende às necessidades da sociedade? 

 
22. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, reitoria e hospital universitário? 
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23. Os serviços de apoio (telefone, limpeza, segurança, atendimento) prestados pela UNIOESTE são satisfatórios? 

  
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 

Esta dimensão buscou saber se a infraestrutura da UNIOESTE atende às necessidades da sociedade. Nas respostas 

apuradas 18,91 afirmaram que sim, 20,83% afirmaram que não atende, 47,76% afirmaram que este atendimento é parcial e 12,5% 

afirmaram desconhecer a questão. Quanto à percepção de melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, reitoria e hospital 

universitário, 41,03% disseram que percebem melhorias e ampliação, 11,54% que não, 33,01% disseram que a ampliação é 

parcial e 14,42% desconhecem. Os serviços de apoio prestados pela UNIOESTE tiveram um grau positivo de satisfação em 
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36,54%; enquanto que para 9,29% não é, 35,26 responderam que é parcial e 18,91% desconhecem. Portanto, quanto à 

infraestrutura, para grande parte dos respondentes, esta não atende às necessidades da sociedade, ou ainda é parcial. 

 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
24. A comunidade externa participa de decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE? 

 
25. A Avaliação Institucional da UNIOESTE tem repercussão na comunidade externa? 

 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    839 
 

ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE  

Entre as respostas para a questão da participação da comunidade externa nas decisões referentes ao planejamento e 

desenvolvimento da UNIOESTE, 10,93% afirmaram que há essa participação, 16,72%, afirmaram que não; 17,36% responderam 

que essa participação é parcial e o índice de 54,99% desconhece a questão. Quanto à repercussão da Avaliação Institucional na 

comunidade externa 33,12% responderam que sim, 10,29% afirmaram que não; a repercussão parcialmente ficou com um índice 

de 22,51%, porém, 34,08% desconhecem se há esta repercussão.  
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
 26. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
ANÁLISE  

Na questão da existência de políticas de atendimento aos discentes, 12,22% responderam que sim, já 22,19% que não, 

17,04% disseram que é parcial e 48,55% desconhecem essa política. Assim, percebeu-se o grande desconhecimento dos 

respondentes em relação ao tema, e o índice expressivo daqueles que disseram não haver atendimento ao estudante. 
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
27. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 

 
28. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 
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29. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
30. Comentários complementares à Avaliação Institucional da UNIOESTE 
(Os comentários estão organizados por dimensão, sendo que quando estas não constarem é porque não houve comentários). 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Comentários  N. 

Muito bom 1 

Acreditar nela 1 

UNIOESTE deve ser mais valorizada 1 

UNIOESTE: instituição séria e de credibilidade 1 

Primar pela excelência de seus egressos 1 

Meu 1º vestibular. Tive ótimas referências sobre a instituição  2 

UNIOESTE - exemplo de universidade pública 2 

Desconheço, sou novo na instituição 2 
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Me orgulho em ter me formado na UNIOESTE  2 

Que os cursos solicitados como necessários sejam atendidos 2 

Oferecer estágio de qualidade para todos 2 

Nada a declarar 2 

Sem comentários 3 

Destaque a nível nacional-qualidade de seus cursos  3 

Mais cursos de graduação 4 

Conheço parcialmente 8 

Pós em área criminal e antropológica- bem vindos 1 

DIMENSÃO 2 – 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, ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE 
EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 

Eventos da UNIOESTE são organizados 2 

PIBIC - contribuição para formação dos alunos 2 

Mais pesquisas e divulgação das mesmas-teses também 2 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO 
EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA 
CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

As cotas devem ser mais igualitárias 1 

Cursos da educação devem ter mais vínculo com a realidade e envolver outras disciplinas 1 

Faltam eventos culturais 1 

Fazer pós na UNIOESTE 1 

Há muito que fazer para que a UNIOESTE seja referência na região 1 

HU – população vê o esforço da UNIOESTE em manter o padrão 1 

HU é um exemplo para muitos órgãos públicos 1 

HU melhor vitrine da UNIOESTE 1 

HU precisa ser avaliado em seus vários aspectos 1 

HU - depois de internado o atendimento é bom 1 

Ofertar mais cursos para estudantes da escola pública 1 

Racismo branco 1 

Ser condizente ao ensino proposto público e gratuito em todos os cursos 1 

Universidade deve ser democratizada pela participação 1 

Valorizar alunos que estão fora da escola: trabalhar com cursinhos 1 

PDE é o melhor trabalho desenvolvido pela UNIOESTE 2 

Traz benefícios a Cascavel 2 

Cotas – porcentagem por curso para alunos que vem de escolas públicas 3 

Universidade – sistema fechado e restrito 4 

UNIOESTE é uma instituição boa, se passar pelo vestibular  7 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Desconheço 2 
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Não conheço o plano de desenvolvimento e organização da instituição 1 

Conheço pouco, mas acho que atende aos anseios da comunidade 1 

Dificuldade em responder por desconhecimento/falta de informações 4 

Questões voltadas ao público e não à população 8 

PROVOU deve ser mais divulgado 1 

Desconheço muitas ações que podem estar sendo feitas 1 

Divulgar mais a universidade para a sociedade  4 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Retirar docentes marxistas 1 

Professores melhor preparados – doutores desconhecem questões da língua para dar aulas 1 

UNIOESTE – ótima universidade, mas faltam professores e muita mudança na grade 2 

Corpo docente – maioria excelente 5 

Professores que precisam ter mais ética 5 

Docentes que trabalhem mais 5 

DIMENSÃO 6 – 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 

Desconheço a proposta pedagógica 1 

Falta participação dos funcionários em reuniões 1 

Participamos em momentos pontuais e não temos como saber algumas informações 1 

Rever conceito de reprovação em cursos de Exatas 1 

Atendimento na recepção do HU – preparar melhor 1 

Restaurante universitário 2 

Que o governo do PR atenda melhor financeiramente esta instituição 11 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Ampliação dos campi e reintegração dos cursos 1 

Necessário para melhor atendimento 1 

É importante as informações sobre os órgãos públicos 1 

Informática junto à biblioteca 1 

Reabertura da farmácia escola 1 

Ar condicionado nas salas 1 

Material de higiene e limpeza satisfatória 1 

Mais cuidado – pelas zeladoras – com materiais de higiene 1 

Mais qualidade aos cursos existentes antes de criarem outros 2 

UNIOESTE – melhor qualidade se houvesse mais investimentos 2 

Acervo bibliográfico deve ser modernizado 2 

Melhorias na estrutura física e conservação (mobiliário) 7 
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Que não seja pesquisa de “gaveta” 1 

Honrado em participar da avaliação 1 

Perguntas difíceis de serem respondidas pela comum. Externa 1 

AI – seu resultado deve chegar à comunidade 1 

Questão 26 – (avaliação institucional) perguntar para que se não existe? 1 

AI – respondida apenas por quem dela participa 1 

AI – deve ser feita com frequência 1 

Espero que levem em consideração o que respondi 1 

Válido e acompanhar  3 

A maioria dos itens apontados eu desconheço 3 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

Refeitório para alunos de fora 1 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA 
OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Transparência na gestão dos recursos financeiros 1 

 
ANÁLISE  

Ao procurar saber se a UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades 7,72% 

responderam sim; 39,23% não; 22,83% responderam que parcialmente e 30,23% desconhecem a questão. Quanto à utilização 

adequada desses recursos pela UNIOESTE, 26,37% responderam sim, 3,22%, responderam não, 16,4% responderam 

parcialmente e 54,01% disseram desconhecer essa utilização. Quanto à transparência na gestão desses recursos, 16,4% 

responderam que sim; 8,04% que não; parcialmente ficou com 11,9% e 63,66% desconhecem se há transparência.  

 

Considerações Finais 

O campus de Cascavel da UNIOESTE é reconhecido com instituição de ensino superior pela sociedade, assim como os 

seus cursos de graduação atendem às necessidades, porém, a comunidade externa entende que a universidade deve oferecer 

novos cursos. Os mais solicitados foram: Psicologia, Belas Artes, Medicina, Direito, Arquitetura, Jornalismo, Licenciatura em 

Geografia, Nutrição e Física. Em relação aos cursos de pós-graduação, reconhecem que a qualidade é satisfatória. 
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Quanto ao perfil dos ingressantes, se há ações neste sentido e também se a mesma projeta ações no sentido de 

reconhecer este perfil, os respondentes desconhecem o que ocorre também em relação aos egressos. 

Não há positividade quanto às pesquisas desenvolvidas, atividades de extensão e produções acadêmicas. As respostas 

requerem um repensar em relação ao atendimento e reconhecimento da sociedade. 

Para a maioria a UNIOESTE contribui para o desenvolvimento socioeconômico regional, mas em relação aos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão não há certeza de que atende às necessidades em sua área de abrangência no que se refere à 

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

A UNIOESTE apresenta um vestibular adequado, porém, quanto ao atendimento oferecido no Hospital Universitário, os 

respondentes afirmaram que este atendimento é parcial. 

Quanto aos mecanismos de comunicação não há preponderância nas respostas se são claros, acessíveis e promovem a 

articulação com a sociedade e também ao atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE para a comunidade. Em relação 

à gestão institucional se pautar em princípios de qualidade e encaminhar ações para a melhoria da qualidade da universidade, esta 

não foi considerada positiva pela maioria. 

Aspecto considerado muito negativo está quanto ao atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às 

necessidades da UNIOESTE. Em relação à infraestrutura apesar de as respostas dividirem-se, parte delas, entre não atender e 

atender parcialmente, outra parte deles disse que percebe melhorias e ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário. 

Aspectos que chamaram a atenção foram quanto aos serviços prestados pela UNIOESTE. Há igualdade entre são 

satisfatórios e parciais, não tendo consenso também quanto à participação da comunidade externa nas decisões referentes aos 

planejamentos e desenvolvimento da UNIOESTE. Quanto à repercussão da Avaliação Institucional na comunidade externa, as 

políticas de atendimento aos discentes, se os recursos financeiros são suficientes, utilizados adequadamente, e se há 

transparência na gestão dos mesmos, disseram desconhecer. 
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CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU 
 
DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
1. A UNIOESTE é reconhecida como instituição de educação superior que contribui para a sociedade? 

 
 2. Os cursos de graduação oferecidos pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 
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3. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 

Cursos N. 

Medicina 32 

Psicologia 28 

Fisioterapia 10 

Farmácia 9 

Medicina Veterinária 7 

Ciências Biológicas 7 

Engenharia Ambiental 6 

Odontologia 6 

Arquitetura 5 

Engenharia Civil 5 

Jornalismo 5 

Nutrição 5 

Agronomia 4 

Educação Física 4 

Licenciatura em História 3 

Urbanismo 3 

Publicidade e Propaganda 3 
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Fonoaudiologia 3 

Licenciatura em Geografia 2 

Biomedicina 2 

Economia 2 

Belas Artes (artes visuais, cênicas, música, dança, teatro, educação artística) 1 

Física 1 

Enfermagem 1 

Cursos voltados para a saúde e tecnologia 1 

Comunicação Social 1 

Engenharia Química 1 

Relações Internacionais 1 

Pedagogia 1 

Design de Moda 1 

Engenharias 1 

Turismo 1 

Ciências Sociais 1 

Assistente Social 1 

Bioengenharia 1 

Ciências Econômicas 1 

Design de Interiores 1 

Farmácia bioquímica 1 

Pós em cursos sociais 1 

Pós em Medicina 1 
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 4. Os cursos de pós-graduação (especializações, mestrados e doutorados) ofertados pela UNIOESTE atendem às necessidades 
da sociedade? 

 
 5. A qualidade dos cursos (graduação e pós-graduação) oferecidos pela UNIOESTE é satisfatória? 
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 6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 

 
7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    852 
 

8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 

 
9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 
ANÁLISE 

Quanto ao reconhecimento da UNIOESTE como instituição de educação superior pela sociedade, 86,77% disseram que 

sim, 1,47% não, 7,35% parcialmente e 4,41% desconhecem. Em relação ao fato de os cursos de graduação atenderem às 

necessidades da sociedade, para 45,59% sim; para 2,94% não; para 50% atendem parcialmente e para 1,47% desconhecem. 

Para 86,76% é necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos e para 13,24% não. Assim a UNIOESTE é reconhecida 

com instituição de educação superior pela sociedade, seus cursos de graduação atendem às necessidades da sociedade ao 

mesmo tempo em que veem a necessidade de que a mesma ofereça novos cursos. 

Em relação aos cursos de pós-graduação, 22,53% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades da sociedade e para 

11,76% não atende; 32,35% disseram que atende parcialmente e 32,35% desconhecem este atendimento.  

Quanto à qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, 66,17% reconheceram que é satisfatória, 1,47% disseram 

que não é, 17,65% disseram que é parcialmente e 14,71% apontaram desconhecer.  

Em relação ao perfil dos ingressantes, 29,41% responderam que a UNIOESTE tem realizado ações no sentido de 

reconhecer este perfil, para 14,71% não, para 19,12% esta ação é parcial e 36,76% desconhecem esta ação.  
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Para 23,53% a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes, 13,24% responderam que não, 16,18% 

afirmaram que a UNIOESTE projeta parcialmente e 47,06% informaram desconhecer se há alguma ação projetada para os 

ingressantes na instituição.  

Se a UNIOESTE tem realizado ações para reconhecer o perfil dos egressos, 17,65% responderam positivamente, 13,24% 

disseram que não, 16,18% responderam parcialmente e 52,93% desconhecem. 

Para 19,12% a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição, para 8,82% não; 16,18% 

responderam que parcialmente e desconhecem a projeção desta ação, 55,88%. 

 

DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
10. As pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 
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11. As atividades de extensão (eventos, cursos, atendimentos, etc.) desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da 
sociedade? 

 
 12. A produção acadêmica (conhecimento, cultura, trabalhos acadêmicos, livros, revistas, tecnologias, invenções) desenvolvida 
pela UNIOESTE é reconhecida pela sociedade? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 
ANÁLISE 

Para 27,94% as pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade enquanto que para 

4,41% não, para 33,82% atendem parcialmente e desconhecem 33,82%. 

Para 42,65% as atividades de extensão atendem às necessidades da sociedade, enquanto que para 5,88% não atendem, 

para 32,35% atendem parcialmente e 19,12 % disseram desconhecer.  

Quanto à produção acadêmica da UNIOESTE, 41,18% disseram que esta é reconhecida pela sociedade; para 17,65% não; 

27,94% disseram que é parcial e 13,24% disseram desconhecer.  

Assim, percebeu-se que em relação às pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE, estas atendem às necessidades da 

sociedade assim como também as atividades de extensão e as produções acadêmicas são reconhecidas pela sociedade. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    857 
 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
13. Existe contribuição da UNIOESTE no desenvolvimento socioeconômico regional? 

 
14. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às necessidades de suas áreas de abrangência, no que 
se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? 
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15. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 

 
16. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade na sua abrangência regional? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE 

Quanto à contribuição da UNIOESTE para o desenvolvimento socioeconômico regional 48,53% dos respondentes indicaram 

sim; 2,94% indicaram não, parcialmente 23,53% e 25% indicaram não conhecer. 

Em relação aos projetos de ensino, pesquisa e extensão, 33,82% disseram sim, a UNIOESTE atende às necessidades em 

sua área de abrangência no que se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. Para 7,35% não atende, para 30,88% parcialmente e desconhecem 27,94%. 

Para 77,94% o processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado, para 5,88% não; parcialmente para 13,24% e 

desconhecem 2,94%. 

Se o atendimento oferecido pelo Hospital Universitário contempla as necessidades da comunidade na sua abrangência 

regional, para 11,76% a resposta foi sim, para 11,76% não; parcialmente para 11,76% e 64,72% desconhecem sobre o 

atendimento oferecido pelo mesmo. 

 No que tange à contribuição da UNIOESTE para o desenvolvimento socioeconômico regional esta tem contribuído; nos 

projetos de ensino, pesquisa e extensão observou-se um maior percentual para os que disseram que ocorre o atendimento das 

necessidades em sua área de abrangência no que se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 
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e do patrimônio cultural. O processo seletivo do vestibular é considerado adequado, mas quanto ao atendimento do Hospital 

Universitário, a maioria desconhece se este atendimento atende às necessidades da comunidade local e regional.  

 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
17. Os mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 
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ANÁLISE 

Quando se buscou saber se os mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a comunidade externa são claros, 

acessíveis e promovem articulação com a sociedade, para 28,36% sim; não para 16,42%; parcialmente para 40,3% e 

desconhecem 14,93%. Portanto, tais mecanismos merecem ser revistos, pois os respondentes, em sua maioria, afirmaram 

conhecê-la apenas parcialmente.  

 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
18. A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade é satisfatória? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE 

Em relação à questão da qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade, 47,76% dos 

respondentes disseram que sim, 7,46% que não, 37,31% que é parcial e 7,46% desconhecem se este atendimento prestado à 

comunidade é satisfatório. 
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DIMENSÃO 6 – 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 
 
19. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 

 
20. Considera satisfatório o atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 

Em relação à gestão institucional, 37,31% disseram que esta se pauta nos princípios de qualidade e encaminha ações para 

a melhoria da qualidade, enquanto que 14,93% disseram que não, 16,42% disseram ser parcial e 31,34% desconhecem esses 

princípios. 

Quanto ao atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE, 7,46% disseram 

sim. Para 58,21% não. É parcial para 29,85% e 4,48% desconhecem se é satisfatório este atendimento. 

Enfim, assim como merecem atenção as respostas dadas quanto ao atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE 

à comunidade, o mesmo ocorre em relação à gestão institucional, se esta se pauta em princípios de qualidade e encaminha ações 

para a melhoria da qualidade, dado o elevado índice de desconhecimento. Quanto ao atendimento que o Governo do Estado do 

Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE, é marcante o índice dos que entendem que a instituição mereça mais atenção 

do governo. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
 21. A infraestrutura da UNIOESTE (salas, auditórios, mobiliários, equipamentos, laboratórios, biblioteca, recursos didático-
pedagógicos, recursos de informação e comunicação, etc.) atende às necessidades da sociedade? 

 
22. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, reitoria e hospital universitário? 
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23. Os serviços de apoio (telefone, limpeza, segurança, atendimento) prestados pela UNIOESTE são satisfatórios? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 

Em relação à infraestrutura, 20,9% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades da sociedade, para 25,37% não 

atende, para 46,27% este atendimento é parcial e 7,46% desconhecem esse atendimento. 

Quanto às melhorias, 20,09% disseram que percebem as melhorias e ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário, 

34,33% não, 19,4% percebem esta ampliação parcialmente e desconhecem 25,37%. 

Sobre os serviços de apoio prestados pela UNIOESTE, são satisfatórios para 38,81%, enquanto que para 14,93% a 

resposta foi não, para 35,82 foi parcial e 10,45% desconhecem. 
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Quanto à infraestrutura da UNIOESTE percebe-se que esta precisa atender melhor à sociedade, apesar das ampliações 

serem percebidas por parte dos respondentes e posição equivalente está colocada em relação aos serviços de apoio prestados 

pela instituição. 

 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
24. A comunidade externa participa de decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE? 

 
 25. A Avaliação Institucional da UNIOESTE tem repercussão na comunidade externa? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 

Ao procurar saber se a comunidade externa participa de decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da 

UNIOESTE, 5,97% responderam sim, 26,87% responderam não, 10,45% responderam que parcialmente e 56,71% desconhecem 

essa participação. 

Para 32,84% a Avaliação Institucional tem repercussão na comunidade externa, para 22,39% não, é parcial para 8,96% e 

35,82% desconhecem se esta repercute na comunidade externa.  

Em relação à repercussão da Avaliação Institucional, os respondentes desconhecem se a mesma tem repercutido na 

comunidade externa.  
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
26. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 

ANÁLISE 

Ao buscar saber se existem políticas de atendimento aos discentes, 8,96% responderam sim, 29,85% não; 25,37% 

disseram que essas políticas existem parcialmente e 35,82% desconhecem se existem políticas de atendimento. 

Aspecto que se destaca é em relação às políticas de atendimento aos discentes, pois a maioria disse desconhecer se 

existem tais políticas. 
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
27. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 

 
28. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 
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29. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
30. Comentários complementares à Avaliação Institucional da UNIOESTE: 
(Os comentários estão organizados por dimensão, sendo que quando as mesmas não constarem é porque não houve 
comentários). 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Diversidade de cursos nos vários campi 1 

Orgulho de ser egressa da UNIOESTE 1 

Atender egressos do EM e do ensino superior 1 

DIMENSÃO 2 – 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, ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE 
EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 

Mais bolsas para pesquisa científica e extensão 2 
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DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO 
EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA 
CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Estimular professores e alunos a pesquisar 1 

Cursos disponibilizados têm sido esquecidos-descaso da administração estadual 1 

Vestibular mais exigente processo seletivo merece mais atenção e responsabilidade  1 

Vem crescendo e precisa se adequar às necessidades da região 1 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Assegurar apoio da comunidade 1 

Respondi baseado no que vi e ouvi 1 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Apenas 3 professores levavam o curso a sério 1 

Professores mais capacitados-nível de doutorado 2 

O corpo docente usa a instituição para aperfeiçoamento e não dá o devido retorno 1 

DIMENSÃO 6 – 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 

Mais transparência na administração (pessoas honestas e capacitadas) 1 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Melhorias na infraestrutura (asfalto (2), ar cond., novas salas) 1 

Site da Engenharia Elétrica muito pobre - faltam informações sobre professores, horário de aulas, ementário, laboratórios... 1 

Melhorar os laboratórios 3 

Mais segurança 1 

Desigualdade de infraestrutura do campus original e dos cursos de exatas situados no PTI-campus único 1 

Melhorar as carteiras 2 

Ter um hospital universitário 1 

Melhora nos materiais pedagógicos 1 

Ter material de higiene nos banheiros 1 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

AI necessária para a melhoria e readequação do ensino 1 

Aguarda melhoras com esta avaliação 1 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
Mais apoio aos alunos: restaurante (3), biblioteca, mais vagas para docentes 1 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA 
OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Mais investimento do governo estadual para uma ótima formação 2 

Desvalorização, pelo Estado, ao campus de Foz 1 
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ANÁLISE 

Para 7,46% a UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades enquanto que para 23,88% 

não. Para 31,34% é parcial e 37,31% desconhecem a questão. 

Para 20,9% a UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros; 7,46% responderam não; 11,94% responderam 

parcialmente e 59,7% responderam desconhecer. 

Quanto à existência de transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE, 14,93% responderam sim, 14,93% 

responderam não, 5,97% responderam que parcialmente e 64,17% desconhecem se existe essa transparência.  

 Há desconhecimento se os recursos financeiros da UNIOESTE são suficientes para desenvolver as atividades, se são 

utilizados adequadamente e se há transparência na gestão destes. 

 
Considerações Finais  

A UNIOESTE é reconhecida com instituição de educação superior pela sociedade, seus cursos de graduação atendem às 

necessidades da sociedade ao mesmo tempo em que manifestam a necessidade de que a mesma ofereça novos cursos. Estes 

cursos foram: Medicina, Psicologia, Fisioterapia, Farmácia, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e 

Odontologia. Em relação aos seus cursos de pós-graduação, demonstra-se que há pouco conhecimento se atende às 

necessidades da sociedade ou não, mas a qualidade dos que são oferecidos é satisfatória. Há desconhecimento quanto ao perfil 

dos ingressantes assim como das ações projetadas para estes, e não é diferente para os egressos. 

Em relação às pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE, estas atendem às necessidades da sociedade assim como 

também as atividades de extensão, e, as produções acadêmicas são reconhecidas pela sociedade. No que tange à contribuição da 

UNIOESTE para o desenvolvimento socioeconômico regional esta tem contribuído, e, a tendência das respostas sobre os projetos 

de ensino, pesquisa e extensão é para o atendimento das necessidades em sua área de abrangência no que se refere à defesa do 

meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 
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O processo seletivo do vestibular é considerado adequado, mas quanto ao atendimento do Hospital Universitário, a maioria 

desconhece se atende às necessidades da comunidade de abrangência.  

Quanto aos mecanismos de comunicação, se são claros, acessíveis e promovem a articulação com a sociedade, estes 

merecem ser revistos, pois, a característica dos respondentes é de não conhecer este mecanismo. Assim como, merece atenção 

as respostas dadas quanto ao atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade, o mesmo ocorre quanto à 

gestão institucional, se esta se pauta em princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da qualidade, e também 

quanto ao atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE. 

Quanto à infraestrutura da UNIOESTE percebe-se que esta precisa atender melhor à sociedade. As ampliações são 

percebidas por parte dos respondentes, mas é preciso continuar melhorando-a. O mesmo enfoque está colocado em relação aos 

serviços de apoio prestados por esta e também em relação à participação da comunidade externa nas decisões referentes ao 

planejamento e desenvolvimento da instituição. Em relação à repercussão da Avaliação Institucional, muitos desconhecem se a 

mesma tem repercutido na comunidade externa. 

Aspecto que se destaca é em relação às políticas de atendimento, as quais os respondentes, em sua maioria, disseram 

existir parcialmente. 

Há desconhecimentos se os recursos financeiros da UNIOESTE são suficientes para desenvolver as atividades, se são 

utilizados adequadamente e se há transparência na gestão dos recursos financeiros. 
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COMUNIDADE EXTERNA – CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 
 
DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
1. A UNIOESTE é reconhecida como instituição de educação superior que contribui para a sociedade? 

 
 2. Os cursos de graduação oferecidos pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 
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3. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 
Cursos  96 

Medicina 55 

Agronomia 21 

Engenharia Civil 20 

Odontologia 12 

Psicologia 11 

Medicina Veterinária 10 

Arquitetura 8 

Letras/por/inglês 7 

Engenharia Ambiental 6 

Educação Física 6 

Enfermagem 6 

Cursos voltados para a saúde e tecnologia 6 

Licenciatura em Matemática 6 

Nutrição 5 

Serviço Social 5 

Jornalismo 4 

Física 4 

Licenciatura em História 4 
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Fisioterapia 4 

Engenharia Mecânica 4 

Sociologia 4 

Filosofia 4 

Licenciatura em Química 4 

Sistemas de Informações 4 

Direito 3 

Ciências Biológicas 3 

Engenharia Elétrica 3 

Biotecnologia 3 

Ciência da Computação 3 

Belas Artes (artes visuais, cênicas, música, dança, teatro, educação artística) 2 

Engenharias 2 

Turismo 2 

Áreas humanas 2 

Design 2 

Engenharia Mecatrônica 1 

Farmácia 1 

Urbanismo 1 

Engenharia Química 1 

Relações Internacionais 1 

Engenharia da Computação 1 

Engenharia da Produção 1 

Engenharia de Alimentos 1 

Moda 1 

Estética e Cosmetologia 1 

Educação Especial 1 

Engenharia Eletrônica 1 

Zootecnia 1 

Ciências Políticas 1 
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Específicos na área de Educação 1 

Geomensor 1 

Informática na área de Programação 1 

Recursos Humanos 1 

 

4. Os cursos de pós-graduação (especializações, mestrados e doutorados) ofertados pela UNIOESTE atendem às necessidades 
da sociedade? 

 
5. A qualidade dos cursos (graduação e pós-graduação) oferecidos pela UNIOESTE é satisfatória? 

 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    879 
 

 6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 

 
7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 
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8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 

 
9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 
ANÁLISE 

Quanto ao reconhecimento pela sociedade da contribuição da UNIOESTE como instituição de educação superior, 98,21% 

disseram que sim e 1,79% parcialmente. 

Os cursos de graduação atendem às necessidades da sociedade para 56,26%; não atendem para 0,89%; para 41,96% 

atendem parcialmente e 0,89% desconhecem. 

Para 87,5%% é necessário que a UNIOESTE ofereça novos cursos e para 12,5% não. 

Em relação aos cursos de pós-graduação, 41,07% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades da sociedade, para 

10,71% não atende, 40,18% disseram que atende parcialmente e 8,04% desconhecem este atendimento.  

Quanto à qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, 66,97% reconheceram que é satisfatória, para 0,89% não, 

25% disseram que é parcialmente e 7,14% desconhecem. 

Em relação ao perfil dos ingressantes, 41,07% responderam que a UNIOESTE tem realizado ações no sentido de 

reconhecer este perfil, para 4,46% não, para 20,54% a ação é parcial e 33,93% desconhecem esta ação. 

Para 37,5% a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes, 3,57% responderam que não, parcialmente 

para 25% e 33,93% desconhecem se há alguma ação projetada para os ingressantes na instituição. 
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Se a UNIOESTE tem realizado ações para reconhecer o perfil dos egressos, 35,71% responderam positivamente, 8,04% 

disseram que não, 21,43 % parcialmente e 34,82% desconhecem. 

Para 31,25% a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição, para 9,82% não, 18,75% 

responderam que parcialmente e desconhecem a projeção desta ação 40,18%. 

 

DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
10. As pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 
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11. As atividades de extensão (eventos, cursos, atendimentos, etc.) desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da 
sociedade? 

 
12. A produção acadêmica (conhecimento, cultura, trabalhos acadêmicos, livros, revistas, tecnologias, invenções) desenvolvida 
pela UNIOESTE é reconhecida pela sociedade? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 
ANÁLISE 

Para 50,89% dos respondentes as pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade, para 

2,68% não, para 34,82% atendem parcialmente e desconhecem 11,61%. 

Para 60,72% as atividades de extensão atendem às necessidades da sociedade, enquanto que para 0,89% não atende; 

para 33,93% atendem parcialmente e 4,46 % disseram desconhecer. 

Para 52,68% a produção acadêmica da UNIOESTE é reconhecida pela sociedade. Para 4,46% não; 37,5% disseram que é 

parcial e 5,36% disseram desconhecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    885 
 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
13. Existe contribuição da UNIOESTE no desenvolvimento socioeconômico regional? 

 
14. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às necessidades de suas áreas de abrangência, no que 
se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? 
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15. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 

 
16. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade na sua abrangência regional? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE 

A UNIOESTE contribui para o desenvolvimento socioeconômico regional para 74,11%. 16,96% disseram que esta 

contribuição é parcial; 8,93% disseram desconhecer.  

Em relação aos projetos de ensino, pesquisa e extensão, 58,92% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades em 

sua área de abrangência no que se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. Para 1,79% não atende, para 30,36% parcialmente e desconhecem 8,93%. 

Para 71,43% sim, o processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado. Não para 2,68%, parcialmente para 18,75% 

e desconhecem 7,14%. 

Para 17,86% o Hospital Universitário atende às necessidades, e não atende para 11,61%. O atendimento oferecido pelo 

HUOP é parcial para 13,39% e 57,14% desconhecem o atendimento oferecido pelo mesmo. 
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DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
17. Os mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
ANÁLISE 

Para 41,07% os mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a comunidade externa são claros, acessíveis e 

promovem articulação com a sociedade, para 7,14% não, parcialmente para 40,18% e desconhecem 11,61%. 
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DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
18. A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade é satisfatória? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE 

Quanto à qualidade de atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade, 60,71% disseram que sim, 

5,36% não, 27,68% que é parcial e 6,25% desconhecem se este atendimento prestado à comunidade é satisfatório. 
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DIMENSÃO 6 – 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 
 
19. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 

 
20. Considera satisfatório o atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 

Em relação à gestão institucional, 62,5% disseram que esta se pauta nos princípios de qualidade e encaminha ações para a 

melhoria da qualidade, enquanto que 2,68% disseram não, 19,64% que é parcial e 15,18% desconhecem sobre esses princípios 

na gestão institucional. 

Quanto ao atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE, 12,5% disseram 

sim. Para 25% não. É parcial para 52,68% e 9,82% desconhecem se é satisfatório este atendimento. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
21. A infraestrutura da UNIOESTE (salas, auditórios, mobiliários, equipamentos, laboratórios, biblioteca, recursos didático-
pedagógicos, recursos de informação e comunicação, etc.) atende às necessidades da sociedade? 

 
22. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, reitoria e hospital universitário? 
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23. Os serviços de apoio (telefone, limpeza, segurança, atendimento) prestados pela UNIOESTE são satisfatórios? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 

Em relação à infraestrutura, 24,11% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades da sociedade. Para 8,93% não 

atende, para 66,96% este atendimento é parcial. 

Quanto às melhorias, 50,9% disseram que percebem as melhorias e ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário. 

9,82% disseram não, para 25,89% esta ampliação é parcial e desconhecem 13,39%. 

Dos respondentes, 61,6% disseram que os serviços de apoio prestados pela UNIOESTE são satisfatórios enquanto que 

para 2,68% não é, para 26,79 é parcial e 8,93 % desconhecem. 
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DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
24. A comunidade externa participa de decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE? 

 
25. A Avaliação Institucional da UNIOESTE tem repercussão na comunidade externa? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 

Sim para 16,96%, não para 11,61%, parcialmente para 23,21% e 48,21% desconhecem se há participação da comunidade 

externa nas decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE. 

Para 41,07% a Avaliação Institucional tem repercussão na comunidade externa. Para 7,14% não, é parcial para 25,89% e 

25,89% desconhecem se existe esta repercussão. 

Menos da metade destes respondentes desconhece a participação da comunidade externa nas decisões referentes aos 

planejamentos e desenvolvimento da universidade, como também se a Avaliação Institucional tem repercussão na comunidade 

externa. 
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
26. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
ANÁLISE 

Sim para 13,39%. Para 39,29% não, não há políticas de atendimento aos discentes. 16,07% disseram que é parcial e 

31,25% desconhecem se existem tais políticas. 
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
27. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 

 
28. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 
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29. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
30. Comentários complementares à Avaliação Institucional da UNIOESTE:  
(Os comentários estão organizados por dimensão, sendo que quando as mesmas não constarem é porque não houve 
comentários). 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Melhores cursos para ofertar a sociedade-Medicina (3) e Eng. Civil, Veterinária, Engenharias 2 

Cursos de especialização 1 

Valorizar os cursos existentes antes de criarem outros 1 

Oferece os melhores cursos - melhor universidade 1 

Não tem comentários 1 

Aplicação prática no curso de administração 1 
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DIMENSÃO 2 – 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, ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE 
EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 

Mestrado na área de educação 1 

Desenvolver projetos de pesquisa com assuntos regionais 1 

Ouvi falar bem da instituição 2 

Satisfatório 2 

Boa/ótima 3 

Oferta de novos cursos 3 

Entidade de respeito e seriedade 3 

PDE - bem atendidos - bons profissionais - instituição merece respeito 3 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO 
EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA 
CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Desempenha importante papel na nossa região 3 

Instituição vem sendo desvalorizada devido à oferta de cursos à distância e particulares 1 

Cota deve ser mantida para alunos das escolas públicas 1 

HUOP 1 

Falta comprometimento da instituição com a educação pública de nível médio e fundamenta l- parceria nos projetos 1 

Instituição parceira 1 

Necessidade de interação com a comunidade 1 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Falta divulgação dos cursos da UNIOESTE 3 

Desconheço 2 

Desconhecemos o que existe no interior da universidade 2 

Pouco conhecimento e contato para responder 3 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Rever conceitos da admissão de professores universitários - mal preparados - compromete a qualidade dos cursos 1 

Rever métodos de avaliação no curso de administração 1 

Investimento no corpo docente 3 

Ótimos professores 2 

DIMENSÃO 6 – 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 

Alguns cursos têm privilégio/outros esquecidos 1 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Investimento em infraestrutura 4 

Melhorias no RU (2) e dormitórios para estudantes 1 
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Livros atualizados 2 

Ampliação do campus  

Acessibilidade para deficientes 1 

Demora na entrega dos diplomas 1 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Correspondem às expectativas  1 

Alguns detalhes precisam ser vistos (colocados no questionário) 2 

Que a AI contribua com a melhoria desta instituição que é de responsabilidade social 1 

Questionário com misturas de perguntas 1 

Um processo importante 1 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
Casa do estudante 1 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA 
OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Falta recurso financeiro 1 

 

ANÁLISE 

Para 9,82% a UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades, enquanto que para 25,89% 

não, para 26,79% esses recursos são parciais e 37,5% desconhecem a questão. 

Sim para 42,86%, não para 3,57%, parcialmente para 10,71% e 42,86% disseram desconhecer se a UNIOESTE utiliza 

adequadamente seus recursos financeiros. 

Para 36,61% sim, há transparência na gestão dos recursos financeiros; não para 6,25%. É parcial para 8,93% e 48,21% 

desconhecem se há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE. 

Prevalece o desconhecimento em relação à suficiência dos recursos que a UNIOESTE recebe para desenvolver suas 

atividades. Se utiliza adequadamente seus recursos financeiros, os índices entre os que entendem que esta ocorre e os que 

desconhecem são iguais, destacando-se que o maior índice de respondentes desconhece se há transparência na gestão desses 

recursos. 
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Considerações Finais 

          No campus de Francisco Beltrão a comunidade externa reconhece a UNIOESTE como instituição de educação superior, no 

entanto, os percentuais sim e atende parcialmente ficam próximos quando questionados se os cursos de graduação atendem às 

necessidades da sociedade e também se aproximam igualmente quanto aos cursos de pós-graduação, mas reconhecem que a 

qualidade dos cursos de graduação é satisfatória, ao mesmo tempo em que acham necessária a oferta de novos cursos como: 

Medicina, Agronomia, Engenharia Civil, Odontologia, Psicologia, Medicina Veterinária e Arquitetura. 

Em relação às questões que se referem às ações realizadas em torno do perfil dos ingressantes e também das ações 

projetadas para estes, as respostas ficam muito divididas não sendo possível dizer que maioria ou minoria reconhece estas ações. 

Semelhança esta também para os egressos. 

As pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade para aproximadamente metade dos 

respondentes; cerca de 60% dizem o mesmo em relação às atividades de extensão, e o índice mais expressivo indica que a 

sociedade reconhece a produção acadêmica. 

Quanto ao reconhecimento pela sociedade em relação à contribuição para o desenvolvimento socioeconômico, os maiores 

índices mostram que os respondentes entendem que há tal contribuição, assim como os projetos de ensino, pesquisa e extensão 

atendem às necessidades em sua área de abrangência no que se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural. 

Em relação ao processo seletivo do vestibular a maioria reconhece-o como adequado, e, mais de 50% desconhecem o 

atendimento oferecido pelo hospital universitário. 

Sim e parcialmente são as respostas mais expressivas em relação aos mecanismos de comunicação, se são claros, 

acessíveis e promovem a articulação com a sociedade. 

Há mais de 50% que concordam que há qualidade de atendimento pelos servidores da UNIOESTE junto à comunidade. 

Para a maioria a gestão institucional pauta-se em princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade, 

bem como para uma maioria de respondentes, a infraestrutura atende parcialmente às necessidades da sociedade e, metade 
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deles disseram perceber as melhorias e ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário. Mais da metade dos respondentes 

afirmaram que os serviços prestados pela UNIOESTE são satisfatórios. 

Existe menos da metade destes respondentes que desconhecem a participação da comunidade externa nas decisões 

referentes aos planejamentos e desenvolvimento, como também se a Avaliação Institucional tem repercussão na comunidade 

externa. 

Em relação às políticas de atendimento aos discentes os percentuais não e desconhecem são próximos, como também há o 

desconhecimento se os recursos que a UNIOESTE tem são suficientes ou não. Assemelham-se os índices de sim e 

desconhecimento em relação à instituição utilizar adequadamente seus recursos financeiros, destacando que a maioria 

desconhece se há transparência na gestão dos recursos financeiros. 

 

CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 
DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
1. A UNIOESTE é reconhecida como instituição de educação superior que contribui para a sociedade? 
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2. Os cursos de graduação oferecidos pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 

 
3. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 

Cursos  N. 

Medicina Veterinária 9 

Belas Artes (artes visuais, cênicas, música, dança, teatro, educação artística) 5 

Engenharia Civil 5 

Psicologia 4 

Direito – (n) 3 

Jornalismo 3 

Engenharia Ambiental 3 
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Publicidade e Propaganda 3 

Biomedicina 2 

Enfermagem 2 

Cursos voltados para a saúde e tecnologia 2 

Pedagogia 2 

Engenharias 2 

Informática 2 

Agropecuária 2 

Arquitetura 1 

Nutrição 1 

Engenharia Mecânica 1 

Farmácia 1 

Urbanismo 1 

Biblioteconomia 1 

Gastronomia 1 

Comunicação Social 1 

Engenharia Química 1 

Licenciatura em Matemática 1 

Relações Internacionais 1 

Engenharia florestal 1 

Biotecnologia 1 

Ciência da Computação 1 

Cursos técnicos 1 

Estética 1 

Marketing (estratégias/negócios...) 1 

Turismo 1 

Arqueologia 1 

Criação de um Centro de Ciências Agrárias 1 

Engenharia Eletrônica 1 
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Libras 1 

Administração Rural – enfoque agroindústriais comunitário e familiar 1 

Arquivologia 1 

 

4. Os cursos de pós-graduação (especializações, mestrados e doutorados) ofertados pela UNIOESTE atendem às necessidades 
da sociedade? 

 
 5. A qualidade dos cursos (graduação e pós-graduação) oferecidos pela UNIOESTE é satisfatória? 
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 6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 

 
7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 
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8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 

 
9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 
ANÁLISE 

Quanto ao reconhecimento da UNIOESTE como instituição de educação superior pela sociedade, 86,54%% disseram que 

sim, 1,92% que não e 11,54% que desconhecem. 

Os cursos de graduação atendem às necessidades da sociedade para 76,92%; não atendem para 3,85%, e, para 19,23% 

atende parcialmente. Para 75%% é necessário que a UNIOESTE ofereça novos cursos e para 25% não. 

Em relação aos cursos de pós-graduação, 51,91% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades da sociedade, para 

3,85% não atende, 34,62% disseram que atende parcialmente e 9,62% desconhecem este atendimento. 

Quanto à qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, 67,31% reconheceram que é satisfatória, para 5,77% não, 

21,15% disseram que é parcialmente e 5,77% desconhecem. 

Em relação ao perfil dos ingressantes, 34,62% responderam que a UNIOESTE tem realizado ações no sentido de 

reconhecer este perfil, para 5,77% não, para 25% estas ações são parciais e 34,62% desconhecem-nas. 

Para 32,69% a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes, 7,69% responderam que não. Projeta 

parcialmente para 28,85% e 30,77% desconhecem se há alguma ação projetada para os ingressantes na instituição. 

Se a UNIOESTE tem realizado ações para reconhecer o perfil dos egressos, 38,46% responderam positivamente, 5,77% 

disseram que não, 15,38% responderam que parcialmente e 40,38% desconhecem. 
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Para 30,77% a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição, para 11,54% não, 17,31% 

responderam que parcialmente e desconhecem se há projeção de ações nesse sentido, 40,38%. 

Percebeu-se então que a UNIOESTE é reconhecida como instituição de educação superior pela sociedade, assim como os 

cursos de graduação e pós-graduação que oferece atendem às necessidades da sociedade. Ressalta-se, entretanto, que há um 

percentual a considerar que disse atender parcialmente às necessidades sociais. 

Novos cursos são solicitados e os mais destacados são: Medicina Veterinária, Belas Artes, Engenharia Civil, Psicologia, 

Direito, Jornalismo, Engenharia Ambiental e Publicidade e Propaganda. 

 

DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
10. As pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 
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11. As atividades de extensão (eventos, cursos, atendimentos, etc.) desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da 
sociedade? 

 
12. A produção acadêmica (conhecimento, cultura, trabalhos acadêmicos, livros, revistas, tecnologias, invenções) desenvolvida 
pela UNIOESTE é reconhecida pela sociedade? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 
ANÁLISE 

Para 57,7 as pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade, enquanto que para 5,77% 

não; para 21,15% atendem parcialmente e desconhecem se atendem ou não, 15,38%. 

Para 59,62% as atividades de extensão atendem às necessidades da sociedade, enquanto que para 5,77% não atendem, 

para 26,92% atendem parcialmente e 7,69% desconhecem. 

Para 53,85% dos respondentes, a produção acadêmica da UNIOESTE é reconhecida pela sociedade, para 7,69% não; 

32,69% disseram que é parcial e 5,77% afirmaram desconhecer. 
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DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
13. Existe contribuição da UNIOESTE no desenvolvimento socioeconômico regional? 

 
 14. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às necessidades de suas áreas de abrangência, no que 
se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? 
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15. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 

 
16. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade na sua abrangência regional? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE 

Quanto à contribuição da UNIOESTE para o desenvolvimento socioeconômico regional, 71,15% afirmaram a contribuição; 

5,77% responderam não; parcialmente 9,62% e 13,46% disseram desconhecer.  

Em relação aos projetos de ensino, pesquisa e extensão, 67,3% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades em 

sua área de abrangência no que se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. Para 3,85% não atendem, para 17,31% atendem parcialmente e desconhecem 11,54%. 

Para 71,15% o processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado; não é adequado para 3,85%; parcialmente 

adequado para 19,23% e desconhecem 5,77%. 

Para 21,15% o Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade na sua abrangência regional. Para 11,54% 

não atende; para 25% esse atendimento é parcial e 42,31% disseram desconhecer o atendimento oferecido pelo mesmo. 

O processo seletivo do vestibular é adequado, mas contraste é percebido quanto ao atendimento oferecido pelo hospital 

universitário, pois a maioria diz desconhecer se este atende às necessidades de suas localidades de abrangência, ou ainda que o 

atendimento é parcial. 
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DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
17. Os mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 

 
ANÁLISE 

Quanto aos mecanismos de comunicação se são claros, acessíveis e promovem a articulação com a sociedade, para 

42,31% a resposta é sim, para 11,54% é não; parcialmente para 34,62% e desconhecem 11,54%.  

Quando se trata dos mecanismos de comunicação, se são claros, acessíveis e promovem a articulação com a sociedade, o 

índice mais expressivo indica que este serviço vem sendo cumprido.  
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DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
18. A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade é satisfatória? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE  

Quanto à qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade, 48,08% disseram sim, 7,69% 

não; 34,62% disseram que é parcial e 9,62% desconhecem se este atendimento prestado à comunidade é satisfatório.  

 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    917 
 

DIMENSÃO 6 – 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 
 
19. A gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 

 
20. Considera satisfatório o atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 

Em relação à gestão institucional, 63,47% disseram que esta se pauta nos princípios de qualidade e encaminha ações para 

a melhoria da universidade, enquanto que 21,15% conhecem parcialmente e 15,38 desconhecem esses princípios. 

Quanto ao atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE, 11,54% disseram 

sim. Para 42,31% não. É parcial para 38,46% e 7,69% desconhecem se é satisfatório este atendimento. 

Sobre a gestão institucional a maioria considera que está pautada nos princípios de qualidade e que encaminha ações para 

a melhoria da qualidade, porém o Governo do Estado do Paraná não está dando o atendimento necessário a UNIOESTE, segundo 

a maioria. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
21. A infraestrutura da UNIOESTE (salas, auditórios, mobiliários, equipamentos, laboratórios, biblioteca, recursos didático-
pedagógicos, recursos de informação e comunicação, etc.) atende às necessidades da sociedade? 

 
22. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, reitoria e hospital universitário? 
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23. Os serviços de apoio (telefone, limpeza, segurança, atendimento) prestados pela UNIOESTE são satisfatórios? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 

Em relação à infraestrutura, 26,92% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades da sociedade. Para 13,46% não 

atende, para 55,77% este atendimento é parcial e 3,85% desconhecem se atende às necessidades. 

Quanto às melhorias, 67,31% disseram que percebem as melhorias e ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário. 

Para 5,77% não; para 19,23% esta ampliação é parcial e desconhecem 7,69% dos respondentes. 

Quanto aos serviços prestados pela UNIOESTE 50% disseram que são satisfatórios, enquanto que para 3,85% não é; para 

28,85% é parcial e 17,31% desconhecem. 
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Em relação à infraestrutura, aproximadamente 60% disseram que esta atende parcialmente às necessidades, mas 

percebem as melhorias e ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário. Os índices demonstram que os serviços de apoio 

prestados pela UNIOESTE são satisfatórios para uma expressiva maioria.  

 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
24. A comunidade externa participa de decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE? 

 
25. A Avaliação Institucional da UNIOESTE tem repercussão na comunidade externa? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 

Quanto ao fato de a comunidade externa participar de decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da 

UNIOESTE, para 9,62% a resposta é positiva, não para 25%, parcial para 21,15% e 44,23% desconhecem a participação da 

comunidade externa nas referidas decisões. 

Para 32,69%, a Avaliação Institucional tem repercussão na comunidade externa, para 15,38% não; é parcial para 26,92% e 

25% desconhecem se existe essa repercussão na comunidade externa. 
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
26. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
 
ANÁLISE 

Quanto à existência de políticas de atendimento aos discentes, há para 7,69%, para 51,93% não; 19,23% disseram que a 

existência é parcial e 21,15% desconhecem se existem políticas de atendimento.  
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
27. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 

 
28. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 
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29. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
ANÁLISE 

Para 5,77% a UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades, enquanto que para 40,38% 

não; para 28,85% é parcial e 25% desconhecem a questão. Quanto à utilização adequada dos recursos financeiros 32,69% 

respondeu que sim; 1,92% não; 19,23% responderam parcialmente e 46,15% disseram desconhecer a questão. 

Quanto à existência de transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE, para 34,62% há transparência, 

para 7,69% não há; é parcial para 11,54% e 46,15% desconhecem sobre tal existência. 
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30. Comentários complementares à Avaliação Institucional da UNIOESTE:  
(Os comentários estão organizados por dimensão, sendo que quando as mesmas não constarem é porque não houve 
comentários). 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

É preciso ser bom para estar nela 1 

Nível de ensino ótimo 1 

Sempre precisa do apoio do governo, estudantes e comunidade 1 

DIMENSÃO 2 – 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, ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE 
EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 

Iniciar doutorado em Zootecnia 1 

Mais bolsa para o mestrado 1 

Muito bom 1 

Tem melhorado a cada ano 1 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO 
EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA 
CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Contribui na formação de valores 1 

Melhorar a seleção dos candidatos 1 

Preocupada com a sociedade 1 

Questões de vestibular não estão de acordo com o plano curricular do EM (não pode estar baseado no mestrado ou doutorado de quem 
elabora) 

1 

UNIOESTE volta-se para dentro - contrário à proposta da instituição 1 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Desconheço as questões 1 

Investir na comunicação da instituição para com a comunidade 2 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Forma bons profissionais 1 

Professores capacitados 2 

DIMENSÃO 6 – 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 

Bem administrada 1 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Ampliação da área existente 1 

Avaliação física da universidade 1 

Infraestrutura dos prédios é deficiente 1 
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Manter o que existe de conservado 1 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Avaliação educacional da instituição 1 

Este questionário contribuirá para mudar 1 

Importante/termômetro para sua avaliação 1 

Questionário mal elaborado e/ou dirigido a pessoas que não têm como saber as questões (externo) 1 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

Tratar melhor os estudantes 1 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA 
OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Sempre precisa do apoio do governo, estudantes e comunidade 1 

 

ANÁLISE 

Para 5,77% a UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades, enquanto que para 

40,38% não; para 28,85% é parcial e 25% desconhecem a questão. Quanto à utilização adequada dos recursos financeiros 

32,69% responderam que sim; 1,92% não; 19,23% responderam parcialmente e 46,15% disseram desconhecer a questão. 

Quanto à existência de transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE, para 34,62% há transparência, 

para 7,69% não há; é parcial para 11,54% e 46,15% desconhecem sobre o tema. 

 

Considerações Finais 

A UNIOESTE é reconhecida como instituição de educação superior pela sociedade, assim como os cursos de graduação e 

pós-graduação atendem às necessidades da sociedade. Ressalta-se, entretanto, que há um percentual a considerar que diz 

atender parcialmente. Novos cursos são solicitados e os mais destacados são: Medicina Veterinária, Belas Artes, Engenharia Civil, 

Psicologia, Direito, Jornalismo, Engenharia Ambiental e Publicidade e Propaganda. Quanto à realização de ações no sentido de 

reconhecer o perfil e de projetar ações dos ingressantes da instituição, as respostas são bem diversas, não havendo 

preponderância sobre uma das possibilidades, assim como ocorre em relação aos egressos. As pesquisas desenvolvidas, as 

atividades de extensão e a produção acadêmica atendem às necessidades da sociedade e, para a maioria, a UNIOESTE contribui 
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para o desenvolvimento socioeconômico regional, atendendo em seus projetos de ensino, pesquisa e extensão às necessidades 

em sua área de abrangência no que se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 

O processo seletivo do vestibular é adequado, mas contraste é percebido quanto ao atendimento oferecido pelo hospital 

universitário, pois a maioria diz desconhecer, ou que é parcial, o atendimento em relação às necessidades postas na sua área de 

abrangência. Quando se trata do mecanismo de comunicação, se são claros, acessíveis e promovem a articulação com a 

sociedade, os respondentes disseram que este serviço vem sendo cumprido. Quando se trata da qualidade de atendimento 

prestado pelos servidores, o entendimento dos respondentes é que o atendimento à comunidade é satisfatório. A gestão 

institucional, para a maioria, é considerada como pautada nos princípios de qualidade e que encaminha ações para a melhoria da 

qualidade, porém o Governo do Estado do Paraná não está dando atendimento às necessidades da UNIOESTE. Em relação à 

infraestrutura, aproximadamente 60% disseram que esta atende parcialmente às necessidades, mas percebem as melhorias e 

ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário e acordam que os serviços de apoio prestados pela UNIOESTE são 

satisfatórios, porém, desconhecem a participação da comunidade externa nas decisões referentes aos planejamentos e 

desenvolvimento da UNIOESTE, bem como não se pode dizer que a Avaliação Institucional tenha repercussão na comunidade 

externa. Quanto às políticas de atendimento aos discentes, mais de 50% afirmam que não há ou que é parcial. Os recursos 

financeiros não são suficientes para desenvolver as atividades da UNIOESTE, porém também dizem desconhecer se a mesma 

utiliza adequadamente e se há transparência na gestão destes recursos. 
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COMUNIDADE EXTERNA – CAMPUS DE TOLEDO 

 

DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
1. A UNIOESTE é reconhecida como instituição de educação superior que contribui para a sociedade? 

 
 2. Os cursos de graduação oferecidos pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 
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3. Considera necessário que a UNIOESTE oferte novos cursos? 

 
Se a resposta for afirmativa, quais são os cursos necessários? 
Cursos  N. 

Psicologia 10 

Arquitetura 7 

Medicina Veterinária 5 

Direito (n) 5 

Medicina 4 

Belas Artes (artes visuais, cênicas, música, dança, teatro, educação artística) 4 

Física 4 

Fisioterapia 4 

Ciências Biológicas 4 

Engenharia Ambiental 3 

Engenharia Mecatrônica 3 

Enfermagem 3 

Pedagogia 3 

Agronomia 2 

Engenharia Civil 2 

Jornalismo 2 

Educação Física 2 

Biomedicina 2 

Farmácia 2 

Letras/port/inglês 2 

Gastronomia 2 

Relações Internacionais 2 

Engenharia de Alimentos 2 

Antropologia 2 
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Administração 2 

Astronomia 2 

Licenciatura em História 1 

Licenciatura em Geografia 1 

Publicidade e Propaganda 1 

Biblioteconomia 1 

Engenharia da Computação 1 

Informática 1 

Moda 1 

Odontologia 1 

Contabilidade 1 

Engenharia Biomédica 1 

Engenharia Cartográfica 1 

Engenharias de Materiais 1 

Mestrado em Direito e Criminologia 1 

Psicologia Social 1 

Segurança no Trabalho 1 

 

 4. Os cursos de pós-graduação (especializações, mestrados e doutorados) ofertados pela UNIOESTE atendem às necessidades 
da sociedade? 
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 5. A qualidade dos cursos (graduação e pós-graduação) oferecidos pela UNIOESTE é satisfatória? 

 
 6. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na instituição? 
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7. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes na instituição? 

 
8. A UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos egressos da instituição? 
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9. A UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 1 

 
ANÁLISE 

Quanto ao reconhecimento da UNIOESTE como instituição de educação superior pela sociedade, 84,49%% disseram que 

sim, 13,79% parcialmente e 1,72% que desconhecem. 

Os cursos de graduação atendem às necessidades da sociedade para 63,8%, não atendem para 1,72%, para 31,03% 

atendem parcialmente e 3,45% desconhecem. 

Para 81,03% é necessário que a UNIOESTE ofereça novos cursos e para 18,97% não. 

Em relação aos cursos de pós-graduação, 43,1% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades da sociedade, para 

1,72% não atende; 37,93% disseram que atende parcialmente e 17,24% desconhecem este atendimento. 
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Quanto à qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, 58,62% reconheceram que é satisfatória, para 3,45% não, 

32,76% disseram que é parcialmente e 5,17% desconhecem. 

Em relação ao perfil dos ingressantes, 36,21% responderam que a UNIOESTE tem realizado ações no sentido de 

reconhecer este perfil, para 18,97% não, para 17,24 % esta ação é parcial e 27,59% desconhecem esta ação. 

Para 27,59% a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos ingressantes, 13,79% responderam que não. Projeta 

parcialmente para 20,69% e 37,93% desconhecem se há alguma ação projetada para os ingressantes na instituição. 

Quanto ao fato de a UNIOESTE realizar ações para reconhecer o perfil dos egressos, 27,59% responderam positivamente, 

18,97% disseram que não, 13,79% parcialmente e 39,66% desconhecem.  

Para 24,14% a UNIOESTE projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição, para 18,97% não, 15,52% 

responderam que parcialmente e desconhecem 41,38%. 

Percebe-se que a UNIOESTE como instituição de educação superior é reconhecida pela comunidade externa do campus de 

Toledo, mas, os cursos de graduação não têm o reconhecimento enquanto atendimento às necessidades da sociedade, pois 50% 

disseram que atende parcialmente. Em relação aos cursos de pós-graduação, não ficou definido se atende ou não às 

necessidades e que em relação à qualidade dos cursos de graduação reconhecem que é satisfatória. Novos cursos de graduação 

devem ser oferecidos pela UNIOESTE como: Psicologia, Arquitetura, Medicina Veterinária, Direito, Medicina, Belas Artes, Física, 

Fisioterapia e Ciências Biológicas. Quando perguntados em relação ao perfil dos ingressantes, se a UNIOESTE tem realizado 

ações no sentido de reconhecê-los, a tendência é de não reconhecer esta ação, assim como desconhecem qualquer ação 

projetada para estes. O mesmo ocorre com os egressos tanto para realizar ações para reconhecer seu perfil, assim como para 

projeção de ações para os ingressantes. 
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DIMENSÃO 2 – 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, 
ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 
 
10. As pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade? 

 
11. As atividades de extensão (eventos, cursos, atendimentos, etc.) desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da 
sociedade? 
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12. A produção acadêmica (conhecimento, cultura, trabalhos acadêmicos, livros, revistas, tecnologias, invenções) desenvolvida 
pela UNIOESTE é reconhecida pela sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 2 

 
ANÁLISE 

Para 51,73% as pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem às necessidades da sociedade enquanto que para 

1,72% não, para 25,86% atendem parcialmente e desconhecem 20,69%. 

Para 51,73% as atividades de extensão atendem às necessidades da sociedade, enquanto que para 5,17% não atendem, 

para 32,76% atendem parcialmente e 10,34% disseram desconhecer. 

Dos respondentes, 53,44% disseram que a produção acadêmica da UNIOESTE é reconhecida pela sociedade, para 6,9% 

não, 27,59% disseram que é parcialmente e 12,07% disseram desconhecer. 
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DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE 
À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E 
SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL 
 
13. Existe contribuição da UNIOESTE no desenvolvimento socioeconômico regional? 

 
14. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão da UNIOESTE atendem às necessidades de suas áreas de abrangência, no que 
se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural? 
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15. O processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado? 

 
16. O atendimento oferecido pelo Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade na sua abrangência regional? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 3 

 
ANÁLISE 

Para 56,9% a UNIOESTE contribui para o desenvolvimento socioeconômico regional, para 1,72% não, para 22,41% 

parcialmente e disseram desconhecer 18,97%. 

Em relação aos projetos de ensino, pesquisa e extensão, 50% disseram sim, a UNIOESTE atende às necessidades em sua 

área de abrangência no que se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. Para 5,17% não atende, para 29,31% atende parcialmente e desconhecem 15,52%. 

Para 58,62% sim, o processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado. Não para 12,07%, parcialmente para 

24,14% e desconhecem 5,17%. 

Para 22,41% o Hospital Universitário atende às necessidades da comunidade e da região de sua abrangência. Não atende 

para 5,17%. O atendimento oferecido pelo HUOP é parcial para 22,41% e 50,01% desconhecem esse atendimento. 

As pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem parcialmente às necessidades da sociedade e mesclam bastante as 

respostas em relação às atividades de extensão e das produções acadêmicas. Ponto que deve ser destacado também se refere à 

contribuição para o desenvolvimento regional. Não há maioria nestas respostas. Não é diferente em relação aos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão quando perguntado se atendem às necessidades em sua área de abrangência no que se refere à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, pois esta questão fica entre sim e 
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parcialmente, com grande percentual para desconhecimento sobre o tema. Para um bom número de respondentes o processo 

seletivo do vestibular é adequado, enquanto que a maioria indicou desconhecer se o Hospital Universitário atende às 

necessidades da comunidade de sua abrangência. 

 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
17. Os mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a comunidade externa são claros, acessíveis e promovem articulação 
com a sociedade? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 4 
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ANÁLISE 
Para 32,76% sim, não para 20,69%, parcialmente para 34,48% e 12,07% desconhecem se os mecanismos de comunicação 

são claros, acessíveis e promovem a articulação entre a instituição e a sociedade. 

Ressalta-se também que para a questão, os mecanismos de comunicação são claros, acessíveis e promovem a articulação 

com a sociedade, a resposta com maior índice foi a que disse parcialmente atender.  

 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
18. A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade é satisfatória? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 5 

 
ANÁLISE 

Quanto à qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade, 44,83% disseram que sim, 

10,34% não, 31,03% que é parcial e 13,79% desconhecem se a qualidade desse atendimento é satisfatória. 

 
DIMENSÃO 6 – 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 
 
19. A gestão institucional se pauta nos princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da universidade? 
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20. Considera satisfatório o atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 6 

 
ANÁLISE 

Em relação à gestão institucional, 41,38% disseram que esta se pauta nos princípios de qualidade e encaminha ações para 

a melhoria da universidade; 8,62% disseram que não, 29,31% que é parcial e 20,69% desconhecem esses princípios e ações. 

Quanto ao atendimento que o Governo do Estado do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE, 17,24% disseram 

sim. Para 53,45% não. É parcial para 27,59% e 1,72% desconhecem se é satisfatório este atendimento. 
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DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
21. A infraestrutura da UNIOESTE (salas, auditórios, mobiliários, equipamentos, laboratórios, biblioteca, recursos didático-
pedagógicos, recursos de informação e comunicação, etc.) atende às necessidades da sociedade? 

 
22. Percebem-se melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, reitoria e hospital universitário? 
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23. Os serviços de apoio (telefone, limpeza, segurança, atendimento) prestados pela UNIOESTE são satisfatórios? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 7 

 
ANÁLISE 

Em relação à infraestrutura, 24,14% disseram que a UNIOESTE atende às necessidades da sociedade. Para 34,48% não 

atende; para 37,93% esse atendimento é parcial e 3,45% desconhecem se a instituição atende a tais necessidades. 

Quanto às melhorias, 50% disseram que percebem as melhorias e ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário; 

3,45% não, para 36,21% a ampliação é parcial e desconhecem 10,34%. 

Dos respondentes, 34,48% disseram que os serviços de apoio prestados pela UNIOESTE são satisfatórios enquanto que 

para 18,97% não são, para 36,21% é parcial e 10,34% desconhecem. 
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O que se percebeu é que em relação à infraestrutura aproxima-se da metade dos respondentes a afirmação de que a 

UNIOESTE não atende às necessidades da sociedade, e não demonstram precisão ao responderem sobre a percepção de 

melhorias e ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário.  

 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
24. A comunidade externa participa de decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE? 

 
25. A Avaliação Institucional da UNIOESTE tem repercussão na comunidade externa? 
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ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 8 

 
ANÁLISE 

Sim para 13,79%, não para 20,69%, parcialmente para 18,97% e 46,55% desconhecem a participação da comunidade 

externa nas decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE. 

Para 22,41% a Avaliação Institucional tem repercussão na comunidade externa. Para 18,97% não, é parcial para 15,52% e 

43,1% desconhecem se esta repercute na comunidade externa. 

Aproximam-se os percentuais quando as perguntas se referiram aos serviços prestados pela UNIOESTE em relação às 

respostas sim e parcialmente, como também fica muito próximo dos 50% o desconhecimento em relação à participação da 

comunidade externa nas decisões de planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE e aproximam-se os percentuais quando se 

fala da repercussão da Avaliação Institucional na comunidade externa. 
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DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
 26. Existem políticas de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do 
estudante, etc.)? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 9 

 
ANÁLISE 

Sim para 17,24%. Para 48,28% não, não há políticas de atendimento aos discentes. 10,34% disseram que é parcial e 

24,14% desconhecem se existem políticas de atendimento. 
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DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS 
COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
27. A UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades? 

 
28. A UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros? 
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29. Há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE? 

 
ÍNDICE GERAL DE RESPOSTAS DA DIMENSÃO 10 

 
ANÁLISE  

Para 12,07% a UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades enquanto que para 

29,31% não, para 29,31% é parcial e 29,31% desconhecem a questão. 

Para 25,86% a UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros, para 6,9%, não, 17,24% responderam que 

parcialmente e 50% disseram desconhecer. 

Para 18,97% sim, há transparência na gestão dos recursos financeiros. Não para 10,34% e parcial para 13,79%; 56,9% 

desconhecem se há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE.  
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Aproximam-se as respostas em relação às políticas de atendimento aos discentes, porém mais no sentido de parcialmente 

ou de desconhecimento. Dos respondentes 60%, entre parcialmente e desconhecem, não sabem se existem recursos financeiros 

suficientes para desenvolver suas atividades. Mais de 50% disseram desconhecer se a UNIOESTE utiliza adequadamente seus 

recursos financeiros, bem como, mais de 50% desconhecem se há transparência na gestão de recursos financeiros da 

UNIOESTE. 

 

30.  COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIOESTE/TOLEDO: Nº DE RESPONDENTES 
(Os comentários estão organizados por dimensão, sendo que quando as mesmas não constarem é porque não houve 
comentários). 

 DIMENSÃO 1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Conheço e admiro 1 

Gosto da universidade como ela é 1 

Graduação é péssimo 1 

Quero fazer parte dela 1 

Conheço pouco/estou iniciando 2 

Desconheço 2 

Ótima universidade 3 

DIMENSÃO 2 – 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, ÀS BOLSAS DE PESQUISA, DE 
EXTENSÃO, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES 

Atende a demanda 1 

Há interesse da comunidade acadêmica em envolver a comunidade, mas são barrados 1 

Mais vagas para graduação e pós 1 

Ofertar mestrado em direito e criminologia 1 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO 
EM RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA 
CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Não vê retorno da universidade 1 

Universidade se isola da comunidade /bairro 1 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Divulgar o curso de engenharia de pesca 1 

Recepção aos visitantes e calouros para informações 1 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Desistências devido à didática, comprometimento com o aluno, faltas... (das Exatas) 1 
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Trabalhei (ano político) na instituição, percebi falta de profissionalismo, todos trabalhando para a política 1 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Curso de Engenharia de Pesca não tem o que precisa para pesquisas. Quem tem não empresta. Professores egoistas. 1 

Melhoria na biblioteca 1 

Revitalizar o campus 1 

Ter um ambulatório médico 1 

DIMENSÃO 8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE OS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Ai é um excelente meio de colher opiniões 1 

Arcaica em tecnologias. Deve fazer sua publicização 1 

Atende aos interesses dos estudantes 2 

Avaliação foi boa e objetiva 1 

Há mais pontos positivos que negativos 1 

Questionário bem formulado 1 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

Falta incentivo aos estudantes de fora. Não tem apoio 1 

Implantar RU 1 

Investir mais nos alunos 1 

Investir na qualificação dos profissionais 1 

Olhar para as carências dos alunos 1 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA 
OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Falta reconhecimento dos governantes 1 

Mais transparência nos recursos de pesquisas, projetos de extensão e projetos culturais 1 

 
ANÁLISE  

Para 12,07% a UNIOESTE tem recursos financeiros suficientes para desenvolver suas atividades enquanto que para 

29,31% não, para 29,31% é parcial e 29,31% desconhecem a questão. 

Para 25,86% a UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros, para 6,9%, não, 17,24% responderam que 

parcialmente e 50% disseram desconhecer. 

Para 18,97% sim, há transparência na gestão dos recursos financeiros. Não para 10,34% e parcial para 13,79%; 56,9% 

desconhecem se há transparência na gestão dos recursos financeiros da UNIOESTE.  



ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 094/2011–COU.    954 
 

Aproximam-se as respostas quanto às políticas de atendimento aos discentes, porém mais no sentido de parcialmente ou 

de desconhecimento. Dos respondentes, 60%, entre parcialmente e desconhecem, não sabem se existem recursos financeiros 

suficientes para desenvolver suas atividades. Mais de 50% disseram desconhecer se a UNIOESTE utiliza adequadamente seus 

recursos financeiros, bem como, mais de 50% desconhecem se há transparência na gestão de recursos financeiros da 

UNIOESTE. 

 
Considerações Finais 

A UNIOESTE enquanto instituição de educação superior é reconhecida pela comunidade externa do campus de Toledo, 

mas, os cursos de graduação não têm o reconhecimento enquanto atendimento às necessidades da sociedade, pois 50% dos 

respondentes disseram que atende parcialmente. Em relação aos cursos de pós-graduação não ficou definida se atende ou não às 

necessidades, já, em relação à qualidade dos cursos de graduação reconhecem que é satisfatória. Novos cursos de graduação 

devem ser oferecidos pela UNIOESTE como: Psicologia, Arquitetura, Medicina Veterinária, Direito, Medicina, Belas Artes, Física, 

Fisioterapia e Ciências Biológicas. 

Quando perguntados em relação ao perfil dos ingressantes, se a UNIOESTE tem realizado ações no sentido de reconhecê-

los, a tendência é de não reconhecer esta ação, assim como desconhecem qualquer ação projetada para estes. O mesmo ocorre 

com os egressos tanto para realizar ações para reconhecer o perfil assim como para projeção de ações para os ingressantes. 

As pesquisas desenvolvidas pela UNIOESTE atendem parcialmente às necessidades da sociedade e mescla bastante as 

respostas em relação às atividades de extensão e das produções acadêmicas. Ponto que deve ser destacado também está em 

relação à contribuição para o desenvolvimento regional. Não há maioria nestas respostas. Não é diferente em relação aos projetos 

de ensino, pesquisa e extensão, quando perguntados se atende às necessidades em sua área de abrangência no que se refere à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, pois esta questão fica entre sim e 

parcialmente com grande percentual para a resposta desconhecer na questão. 

Para um bom número de respondentes o processo seletivo do vestibular é adequado, do mesmo modo que o hospital 

universitário atende às necessidades da sua área de abrangência. 
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Ressalta-se também que quanto ao fato de os mecanismos de comunicação serem claros, acessíveis e promoverem a 

articulação com a sociedade, a resposta foi que parcialmente atende, e, quanto à qualidade de atendimento prestado pelos 

servidores da UNIOESTE à comunidade não houve 50% de positividade ficando alto também o índice de desconhecimento. 

No tocante à gestão institucional os percentuais sim e desconhecem assemelham-se quando perguntados se a gestão 

pauta-se em princípios de qualidade e encaminha ações para a melhoria da qualidade da instituição. Os índices percentuais para 

essas duas opções de resposta não são muito diferentes quando questionados quanto ao atendimento que o governo do Estado 

do Paraná está dando às necessidades da UNIOESTE, apesar de que nesta questão a resposta dos que entendem negativamente 

esse atendimento ultrapassa os 50%. 

Em relação à infraestrutura os maiores índices ficaram na resposta de que não e apenas parcialmente a UNIOESTE atende 

às necessidades da sociedade; mas o indicador de que há melhorias e ampliação dos campi, reitoria e hospital universitário chega 

aos 50% de respondentes. Aproximam-se os percentuais quando perguntados quanto aos serviços prestados pela UNIOESTE em 

sim e parcialmente, como também fica muito próximo dos 50% o desconhecimento em relação à participação da comunidade 

externa nas decisões ao planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE. Aproximam-se os percentuais quando se fala da 

repercussão da Avaliação Institucional na comunidade externa. 

 Aproximam-se as respostas em relação às políticas de atendimento aos discentes, porém no sentido de parcialmente ou de 

desconhecimento. 

Dos respondentes, 60%, entre parcialmente e desconhecem, não sabem se existem recursos financeiros suficientes para 

desenvolver suas atividades e mais de 50% desconhecem se a UNIOESTE utiliza adequadamente seus recursos financeiros, bem 

como, mais de 50% desconhecem se há transparência na gestão de recursos financeiros da UNIOESTE. 
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Agrupamento por Dimensão – Geral 
 
1 – A missão e o Plano de Desenvolvimento  Institucional 

  
ANÁLISE 

Nesta dimensão, 49,84% afirmaram que a UNIOESTE é reconhecida pela comunidade externa como instituição superior e 

seus cursos de graduação atendem às necessidades da sociedade. Apontou-se também que é necessária a oferta de novos 

cursos neste nível. Em relação aos cursos de pós-graduação (especializações, mestrados e doutorados) ofertados, estes atendem 

às necessidades da sociedade. A qualidade dos cursos (graduação e pós-graduação) oferecidos é considerada satisfatória e 

entendem os respondentes que a instituição tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos ingressantes na 

universidade, que projeta ações em torno do perfil dos ingressantes, tem realizado ações no sentido de reconhecer o perfil dos 

egressos da instituição e que projeta ações em torno do perfil dos egressos da instituição. 
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2 – 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, às bolsas de pesquisa, de extensão, de monitoria e 
demais modalidades 

 
ANÁLISE 

A dimensão 2 também apresentou um índice positivo de 48,62% que respondeu sim sobre as pesquisas, as  atividades de 

extensão (eventos, cursos, atendimentos, etc.), a produção acadêmica (conhecimento, cultura, trabalhos acadêmicos, livros, 

revistas, tecnologias, invenções)  desenvolvidas pela UNIOESTE, frente ao atendimento às necessidades da sociedade.  

3 – A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à 
inclusão social, ao desenvolvimento científico, econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 
produção artística e do patrimônio cultural 
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ANÁLISE 
Nesta dimensão o índice de 49,54% apontou que a comunidade externa da UNIOESTE entende positivamente que existe 

contribuição da instituição no desenvolvimento socioeconômico regional, que os projetos de ensino, pesquisa e extensão atendem 

às necessidades de suas áreas de abrangência no que se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural, que o processo seletivo do vestibular da UNIOESTE é adequado, e que há necessidade de novos 

cursos, tanto como criação e como oferta em outros campi, daqueles já existentes. O atendimento oferecido pelo Hospital 

Universitário atende às necessidades da comunidade na sua abrangência regional. 

 
4 – A comunicação com a sociedade 

 
ANÁLISE 

A comunidade externa apontou quanto à comunicação da instituição com a sociedade, um índice maior (36,77%)  para a 

resposta sim, ao passo que 35,94% responderam parcialmente, ou seja, os mecanismos de comunicação entre a UNIOESTE e a 

comunidade externa estão entendidos entre sim e parcialmente claros, acessíveis na promoção da articulação com a sociedade. 
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5 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 
desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 

 
 
ANÁLISE 

Nesta dimensão 48,42%, o maior índice de respostas apontou como satisfatórias as políticas de pessoal na qualidade do 

atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE à comunidade. 

 
6 – 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 
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ANÁLISE 
 O maior índice de respostas foi de que a gestão institucional pauta-se nos princípios de qualidade e encaminha ações 

para a melhoria da universidade.  

 
7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação 

 
ANÁLISE 
  Sobre a infraestrutura da UNIOESTE (salas, auditórios, mobiliários, equipamentos, laboratórios, biblioteca, recursos 

didático-pedagógicos, recursos de informação e comunicação, etc.), o maior índice de respostas da comunidade externa é o de 

que atende parcialmente às necessidades da sociedade; que se percebem melhorias e ampliação da infraestrutura dos campi, 

reitoria e hospital universitário e que os serviços de apoio (telefone, limpeza, segurança, atendimento) prestados pela instituição 

são satisfatórios. 
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8 – Planejamento e avaliação, principalmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional 

 
ANÁLISE 

 Nesta dimensão a comunidade externa, com 42,5% de respostas, afirmou que desconhecem se a comunidade externa 

participa de decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da UNIOESTE, se a Avaliação Institucional da UNIOESTE 

tem repercussão na comunidade externa. 

 
9 – Políticas de atendimento aos estudantes 

 
ANÁLISE 

Quanto à qualidade de vida estudantil, 39,17% das respostas indicaram o desconhecimento sobre a existência de políticas 

de atendimento aos discentes (assistência psicossocial e pedagógica, restaurante universitário, casa do estudante, etc.). 
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10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da 
educação superior 

 
ANÁLISE 

Com um índice de 47,33%, de respostas, a comunidade externa demonstrou desconhecimento quanto à sustentabilidade 

financeira da UNIOESTE, se a mesma utiliza adequadamente seus recursos financeiros e se há transparência na gestão dos 

recursos financeiros. 

 

2.8.3 Considerações Finais 

Os índices de respostas da comunidade externa apontaram aprovação quanto à missão da instituição, ao PDI, e às políticas 

para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de extensão, de monitoria e demais modalidades.  

 Quanto à comunicação da instituição com a sociedade, os índices de respostas estão distribuídos entre sim e parcialmente 

claros, acessíveis na promoção da articulação com a sociedade. Apontaram o parcialmente como maior índice de respostas, 

quanto à organização e a gestão da instituição. Quanto ao planejamento, desenvolvimento e avaliação, qualidade de vida dos 

estudantes e a sustentabilidade financeira, os índices apontaram para o desconhecimento, sendo esta o maior índice. A criação de 

novos cursos foi indicada e pode ser uma referência importante na definição das necessidades de cada campus.         
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III - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O conteúdo apresentado neste relatório é oriundo do projeto da CCPA – Resolução nº 124/2009-COU – e da avaliação do 

trabalho desenvolvido pela CCPA e comissões setoriais no período de agosto de 2009 a outubro de 2011. Nesse percurso, 

destacam-se como principais limites/dificuldades para a realização dos trabalhos os seguintes aspectos: morosidade na 

constituição e na nomeação dos membros da CCPA e das comissões setoriais, assim como a substituição de vários membros 

das comissões durante o processo avaliativo; dificuldades para a constituição de uma cultura avaliativa nos âmbitos pedagógico, 

administrativo e acadêmico; ausência inicial de locais e de uma identidade institucionalizada da avaliação; dificuldades para se 

definir e se constituir uma estrutura funcional própria, de recursos humanos, suporte financeiro, e as condições físicas (sala, 

mobiliário e equipamentos, deslocamento) para o desenvolvimento da Avaliação Institucional; ausência de um quadro de 

profissionais aptos e permanentes que trabalhem na Avaliação Institucional nos âmbitos da CCPA e das comissões setoriais.  

 Outra dificuldade: os questionários para a participação da comunidade acadêmica e externa no processo avaliativo foram 

disponibilizados no site da universidade de outubro a dezembro de 2010, necessitando ser prorrogado o prazo até fevereiro de 2011 

por não ter atingido os índices previstos (25% de respondentes) de participação, o que revela entre outros aspectos, a fragilidade na 

compreensão da importância da avaliação institucional.  Em decorrência do fato em questão, entre outros aspectos, a conclusão do 

relatório prevista para final de julho de 2011, foi prorrogada para outubro de 2011.  

 Como principais resultados dos trabalhos da CCPA e das comissões setoriais alguns avanços são registrados, tais como: após 

a aprovação do regimento interno da CCPA, no qual está determinado a quem compete a responsabilidade de dar condições de 

trabalho para a viabilização do projeto de Avaliação Institucional, em outubro de 2010, a CCPA conquistou um espaço próprio e com 

equipamentos (computador, impressora e mobiliários); no caso das comissões setoriais, as providências de estrutura e condições de 

trabalho estão parcialmente garantidas o que dependeu do apoio dos campi, HUOP e Reitoria; a cedência de um espaço para a 

Avaliação Institucional no site da UNIOESTE, o que criou um mecanismo de publicização do trabalho desenvolvido, bem como 
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facilitou a busca de informações e, ainda, tornou possível a participação da comunidade acadêmica e externa nas respostas aos 

questionários; em novembro de 2010, a CCPA passou a contar com o auxílio de uma professora que trabalhou por vinte horas 

semanais e foi cedida até o final do ano letivo de 2010; desde maio de 2011 a CCPA contou também com o trabalho de um 

estagiário e em junho de 2011 com uma professora para assessorar as atividades da CCPA por vinte horas semanais. Destaca-se a 

importância do trabalho e a permanência de profissionais para auxiliar no processo de Avaliação Institucional.   

 No histórico da avaliação institucional, várias discussões e propostas têm sido realizadas em relação à formulação das 

dimensões necessárias de serem abordadas para um processo avaliativo das instituições de educação superior. Na perspectiva do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, a avaliação institucional, além de apontar dez (10) dimensões de 

análise, abarca também várias etapas para a consecução do processo avaliativo. A autoavaliação é uma dessas 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. 

 O processo de autoavaliação da UNIOESTE teve como foco as dez (10) dimensões apontadas pelo SINAES. Diante disso, o 

objetivo foi constituir um sistema de informações quantitativas e qualitativas sobre o desempenho institucional relacionado a cada 

uma dessas dimensões, no que se refere ao período de 2009 – 2011. Na elaboração dos questionários para a comunidade 

acadêmica e externa, a CCPA criou a décima primeira (11ª) dimensão (Desenvolvimento das dimensões humanas e qualidade de 

vida no trabalho). Os questionários, contendo essas dimensões, foram disponibilizados pela primeira vez para toda a comunidade 

acadêmica e externa no site da universidade, pois nos processos avaliativos anteriores, a participação da comunidade acadêmica e 

externa era realizada por meio de formulários impressos. 

 Este é um momento importante na UNIOESTE, do qual se pode extrair – através da Avaliação Institucional – elementos 

significativos para o planejamento e a melhoria de sua qualidade como instituição pública de educação superior, sendo este um 

grande desafio, no qual a participação das comunidades acadêmica e externa no processo de socialização e discussão do 

Relatório Final de Autoavaliação foi fundamental. 
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 Todo o percurso na constituição da Avaliação Institucional foi convalidado pela comunidade acadêmica. Entretanto, ainda 

se percebe a necessidade de consolidação de uma política permanente e de uma cultura avaliativa que possibilite uma prática 

autônoma, tomando a Avaliação Institucional como instrumento capaz de dar significado aos avanços construídos, mas que 

também revele as fragilidades e direcione o trabalho a ser desenvolvido para superá-las, de modo a melhor responder aos 

propósitos da universidade em seus processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

 No contexto histórico e na forma como a Avaliação Institucional vem se desenvolvendo na UNIOESTE, é preciso 

reconhecer que muito se construiu, porém, a instituição precisa avançar na consolidação da avaliação como um processo 

permanente e que seja apropriado pelas instâncias administrativas, pedagógicas e acadêmicas como um instrumento relevante 

para o planejamento da instituição.  Na medida em que a Avaliação Institucional for incorporada por todas as instâncias como 

algo necessário e que precisa ter condições estruturais, de pessoal e autonomia para cumprir seu papel, esta poderá, realizar um 

trabalho que auxilie na qualificação da instituição.  

 Diante disso, agregaram-se esforços conjuntos das comissões (Central e Setorial), bem como de toda a comunidade 

acadêmica, que sempre foi convidada a participar da Avaliação Institucional, para dar continuidade ao desenvolvimento do 

processo e concluí-lo, acreditando na UNIOESTE e na sua possibilidade de avançar como universidade pública, gratuita e de 

qualidade. 

 Os dados da Avaliação Institucional devem ser publicizados para que as comunidades acadêmica e externa tenham um 

panorama da UNIOESTE.  Desta forma, o conhecimento da realidade da instituição pode contribuir para a elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Institucional – PDI e do Projeto Político Pedagógico Institucional – PPPI, depreendendo-se que este 

processo, em última instância, visa oferecer elementos para definição do projeto de universidade que se pretende construir. 
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