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APRESENTAÇÃO

A Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, como instituição de ensino superior 

comprometida com a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, apresenta o 

seu  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional,  PDI,  que  contempla  as  condições  atuais  de 

funcionamento e orienta o conjunto de ações que visam à promoção e à indução do desenvolvimento  

nos âmbitos local, regional, nacional e internacional.

Diante  da  conjuntura  globalizada  e  dos  cenários  político,  econômico,  social,  ambiental,  

tecnológico e cultural, este instrumento de planejamento e gestão mostra o crescimento verificado,  

apresenta as projeções e enfatiza o papel fundamental da UNICENTRO enquanto instituição de ensino 

superior pública, democrática e de qualidade que visa a acompanhar as aceleradas transformações e  

atender às demandas da sociedade.

O  planejamento  universitário  define  os  planos  e  as  ações  institucionais,  sendo  o  PDI  o 

instrumento de consolidação dos eixos temáticos e das ações relacionadas elaborados pelos conselhos 

departamentais,  setoriais,  diretorias,  direções  de  campi,   pró-reitorias  e  conselhos  superiores  da 

UNICENTRO  para  o  quinquênio  2013-2017.  As  diretrizes  apresentadas  neste  documento  são  o 

resultado  desse  planejamento  conjunto,  que  observa  a  articulação  entre  orientação  democrática  e  

efetividade de gestão.

O PDI apresenta o diagnóstico atual da Instituição, bem como as projeções de todas as suas 

instâncias e atividades, nos seguintes eixos temáticos: I – Perfil Institucional; II – Projeto Pedagógico;  

III – Cronograma de Implantação e Desenvolvimento; IV – Organização Didático-Pedagógica; V – 

Perfil  do  Corpo  Docente;  VI  –  Perfil  do  Corpo  Técnico-Administrativo;  VII  –  Organização 

Administrativa; VIII – Infraestrutura Universitária; IX – Autoavaliação Institucional,  e X – Aspectos  

Financeiros e Orçamentários.

As ações da Comissão designada para elaboração do PDI atenderam ao que preceituam o art. 

16 do Decreto Federal nº 5.773, de 9 maio de 2006, e o art. 23, da Deliberação nº 1, de 9 de abril de 

2010, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, no que se refere às instruções para elaboração de 

Plano de Desenvolvimento Institucional, contemplando as áreas de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, 

além da Gestão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos. A viabilidade de sua consecução 

está  fundada nas  diretrizes  que orientaram a sua elaboração,  a  saber:  a  clareza,  a  objetividade,  a 

coerência e a factibilidade.

Dessa forma, o PDI apresenta o comprometimento da UNICENTRO como instituição pública 

e de qualidade, a partir dos valores assumidos ao longo do tempo e nos diferentes contextos das suas 

atribuições, com a função particular de servir como referencial para a consolidação da identidade e da  

cultura acadêmica na sua região de abrangência.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2013 A 2017

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1 Histórico

A trajetória da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, teve início no começo 

da década de 1970, com a criação da Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 

Guarapuava,  FAFIG,  e  da Fundação Faculdade Estadual  de Educação,  Ciências  e  Letras  de Irati,  

FECLI. A fusão dessas duas Instituições deu origem à UNICENTRO.   

Em 05 de outubro de 1989, o art. 57 das Disposições Transitórias da Constituição do Estado 

do Paraná criou  a  Fundação Universidade Estadual  do Centro-Oeste,  UNICENTRO, sob a  forma 

jurídica de Fundação de Direito Público. Em 13 de junho de 1990, por meio da Lei nº 9.295, ficou 

instituída a Fundação Universidade Estadual  do Centro-Oeste,  UNICENTRO, com sede e foro na 

cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, entidade mantenedora das duas faculdades originárias.

Em  julho  de  1991,  por  meio  da  Lei  Estadual  nº  9.663,  a  Fundação  Universidade  foi 

transformada em Autarquia, integrante da administração indireta do Estado do Paraná.

Em  06  de  dezembro  de  1995  o  Conselho  Estadual  de  Educação,  CEE,  reconheceu  a  

Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste  por  meio  do  Parecer  265/95,  que  obteve  aprovação  do 

Ministério da Educação, o qual recomendou favoravelmente o credenciamento da Instituição junto à 

Presidência da República.

Por  força da Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da Educação Nacional,  LDB,  n°  9.394,  de  20  de  

dezembro de 1996, art.10, inciso IV, que repassou aos Estados a incumbência do reconhecimento das  

Instituições  de  Ensino  Superior,  a  UNICENTRO foi  reconhecida  pelo  Governador  do  Estado  do 

Paraná, sendo o ato oficial de reconhecimento formalizado por meio do Decreto n° 3.444, de 08 de 

agosto de 1997, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná n° 5.063, nessa mesma data.

A abrangência  territorial  da  UNICENTRO  se  intensificou  a  partir  da  criação  dos  hoje 

denominados  Campi  Avançados, que são unidades universitárias localizadas nas cidades de Pitanga, 

Laranjeiras  do  Sul,  Prudentópolis  e  Chopinzinho,  mantidas  em  convênios  com  as  respectivas 

prefeituras municipais para ofertar cursos de graduação e de pós-graduação. 

Além disso,  em 2007 houve a transformação do até então denominado Centro Politécnico 

CEDETEG  em  Campus  Universitário.  Situado  em  Guarapuava,  esse  novo  Campus  conta  com 

excelente estrutura física e tecnológica e abriga os cursos de graduação e de pós-graduação das áreas  

de Ciências da Saúde, Ciências Exatas e de Tecnologia e Ciências Agrárias e Ambientais. 

Dessa  forma,  em  2008,  a  UNICENTRO  passou  a  contar  com  os  Campi Santa  Cruz, 

CEDETEG e Irati, além dos Campi Avançados de Laranjeiras do Sul, de Pitanga, de Prudentópolis e 

de Chopinzinho, e dos Polos de EaD situados em diversas cidades paranaenses e paulistas.

Em 2005,  após estudos e  discussões  internas,  a  UNICENTRO passou a  ofertar  cursos  de  
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graduação  na  modalidade  de  Educação  a  Distância,  EaD.  Com  um  Núcleo  especializado  nessa 

modalidade, o NEAD, foram firmadas parcerias, desenvolvidas tecnologias e ofertadas oportunidades 

de  formação  a  docentes  e  monitores  interessados  nessa  modalidade  de  ensino.  Em  2008,  a 

UNICENTRO passou a integrar o Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, do Governo Federal,  

e intensificou os seus empreendimentos em EaD, com produção de material, formação docente para a  

modalidade e ampliação das ofertas abrangendo novas graduações, além de cursos de pós-graduação e 

de aperfeiçoamento em fluxo contínuo, de acordo com demandas da comunidade e disponibilidade e 

interesse  dos  setores  e  departamentos  pedagógicos  da  Instituição.  Em  2012,  com  o  apoio  do 

NEAD/UNICENTRO,  a  Instituição  ofertou  36  disciplinas  totalmente  a  distância  para  os  cursos 

presenciais, atendendo a um edital específico sobre Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC's, 

financiado pela CAPES/MEC.

Merece destaque a expansão da pós-graduação Stricto Sensu da UNICENTRO, que no curto 

período de cinco anos (2006 a 2011) obteve a aprovação de dez programas pela CAPES, o que pode  

ser  visto como uma síntese  da evolução de outros  dados no período:  de 2006 a  2012 houve um 

crescimento de 68 para 107 grupos de pesquisa; de 175 para 554 projetos de Iniciação Científica; e de 

397 para 645 projetos de pesquisa. Entre 2006 e maio de 2011, o número de projetos de extensão 

também apresentou um notável aumento: passou de 139 em 2006 para 436 em 2010, registrando 341 

somente até maio de 2011; e o número de bolsas de extensão e cultura subiu de 20 para 45. Soma-se a 

tudo isso uma crescente produção de patentes. Essa situação permitiu uma melhora da capacidade de  

captação de recursos, seja por parte dos pesquisadores e extensionistas, individualmente, seja pela  

iniciativa institucional.

Na  área  de Ensino destaca-se  a  oferta  anual  de 90  bolsas  para  o  Programa de Monitoria 

Discente, na modalidade remunerada, bem como a crescente demanda na modalidade voluntária, que 

passou de 69 participantes em 2008, para 173 em 2012. O Programa de Tutoria Discente também 

contou com um aumento no número de bolsas ofertadas, que subiu de 13 em 2008, para 36 em 2012. 

Quanto ao Programa de Educação Tutorial, PET, em 2008 a UNICENTRO contava com dois grupos 

nos cursos de Geografia e Letras, passando a ter seis grupos até 2011, período em que foram criados  

os grupos dos Cursos de Física, Agronomia, Filosofia e Química, com um total de 72 bolsas ofertadas 

aos acadêmicos. Em 2009, a Instituição também passou a desenvolver o Programa Institucional de  

Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, com a oferta inicial de 72 bolsas, número que subiu para 288 

em 2012, abrangendo todos os cursos de licenciatura da universidade. Ainda na área de ensino, a  

UNICENTRO  também  faz  parte  do  Programa  de  Consolidação  das  Licenciaturas  – 

PRODOCÊNCIA/Capes, Programa de Licenciaturas Internacionais – PLI/Capes, Programa Estudante 

Convênio de Graduação – PEC-G/MEC. 

No âmbito da internacionalização, desde 2011 docentes e estudantes dos cursos de graduação 

e  pós-graduação  realizam  ações  por  meio  de  nove  diferentes  programas  de  bolsas,  tais  como  o 

intercâmbio Brasil-Alemanha no programa UNIBRAL/CAPES-DAAD,  a graduação-sanduíche e pós-
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doutorados no programa Ciência Sem Fronteiras (CAPES e CNPq), a dupla diplomação no Programa 

de Licenciaturas Internacionais (CAPES),   estágios no  Emerging Leaders in the Americas (ELAP, 

programa do governo do Canadá),  no  Ohio Internship Program (TOP, promovido pela Ohio State 

University  nos  Estados  Unidos)  e  no  Programa  de  Bolsas  Ibero-Americanas  para  Estudantes  de 

Graduação  Santander  Universidades.  A  UNICENTRO  também  vem  recebendo  estudantes 

internacionais  pelos  programas PEC-G,  do Ministério  de  Relações  Exteriores  e  PAEC-GCUB, da 

Organização de Estados Americanos (OEA) e do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, do 

qual passou a fazer parte em 2012. Assim, as principais iniciativas de internacionalização já envolvem 

ações em quinze países, além de outros que sediam instituições de ensino e pesquisa com as quais a 

UNICENTRO mantém acordos de cooperação científica materializados em numerosos projetos de 

pesquisa.

No  ano de  2009,  após  amplos  debates  em todos  os  setores  da  Universidade,  o  Conselho 

Universitário  da  UNICENTRO  aprovou  o  PDI  2009-2013,  por  meio  da  Resolução  nº  7-

COU/UNICENTRO, de 5 de Janeiro de 2009, o qual é agora substituído pelo presente texto, que  

projeta as atividades para o período de 2013 a 2017.

1.2 Formulação Conceitual Estratégica 

Missão:  propiciar  a  produção,  a  guarda,  o  acesso  e  a  disseminação  do  conhecimento 

científico, da cultura, da arte, da tecnologia e da inovação, formando pessoas eticamente responsáveis 

e  profissionalmente  qualificadas  para  a  atuação e  a  transformação do contexto socioeconômico e 

político em que atuam e contribuindo para o desenvolvimento regional.

Visão:  ser  referência  em  termos  de  qualidade  em  universidade  pública,  democrática  e 

autônoma,  com gratuidade  na  oferta  de  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  stricto  sensu,  com 

atuação nos cenários regional, nacional e internacional, a partir de ações cooperativas e integradas dos 

seus órgãos administrativos e setores de conhecimento com a sociedade, de forma a contribuir para o  

dinamismo socioeconômico, educativo, cultural, científico e tecnológico em sua área de atuação. 

Valores: 

• Defesa da universidade como bem público.

• Atuação com responsabilidade ética, social e ambiental.

• Respeito às especificidades do público, à diversidade e à pluralidade de ideias.

• Gestão democrática e representação colegiada nas instâncias deliberativas.

• Defesa do conhecimento científico como a base de suas ações.

• Respeito à história, aos valores e às necessidades dos grupos e comunidades atendidos.
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• Valorização dos públicos interno (corpo técnico e docentes) e externo (alunos, comunidade,  

organizações e instituições).

Objetivos:

• Assegurar a continuidade e a ampliação  das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de modo a  

atender as demandas da sociedade.

• Aproveitar  as  oportunidades  de  melhoria  das  condições  de  atendimento  das  demandas  sociais, 

ampliando e  verticalizando o ensino,  expandindo e  aprofundando a pesquisa,  incrementando e 

diversificando a extensão e promovendo a integração entre os níveis de ensino.

• Desenvolver ações que proporcionem um efeito sinérgico entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.

• Agir proativamente no sentido de prospectar as necessidades das comunidades interna e externa,  

buscando uma intervenção qualificada para a melhoria da atuação universitária na sua região de 

abrangência.

1.3 Áreas de Atuação Acadêmica 

A fim de cumprir a sua missão, a UNICENTRO desenvolve atividades acadêmicas pautadas 

pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nas seguintes áreas do conhecimento: Ciên-

cias Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências Humanas, Letras e Artes; Ciências 

da Saúde; Ciências Agrárias e Ciências Sociais Aplicadas.

1.3.1 Ensino de graduação

a) Graduação presencial

O quadro a seguir apresenta os cursos de graduação presenciais ofertados pela UNICENTRO 
em 2013:

QUADRO 1 - Cursos de graduação presencial ofertados pela UNICENTRO - 2013

CURSO GUARA
PUAVA

IRATI PITANGA LARANJEIRAS 
DO SUL

CHOPINZI
NHO

PRUDEN
TÓPOLIS

Administração ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Administração Pública a Distância ▬
Agronomia ▬
Arte ▬
Ciência da Computação ▬
Ciências Biológicas ▬
Ciências Contábeis ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Ciências Econômicas ▬ ▬
Comunicação Social ▬
Educação do Campo ▬
Educação Física ▬ ▬
Enfermagem ▬
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Engenharia Ambiental ▬
Engenharia de Alimentos ▬
Engenharia Florestal ▬
Farmácia ▬
Filosofia ▬
Física ▬
Fisioterapia ▬
Fonoaudiologia ▬
Geografia ▬ ▬
História ▬ ▬
Letras ▬ ▬ ▬ ▬
Matemática ▬ ▬
Medicina Veterinária ▬
Nutrição ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Pedagogia: Docência e Gestão Educacional ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Psicologia ▬
Química ▬
Secretariado Executivo ▬ ▬ ▬
Serviço Social ▬
Turismo ▬

A seguir são apresentados os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC) da UNICENTRO nos 

últimos três  triênios,  revelando a  consistência  das  melhorias  e  seus  impactos  sobre  as  avaliações 

externas que monitoram a qualidade do ensino:

QUADRO 2 – Índice Geral de Cursos (IGC) da UNICENTRO

Triênio
Nº de cursos que fizeram 

Enade nos últimos três anos
Nº de cursos com CPC 
nos últimos três anos 

IGC - 2010

Contínuo Conceito

2008/2010 51 41 278 3
2009/2011 49 45 303 4
2010/2012 49 45 332 4

 Fonte: INEP.

b) Graduação em EaD

A UNICENTRO se integra em um processo complexo e desafiador na modalidade de EaD, 

articulando-se  pelo  uso  de  diferentes  TIC's  na  sociedade  globalizada,  criando  novos  espaços  e 

possibilidades educativas. 

 A institucionalização dessa modalidade na UNICENTRO passa por práticas pedagógicas que 

são enriquecidas via novas abordagens que focalizam habilidades, competências e transversalidade 

educacional,  que  se  traduzem  em  políticas  para  a  modalidade  que,  igualmente,  instituem-se  nas  

seguintes diretrizes:

a) Ampliação do escopo geográfico das ações da UNICENTRO, por meio da interiorização da  

EaD, via oferta e reoferta de Cursos Superiores de qualidade;
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b) fortalecimento das atuais atividades de EaD;

c)  desenvolvimento de  cursos  na  modalidade  a  distância  que  possibilitem a  flexibilização 

curricular, entendida como a oferta de cursos híbridos, com parte de ensino a distância e parte de 

oferta presencial;

d) institucionalização da modalidade de educação a distância na UNICENTRO, com todas as 

prerrogativas a ela inerentes;

e) investigação de novos modelos pedagógicos;

f) qualificação técnico-pedagógica de recursos humanos para EaD;

g)  atualização  periódica  dos  projetos  pedagógicos,  cursos  e  programas,  currículos, 

planejamento de oferta e sistema de avaliação;

h)  política  de  formação  continuada  que  permita  o  aperfeiçoamento  dos  profissionais 

envolvidos  com  a  modalidade,  estimulando  a  prática  interdisciplinar  nas  ações  de  Educação  a 

Distância;

i) desenvolvimento de pesquisas, de mídias e de objetos educacionais, de forma a contribuir no 

desenvolvimento da modalidade, e

j)  inserção  das  TICs  para  atender  a  inclusão  educacional  dos  alunos  com  necessidades  

especiais, por meio de tecnologias assistivas.

Os cursos de graduação na modalidade EaD atualmente são:  Administração Pública,  Arte-

Educação, Ciências Biológicas, Licenciatura em História e Pedagogia. A oferta e reoferta de cursos 

na modalidade a distância, conforme detalhamento no item 3.4 deste PDI, seguem demandas 

percebidas pelos polos de apoio presencial.

1.3.2 Ensino de pós-graduação lato sensu

a) Pós-graduação lato sensu presencial

Os cursos de pós-graduação presenciais já ofertados pela UNICENTRO são os constantes do 
quadro a seguir:

QUADRO 3 – Cursos de pós-graduação presencial já ofertados pela UNICENTRO

CURSO GUARAPUA
VA

IRATI PITAN
GA

LARANJEIRAS 
DO SUL

CHOPINZI
NHO

PRUDEN
TÓPOLIS

Administração de Marketing ▬ ▬

Administração Financeira ▬

Agronegócios ▬

Arte Contemporânea ▬

Auditoria e Perícia ▬

Comunicação, Multimeios e Negócios ▬

Controladoria ▬ ▬

Controladoria e Finanças ▬ ▬

Cooperativismo ▬
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Docência no Ensino Superior ▬ ▬ ▬

Educação do Campo ▬

Letras – Interfaces  entre Est. Linguísticos e Literários
▬

▬

Educação Infantil ▬

Ensino de Línguas Portuguesas e Literaturas ▬

Ensino e História da América ▬

Ensino e História do Brasil ▬

Filosofia ▬

Finanças Corporativas ▬

Finanças Empresarias e Controladoria ▬ ▬

Formulação de Políticas Públicas ▬

Gestão Ambiental ▬

Gestão Contábil ▬

Gestão de Marketing ▬

Gestão de Negócios ▬ ▬ ▬

Gestão e Auditoria de Negócios ▬

Gestão Escolar ▬

Gestão Estratégica ▬

Gestão Estratégica de Pessoas ▬ ▬

Gestão Executiva e Assessoria Empresarial ▬

Gestão Financeira de Negócios ▬ ▬ ▬

História Cultural ▬

História e Regiões ▬

Língua Portuguesa e Literatura ▬

Literatura e Contemporaneidade ▬

Medicina do Esporte ▬

Mercados Emergentes em Comunicação ▬

Perspectiva e História do Brasil ▬

Planejamento Urbano ▬

Políticas Públicas ▬

Psicologia e Políticas Públicas ▬

Saúde Pública - Ênfase em Doenças Infecc. e Parasitais ▬

Sociologia ▬

Os cursos mais recentes, ofertados nos anos de 2012 e 2013, são os constantes do quadro a  
seguir:

QUADRO 4 – Cursos de pós-graduação presencial ofertados pela UNICENTRO – 2012 e 2013

CURSO GUARAPUAVA IRATI

Administração Pública ▬

Docência no Ensino Superior ▬

Educação do Campo ▬

Educação e Diversidade ▬

Farmacologia Básica e Clínica ▬

Gestão Educacional ▬ ▬

MBA – Gestão Econômico-financeira de Negócios ▬

MBA- Gestão Estratégica de Pessoas ▬ ▬

MBA – Gestão de Negócios ▬

Planejamento e Organização de Eventos ▬

Saúde Pública com Ênfase em Doenças Infecciosas e Parasitais ▬
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b) Pós-graduação lato sensu em EaD

Os  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu  na  modalidade  EaD  atualmente  ofertados  pela 

UNICENTRO são os seguintes: Gestão Escolar, Gestão Pública, Gestão Pública Municipal, Gestão em 

Saúde, Mídias na Educação.

1.3.3 Ensino de pós-graduação stricto sensu

Desde 2006, quando se deu a primeira oferta na UNICENTRO, a cada ano novos cursos de  

pós-graduação stricto sensu vão se somando aos já existentes, demonstrando o empenho da Instituição 

no seu processo de verticalização, com a qualidade requerida. O quadro a seguir apresenta os cursos  

atualmente  em  oferta,  aos  quais  deverão  se  somar  mais  dois  programas  de  mestrado  e  dois  de 

doutorado, atualmente em apreciação pela CAPES.

QUADRO 5 – Programas de pós-graduação stricto sensu ofertados pela UNICENTRO

PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO

GRANDE ÁREA NÍVEL
CONCEI-

TO
INICIO

Química Aplicada Ciências Exatas de Tecnologia

Mestrado 

CAPES/3 Março/2006

Agronomia Ciências Agrárias e Ambientais CAPES/3 Março/2007

Ciências Florestais Ciências Agrárias e Ambientais CAPES/3 Março/2007

Agronomia Ciências Agrárias e Ambientais CAPES/3 Março/2007

Biologia Evolutiva Ciências da Saúde CAPES/3 Abril/2008

Química Ciências Exatas de Tecnologia Doutorado CAPES/4 Março/2009

Geografia Ciências Agrárias e Ambientais

Mestrado

CAPES/3 Agosto/2009

Ciências Farmacêuticas Ciências da Saúde CAPES/3 Março/2010

Bioenergia Multidisciplinar CAPES/3 Março/2010

Letras Ciências Humanas CAPES/3 Agosto/2011

História Ciências Humanas CAPES/3 Março/2012

Educação Ciências Humanas CAPES/3 Agosto/2012

Desenvolvimento Comunitário Ciências da Saúde CAPES/3 Março/2013

Engenharia Sanitária e Ambiental Ciências Agrárias e Ambientais CAPES/3 Março/2013

A ampliação na oferta de cursos se reflete diretamente no número de alunos ingressantes,  

defesas e quantidade de bolsas obtidas, conforme demonstra o quadro a seguir:

QUADRO  6  –  Evolução  do  número  de  alunos  matriculados  em  cursos  de  Mestrado  e  de 
Doutorado na UNICENTRO

PPG MESTRADO PPG DOUTORADO

ANO CURSOS 
NOVOS

ALUNOS
INGRESSANTES

DEFESAS BOLSAS
CURSOS 
NOVOS

ALUNOS
INGRESSANTES

DEFESAS BOLSAS

2006 1 7 - 2

2007 3 38 - 6

2008 1 44 9 8
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2009 1 51 24 11 1 6 2

2010 2 95 24 31  6 6

2011 1 104 52 50  6 10

2012 2 129 64 108  6 12

2013 2 213 77 133 10 5 13

TOTAL 13 681 250 - 1 34 5 -

1.3.4 Pesquisa

As  ações  relativas  à  pesquisa,  na  UNICENTRO,  estão  diretamente  ligadas  ao  ensino 

(graduação e pós-graduação) e à extensão. Atualmente as ações são desenvolvidas por 110 grupos de 

pesquisa cadastrados no CNPq, os quais abrangem todas as áreas do conhecimento.

Além  dos  membros  permanentes  dos  grupos,  as  atividades  de  pesquisa  contam  com  a 

participação dos estudantes, que se credenciam para os diversos Programas Institucionais de Pesquisa 

destinados  aos  discentes.  Juntamente  com  o  CNPq  e  a  Fundação  Araucária,  a  UNICENTRO 

disponibiliza nove programas de bolsas e 1 programa voluntário de Iniciação Científica voltado a 

alunos de graduação e do ensino médio e fundamental. Também mantém, juntamente com o CNPq e a 

CAPES, um programa de graduação sanduíche no exterior voltado para alunos de graduação. 

Atualmente são disponibilizadas mais de 300 bolsas, vinculadas aos seguintes programas:

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC CNPq.

• Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  em  Desenvolvimento  Tecnológico  e 
Inovação, PIBITI CNPq.

• Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  -  Ações  Afirmativas  CNPq, 
PIBIC-Af.

• Programa de Apoio a Iniciação Científica, PAIC Fundação Araucária.

• Programa Institucional  de Bolsas  de Iniciação Científica -  Ações Afirmativas  Fundação 
Araucária, PAIC Af.

• Programa de Bolsa de Iniciação Científica da UNICENTRO, BIC.

• Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  em  Desenvolvimento  Tecnológico  e 
Inovação, BITI UNICENTRO.

• Programa Ciência sem Fronteiras - Graduação Sanduíche no Exterior, CNPq/CAPES.

• Programa de Iniciação Científica Voluntária, ICV.

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, PIBIC-EM 
CNPq.

• Programa Institucional  de Bolsas de Iniciação Científica,  PIBIC-Jr Fundação Araucária.

O envolvimento nas atividades de pesquisa culmina com a participação dos estudantes no 

Seminário  de  Iniciação  Científica,  evento  anual  que  já  está  na  sua  17a.  edição,  além  de  outros  

seminários e congressos realizados pela UNICENTRO ou por outras instituições, em âmbito regional 

ou nacional.
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1.3.5 Extensão

Com o objetivo de contribuir no processo de formação humana, técnica, científica e cultural de 

sujeitos  sociais  comprometidos  com  a  produção  de  conhecimentos  e  na  busca  de  melhoria  das  

condições de vida da coletividade em geral, a Extensão Universitária, enquanto atividade acadêmica  

articulada de forma indissociável  ao Ensino e à Pesquisa,  é  marcada por  um processo educativo,  

cultural  e  científico  que  orienta  e  promove  a  interação  transformadora  entre  a  Universidade  e  a  

sociedade.

Para isso, com base nos preceitos da Política Nacional de Extensão Universitária1, suas ações 

estão pautadas por três eixos integradores: Áreas Temáticas, Território e Grupos Populacionais.

São oito as Áreas Temáticas, a saber:  Comunicação; Cultura;  Direitos Humanos e Justiça; 

Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho. Enquanto as áreas temáticas  

orientam a sistematização de ações em áreas correspondentes a grandes focos de demanda social, o 

eixo Território destina-se à promoção da integração, em termos espaciais, das ações extensionistas, 

assim como das políticas públicas com as quais elas se articulam. 

O  eixo  Grupos  Populacionais,  por  sua  vez,  busca  promover  a  integração  das  ações 

extensionistas e das políticas públicas com as quais elas se articulam, visando a atender a grupos 

populacionais  específicos,  especialmente  aqueles  que  se  encontram  em  situação  de  maior 

vulnerabilidade social. No conjunto desses eixos, as áreas de atuação prioritárias são:

• Ampliação e fortalecimento das ações de democratização da ciência;

• qualificação e reorientação profissional;

• melhoria da qualidade da educação básica;

• melhoria da saúde e da qualidade de vida da população brasileira;

• democratização do acesso à cultura e ao esporte e lazer;

• preservação e sustentabilidade do meio ambiente;

• melhoria do atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso;

• melhoria do programa nacional de educação nas áreas da reforma agrária;

•  promoção  do  desenvolvimento  cultural,  em especial  a  produção  e  preservação  de  bens 

simbólicos e o ensino das artes.

1 Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX. Política Nacional de Extensão 
Universitária. Manaus, AM: mai. 2012. Disponível em: http://www.renex.org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-
de-Extensao.pdf. 

http://www.renex.org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao.pdf
http://www.renex.org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao.pdf
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2. PROJETO PEDAGÓGICO 

2.1 Inserção Regional e Responsabilidade Social

A importância e a relevância social do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, além 

das  parcerias  e  das  perspectivas  de  inserção  regional  e  responsabilidade  social  com  instituições 

internacionais, federais, estaduais e municipais, justificam a atuação da UNICENTRO em diferentes 

níveis de ações, visando à promoção de alternativas para o desenvolvimento humano sustentável. 

A busca do  desenvolvimento  socioeconômico e  socioambiental  por  parte  da Universidade 

requer a observância de princípios e práticas que valorizem a indissociabilidade das atividades de 

ensino,  pesquisa  e  extensão,  que  promovam  a   equidade,  que  proporcionem  a  ampliação  dos 

mecanismos  de  inclusão  social  e  da  atuação  através  de  redes  acadêmicas,  e  que  avancem  na 

flexibilização de modalidades de aprendizagem. 

De acordo com o documento síntese do Fórum Nacional de Educação Superior (FNES, 2009)2, 

uma universidade comprometida socialmente é espaço de educação de cidadãos em um mundo de 

desigualdades e injustiças; de pessoas em condições de encontrar seu lugar no mercado de trabalho e  

produzir; de pessoas responsáveis pela sociedade onde vivem, comprometidas com a causa pública. 

Partindo  de  tais  premissas,  a  responsabilidade  social  da  UNICENTRO  compreende  um 

conjunto de atividades que visam a contribuir para o atendimento das demandas sociais, e uma gama 

de projetos e programas que fomentam a geração de conhecimento científico, tecnológico e inovação, 

atividades essas que legitimam a missão e os compromissos de uma Instituição de Ensino Superior 

Pública no Estado do Paraná. De acordo com o documento síntese do Fórum Nacional de Educação 

Superior (FNES, 2009), trata-se de um contexto em que o compromisso social das IES com a ciência, 

a  tecnologia  e  a  inovação  (CTI)  adquire  enorme  importância  pela  necessidade  de  promover 

alternativas de crescimento econômico, desenvolvimento humano e sustentável. 

Cumpre observar que a UNICENTRO reverbera as proposições do FNES quando transmite, 

produz e dissemina o conhecimento de forma comprometida e socialmente responsável, assumindo os  

desafios globais para a construção de sociedades mais justas e igualitárias. 

Sendo fiel ao seu propósito de atender às demandas sociais do público que a ela acorre, ou que 

ela busca atender, a UNICENTRO extrapola sua área de abrangência para além da Região Centro-Sul 

do Paraná, onde está localizada. Seja nas atividades educativas, na produção científica, nos projetos de  

inovação tecnológica, na produção artística, as ações da Instituição se fazem sentir em cenário bem 

mais amplo, nacional e internacional, mediante contínuo aprimoramento de tecnologias de linguagens 

2 Documento Síntese do Fórum Nacional de Educação Superior, FNES, realizado em Brasília, no período de 24 a 26 de maio 
de 2009. O FNES foi realizado com o objetivo de difundir as diretrizes da Conferência Regional de Educação Superior para a  
América Latina e o Caribe (CRES, 2008) no Brasil, tornando-a conhecida da comunidade acadêmica local, à qual coube  
coletar subsídios à participação da delegação brasileira na Conferência Mundial de Educação Superior em 2009 (CMES,  
2009). O Fórum objetivou, ainda, destacar aspectos da política de Educação Superior para contribuir em outros dois eventos 
importantes para o debate sobre a estrutura e organização da Política Educacional Brasileira: a Conferência Nacional de  
Educação (CONAE) e o encontro para revisão das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período 2011- 2020.
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e do relacionamento com os atores sociais que compõem os diferentes cursos de graduação e pós-

graduação, e desenvolvem açoes de pesquisa e extensão em parcerias no país e no exterior. 

Com  base  nas  acentuadas  assimetrias  econômicas  e  sociais  verificadas  no  território 

paranaense,  os indicadores socioeconômicos da área de abrangência da UNICENTRO ressaltam a 

relevância do papel da Instituição como promotora de ações com vistas à integração entre municípios,  

à valorização da diversidade cultural e à melhoria dos aspectos sociais e ambientais.

Considerando  os  indicadores  sociais  das  mesorregiões3 em  que  a  UNICENTRO  atua, 

observam-se  Índices  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  bastante  baixos,  se  comparados  com o 

indicador médio paranaense de 0,711 em 1991 e 0,787 em 2000, o que reforça a sua responsabilidade 

social, especialmente nos casos desses municípios com baixo nível de desenvolvimento. 

Os impactos e a importância da UNICENTRO podem ser sentidos na quantificação do público 

discente diretamente atendido nas suas diversas unidades (campi universitários e  campi  avançados), 

conforme dados da Divisão de Planejamento e Avaliação Institucional  (DIPLAI,  2013):  são 7.890 

alunos  de  graduação  presencial  e  1.482  de  educação  a  distância;  225  alunos  de  especialização 

presencial e 2.563 a distância; 378 alunos de pós-graduação stricto sensu. Observe-se que do total de 

399 municípios paranaenses, 250 são de alguma forma atendidos pela UNICENTRO, o que perfaz um 

total de mais de cinco milhões de pessoas residentes na sua região de abrangência.

Nesse cenário e segundo a classificação do FNES (2009), a UNICENTRO qualifica-se como 

uma  “universidade  socialmente  relevante”,  tendo em vista  seu  esforço  para  superar  as  distâncias  

geográficas e dar atendimento de qualidade, mediante o tripé ensino-pesquisa-extensão, às regiões e  

comunidades que apresentam baixos indicadores sociais.

2.2 Princípios Filosóficos e Técnico-metodológicos

Os princípios  filosóficos  que norteiam as  atividades da UNICENTRO são orientados pelo 

humanismo,  pelo laicismo e  pela  busca de uma sociedade democrática,  pautada pela  ética  e  pela 

liberdade de pensamento e de expressão. No plano técnico-metodológico, a UNICENTRO orienta-se 

pelo rigor científico, além de reconhecer e valorizar os domínios culturais e artísticos na perspectiva 

da inclusão.

Esses  princípios  embasam as  práticas  acadêmicas  desta  Instituição,  as  quais  se  articulam 

transdisciplinarmente com o conhecimento científico, a inclusão social, o respeito ao meio ambiente e 

o crescimento sustentável.

Almeja-se, assim, o desenvolvimento das competências individuais e coletivas, a formação 

profissional  de qualidade,  a criatividade artística e científica,  a autonomia para o aprendizado e o  

pensamento  crítico,  a  liberdade  calcada  no  respeito  à  diversidade,  e  o  acolhimento  de  todos,  

3 São dez mesorregiões geográficas: Noroeste Paranaense, Centro-Ocidental Paranaense, Norte Central Paranaense – na qual 
se inserem as Regiões Metropolitanas de Maringá e de Londrina – Norte Pioneiro Paranaense, Centro-Oriental Paranaense, 
Oeste Paranaense, Sudoeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Sudeste Paranaense e Metropolitana de Curitiba, na qual se 
encontra  a  Região  Metropolitana  de  Curitiba.  Tal  distribuição  está  disponível  em: 
<http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/PR_Censo2011.pdf>.

http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/PR_Censo2011.pdf
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independentemente da procedência geográfica, da etnia, da nacionalidade, da orientação sexual, das  

opções religiosas, políticas e/ou ideológicas. 

Tais  princípios  alicerçam a  busca  constante  pela  excelência  no  ensino,  na  pesquisa  e  na 

extensão, direcionadas para a formação humana global e para o desenvolvimento do país. 

Para tanto, a UNICENTRO, como órgão executivo do Estado,  está orientada a contribuir na  

construção  e  execução  de  políticas  educativas  de  forma  apartidária,  reconhecendo-se  como 

universidade pública, gratuita e de qualidade. 

2.3 Políticas de Ensino

O desafio da educação superior reside em demandas de formação que, entre outros, encontra  

seu eixo na construção de novas concepções curriculares, comprometidas com o tempo histórico e 

seus artefatos culturais.

Ao  propor  políticas  de  ensino,  a  UNICENTRO,  não  perdendo  de  vista  sua  missão 

institucional, assume o desafio de pensar o tempo da graduação como o tempo de formação. Destarte,  

estabelece suas diretrizes em sintonia com as políticas públicas nacionais,  buscando a inclusão de  

jovens  e  adultos  no  pleno  direito  à  educação  pública,  gratuita  e  de  excelência.  Para  tanto,  o 

estabelecimento de diálogos polissêmicos com as instituições governamentais, tanto federais quanto 

estaduais  e  demais  segmentos  da  sociedade  civil,  constitui-se  em condição  sine  qua  non para  a 

educação pensada na perspectiva de formação plena.

Daí decorrem as preocupações com o conjunto de ações que favoreçam o processo formativo 

de discentes, compreendido à luz da diversidade e da pluralidade que envolvem o cotidiano acadêmico 

vivenciado por sujeitos sociais que demandam diferentes esforços e ações educativas no sentido de 

compreensão  e  transformação  da  realidade.  Sob  essa  ótica,  a  formação  compreende  um  amplo 

conjunto de ações visando a contemplar as necessidades de especialização nas áreas de conhecimento 

da graduação e da pós-graduação,  com uma formação humanística.

Ao entender, portanto, o espaço universitário como locus privilegiado para a compreensão e 

estabelecimento de ações relativas aos desafios e inquietações que permeiam a educação superior, a  

preocupação institucional em relação às políticas de ensino parte de pressupostos que se traduzem nas 

seguintes metas:

• Adequar-se  às  políticas  governamentais  visando  ao  desenvolvimento  acadêmico,  sem 

perder de vista a identidade institucional;

• situar a UNICENTRO no contexto socioeconômico, geopolítico, cultural e tecnológico;

• inserir  novas  tecnologias  de  informação e  comunicação como metodologias  e  recursos 

pedagógicos no processo educacional, no intuito de ressignificar o conhecimento, não só no sentido 

estrito de construção de novos conhecimentos,  mas também na compreensão de novas formas de 

pensar e processar as informações no contexto de uma contemporaneidade dinâmica e sem fronteiras;

• articular o ensino presencial, semipresencial e a distância;
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• articular todas as instâncias do ensino;

• estudar novas formas de arquitetura curricular, pensadas de modo flexível, tendo em vista a  

diversidade dos percursos formativos;

• superar a dicotomia entre formação humanística e  racionalidade técnica,  oxigenando os 

currículos de forma a possibilitar uma formação sólida nas várias áreas de conhecimento;

• desenvolver  a  graduação  e  a  pós-graduação  como  formação  que  ultrapassa  os  limites 

estritos da profissionalização e alcança a formação humana mais ampla;

• promover  a  relação  interdisciplinar  entre  as  áreas  do  conhecimento,  por  meio  de  uma 

estrutura  organizacional  presente  em  concepções  curriculares  que  incorporem  a  pesquisa  como 

princípio  educativo  e  a  extensão  como  processo  formativo,  e  que  respondam  positivamente  às 

atividades laborais marcadas por reestruturações produtivas. 

• articular  com  responsabilidade  social  o  ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão,  mediante  o 

desenvolvimento e o uso de novas metodologias e tecnologias de ensino,  voltadas à formação de  

sujeitos que se constroem histórica e criticamente. 

• implementar  processos  formativos  articulando  cursos,  currículos,  organização  didático-

pedagógica e infraestrutura, considerando a necessidade de flexibilização instaurada pela sociedade  

contemporânea;

• fomentar estágios de qualidade, também caracterizados como laboratórios de ensino que 

proporcionam espaços investigativos e de práticas extensionistas;

• promover  a  formação  continuada  enquanto  estratégia  fundamental  para  garantir  o 

desenvolvimento de ações junto à sociedade e para constituir uma prática culturalmente construída na 

universidade;

• estimular a mobilidade acadêmica nacional  e internacional  como via de enriquecimento 

curricular  e  de  favorecimento  da  interdisciplinaridade,  implementando  a  necessária  flexibilização 

curricular;

• articular  a  educação  superior  à  educação  básica,  considerando  que  um  dos  papéis  da  

universidade é o de formar profissionais e cidadãos que não limitem sua atuação ao conhecimento 

sistematizado ou que venham a ignorar as condições do contexto histórico-geográfico;

• desenvolver  políticas  afirmativas  que atendam à demandas internas  da Instituição,  bem 

como da região de abrangência da universidade;

• aperfeiçoar os processos de gestão acadêmica;

• consolidar os programas institucionais de ensino.

2.4 Políticas de Extensão e Cultura

Em consonância com o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão,  e  orientando-se  pelas  definições  da  Política  Nacional  de  Extensão  Universitária  
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(FORPROEX,  2012),  e  do  Plano Nacional  de  Cultura  (BRASIL,  2012),  as  ações  de  Extensão  e  

Cultura da UNICENTRO são marcadas por um processo educativo, interdisciplinar, cultural, científico 

e tecnológico, destinado a promover a interação transformadora entre a Universidade e outros setores 

da sociedade, de forma articulada com os processos de definição, implantação e avaliação de políticas 

públicas.

Com esse enfoque, a Instituição instaura uma postura pela qual se pretende transformar tanto a 

Universidade  quanto  os  setores  sociais  com os  quais  ela  interage.  Nesse  contexto,  a  Política  de 

Extensão  e  Cultura  da  UNICENTRO privilegia  a  interação  entre  universidade  e  sociedade,  com 

trânsito  assegurado  à  comunidade  acadêmica,  oportunizando  a  elaboração  da  práxis de  um 

conhecimento  acadêmico.  No  âmbito  da  Universidade,  docentes  e  discentes  apropriam-se  de  um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, é acrescido ao conhecimento anteriormente produzido.

Como se trata de ações que não se desenvolvem de modo isolado, tendo em vista a necessária 

articulação  com as  atividades  de  Ensino e  Pesquisa,  em um mesmo plano são  deflagradas  ações  

processuais  que  conjugam  dialeticamente  aspectos  da  formação  profissional  e  humana  com  a  

produção, reelaboração e disseminação do conhecimento. Essa é uma perspectiva que, gradativamente, 

vem  despertando  entre  os  atores  institucionais  a  necessidade  da  inclusão  criativa  de  ações 

extensionistas  e  culturais  nos  projetos  pedagógicos  dos  cursos  universitários4,  flexibilizando-os  e 

imprimindo-lhes um novo significado com a adoção de novos conceitos de  sala de aula e de  eixo 

pedagógico.

Frente a esse cenário, enquanto diretrizes, a Política de Extensão e Cultura da UNICENTRO 

almeja:

• Reafirmar  a  Extensão  Universitária  como processo  acadêmico  definido  e  efetivado  em 

função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do estudante, na qualificação  

do professor e no intercâmbio com a sociedade;

• estimular atividades de Extensão cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade e da sociedade;

• criar condições para a legitimação da Universidade na elaboração, implantação e avaliação 

de políticas públicas voltadas para o bem público;

• possibilitar  novos  meios  e  processos  de  produção,  inovação  e  disponibilização  de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e do desenvolvimento tecnológico e social  

do país;

• considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação cultural e 

artística como relevantes para a afirmação do caráter nacional e de suas manifestações regionais;

• estimular a educação ambiental e os processos formativos de sociedades sustentáveis como 

componentes da atividade extensionista;
4 O Projeto de Lei nº 8.035/2010, que propõe o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, recomenda que na 
totalização dos créditos curriculares de cursos de graduação seja assegurado pelo menos 10% (dez por cento) do total para a 
participação dos universitários em programas e projetos de extensão universitária (Meta 12, Estratégia 12.7).
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• tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão universitária como 

um dos parâmetros de avaliação da própria Universidade;

• valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de consórcios, redes ou 

parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e a solidariedade;

• promover  a  internacionalização  das  ações  extensionistas  com  vistas  ao  intercâmbio 

científico, técnico e cultural.

2.5 Políticas de Pesquisa

As políticas  de  pesquisa  da  UNICENTRO são  desenvolvidas  com abertura  à  Ciência,  de 

acordo com o interesse de cada pesquisador e de cada grupo, sem vigilância ou censura científica ou 

ideológica. Tendo em vista o compromisso social da Universidade e a orientação da indissociabilidade 

entre pesquisa, ensino e extensão, a produção do conhecimento e a busca da excelência refletem uma 

compreensão da Universidade não restrita à condição de prestadora de serviços especializados, mas 

como produtora de conhecimentos e agente de transformação social.

Desse modo, a relação com os contextos local,  regional,  nacional e internacional  ocorre à  

medida  em  que  cada  pesquisador,  aluno  ou  professor,  desenvolve  suas  pesquisas  por  interesse 

científico próprio, em função das oportunidades surgidas e das demandas da sociedade.

Conquanto estejam centradas na investigação científica, no rigor do método e da análise, as 

atividades de pesquisa na UNICENTRO buscam enfocar o humano e o social, e têm como orientação 

a  diminuição  das  desigualdades  sociais,  o  combate  à  fome  e  à  miséria,  a  preservação  do  meio  

ambiente, o crescimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida. 

A fim de despertar  nos jovens o interesse pela ciência e pela tecnologia,  a UNICENTRO 

oferece a alunos do Ensino Médio a oportunidade de participarem do Programa de Iniciação Científica  

e  do  Programa  de  Iniciação  Tecnológica,  com  bolsas  do  CNPq  e  da  Fundação  Araucária.  Essa 

experiência  tem  demonstrado  que  os  jovens  que  participam  desses  programas  despertam  para  a 

importância da pesquisa e do pensamento científico, e para a continuidade dos estudos em nível de 

graduação.

De modo análogo, os alunos de graduação que participam desses programas, os quais contam 

também  com  bolsas  institucionais  e  com  a  modalidade  voluntária,  despertam  o  interesse  para  a  

pesquisa  e  a  inovação  tecnológica,  para  o  avanço  da  ciência,  para  a  mobilidade  discente  e  o 

intercâmbio  nacional  e  internacional,  para  a  aquisição  de  línguas  estrangeiras,  o  que  assegura 

melhores condições de inserção no mercado de trabalho e no meio acadêmico em nível de mestrado e  

doutorado. Por esse motivo, a UNICENTRO considera a iniciação científica e a iniciação tecnológica 

como pilares da formação do aluno e alicerce da consolidação e expansão da pesquisa e de seus  

próprios programas de pós-graduação, tendo em vista o envolvimento dos alunos com professores 

pesquisadores.
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A UNICENTRO prioriza a utilização multiusuária da infraestrutura de pesquisa, com o uso 

compartilhado de laboratórios, equipamentos e outros ambientes de pesquisa, a fim de otimizar os 

investimentos  realizados.  Para  tanto,  a  Instituição  disponibiliza  dados  atualizados  de  seu  parque 

científico e tecnológico multiusuário em seu Portal na Internet.

Com essa  orientação político-pedagógica,  a  pesquisa  contribui  para  o desenvolvimento da 

UNICENTRO e, por conseguinte, da sua região de abrangência,  com reflexos sobre os ambientes  

nacional e internacional com os quais interage, com os propósitos de:

• Valorizar e apoiar a produção do conhecimento em todos os níveis de ensino e em todas as 

áreas do conhecimento; 

• integrar a pesquisa em todos os  níveis,  desde a  iniciação científica  e  tecnológica até o 

mestrado e o doutorado,  favorecendo a articulação entre graduação e pós-graduação;

• desenvolver uma política de pesquisa em consonância com as outras instâncias responsáveis 

pelo gerenciamento da pesquisa na Universidade; 

• apoiar, organizar e divulgar a produção científica da Universidade; 

• melhorar a capacidade de captação de recursos externos para financiamento de pesquisas; 

• estabelecer  uma  relação  de  sinergia  com  as  demandas  locais,  estaduais  e  nacionais, 

contribuindo para a construção de um desenvolvimento sustentável;

• criar condições de uso compartilhado de espaços e equipamentos multiusuários, otimizando 

a infraestrutura disponível para pesquisa;

• ampliar as relações entre o universo de pesquisa acadêmica e a comunidade externa.

• potencializar  as  oportunidades  de produção e de transferência  de tecnologia,  agregando 

valor aos conhecimentos da pesquisa acadêmica, por meio da inovação tecnológica;

• ampliar a cooperação científica com instituições do Brasil e do exterior, dando oportunidade 

de mobilidade acadêmica a discentes e docentes e permitindo a internacionalização das pesquisas, do 

ensino e da extensão; 

• favorecer a disseminação do conhecimento em outras línguas, ampliando a possibilidade de 

diálogo com outros povos.

2.6 Políticas de Gestão

A UNICENTRO é uma instituição pública que procura se integrar à comunidade e agir com 

responsabilidade  social,  tendo  em  vista  a  sua  missão,  visão,  valores  e  objetivos.  As  interações 

profissionais  que  ocorrem na  UNICENTRO envolvem aspectos  técnicos,  científicos,  acadêmicos, 

políticos, humanos e financeiros, em ações que se pautam pelos princípios da excelência, da qualidade, 

da democracia e da legalidade. Nesse contexto, a gestão da Universidade é orientada pelos seguintes  

pressupostos:

• Planejamento Institucional, visando à ampliação e ao desenvolvimento das diversas áreas e 
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ações universitárias, avaliando  impactos nos contextos social, ambiental e econômico;

• respeito  aos  preceitos  éticos  e  legais  contidos  na  regulamentação  institucional  e  no 

ordenamento jurídico do Estado e do país; 

• utilização criteriosa e responsável dos recursos públicos colocados à disposição do corpo 

funcional para realização das atividades do interesse institucional; 

• prospecção e prestação de contas à sociedade, órgãos públicos e/ou de fomento, visando dar 

transparência à aplicação de recursos destinados ou captados pela Universidade;

• articulação do trabalho coletivo interno, objetivando a sincronia na realização do trabalho 

envolvendo as áreas de orçamento, compras, patrimônio, pessoal e finanças; 

• clara definição das necessidades quantitativas e qualitativas da força de trabalho e empenho 

para  alcançá-las,  levando-se  em consideração as  demandas  dos  Órgãos Institucionais  e  os  limites 

orçamentários; 

• fomento  ao  pleno  desenvolvimento  docente,  por  meio  de  instrumentos  de  incentivo  à 

titulação nas diversas áreas do conhecimento; 

• qualificação  do  corpo  técnico  para  o  atendimento  às  políticas  de  governo,  visando  à 

melhoria dos serviços prestados em âmbito institucional; 

• promoção de espaços para discussão, compreensão e inovação das práticas administrativas 

no setor público; 

• garantia de condições seguras de trabalho,  visando à integridade física e psicológica de 

servidores, acadêmicos e estagiários.

2.7 Política de Verticalização e de Pós-Graduação 

A UNICENTRO tem se afirmado como Instituição de Ensino Superior  e  como centro de  

pesquisa imprescindível para a melhoria das condições de vida nas regiões Centro-Oeste e Centro-Sul 

do  Paraná,  tendo  em  vista  a  convergência  de  recursos  e  potencial  humano  para  a  geração  de 

conhecimento científico, tendo como princípio o respeito à vocação regional, à formação histórica e  

cultural  das  comunidades.  Nesse  sentido,  a  pós-graduação  se  configura  como peça-chave  para  o 

crescimento  da  capacidade  institucional  no  cumprimento  de  sua  missão,  dando  respostas  aos 

problemas e questionamentos da região onde se insere, sejam eles econômicos, sociais, científicos ou 

culturais.

Indissociável da pesquisa, a pós-graduação constitui-se um excelente meio de atualização, cri-

ação e motivação para o enfrentamento dos desafios que envolvem a responsabilidade de cada profis -

sional das diversas áreas do conhecimento, na geração da ciência e no desenvolvimento de inovações 

tecnológicas, nas relações humanas e no desenvolvimento social. A pós-graduação atende ao objetivo 

de formação de profissionais capacitados, habituados com a construção do conhecimento como algo 

dinâmico e plural, abertos ao diálogo e ao intercâmbio com outros centros acadêmicos. Por isso, os  
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cursos de pós-graduação trabalham com o conceito de profissional pesquisador, consciente do caráter  

inacabado do conhecimento e da necessidade de formação continuada, bem como de sua responsabili-

dade ambiental e social.

Por esse motivo, a política institucional de pós-graduação da UNICENTRO, de acordo com o 

seu  caráter  público,  está  voltada  para  a  formação humana  mais  ampla  de  seus  quadros,  aberta  à 

liberdade  de  atuação  de  seus  pesquisadores  em todas  as  áreas  do  conhecimento  e  interessada  na 

articulação com a sociedade por meio, por exemplo, da inovação tecnológica, respeitada a autonomia 

científica como princípio que orienta o avanço da ciência.

A proposta pedagógica dos cursos de pós-graduação da UNICENTRO, em sintonia com essa 

posição política,  aponta  para  o envolvimento dos docentes  com a graduação,  em função de  uma 

consciência de que a formação de qualidade nos níveis de ensino passa pelo fortalecimento de linhas 

de pesquisa e pela consolidação de grupos de pesquisa. Dessa forma, cria-se a oportunidade para que  

os alunos de graduação se insiram nas pesquisas de docentes de mestrados e doutorados, seja por meio  

dos Programas de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica, seja pela atuação em atividades de  

estágio, que podem  propiciar o desenvolvimento de atividades extensionistas, as quais, por sua vez,  

podem se configurar como formação continuada para profissionais já titulados.

O  fomento  à  pesquisa  aponta,  assim,  para  a  proposição  de  novos  cursos  de  mestrado  e 

doutorado, contribuindo para a formação de profissionais pesquisadores de alto nível, conscientes da 

responsabilidade social  e competentes para sua inserção no mercado de trabalho.  Considerando o 

perfil acadêmico dos cursos de mestrado e doutorado, a política de pós-graduação também se volta  

para a necessidade de formação de docentes em nível superior.

Com isso,  a  UNICENTRO se projeta  no  cenário  estadual  e  nacional  como instituição de 

referência nas áreas de pesquisa e pós-graduação, associando o contexto regional às necessidades mais 

amplas, nacionais e internacionais, de aprofundamento científico de temas atuais.

Nesse quadro, podem ser apontadas como diretrizes da pós-graduação da UNICENTRO:

• Formar profissionais de alto nível, com fundamentação sólida em pesquisa;

• criar  eventos  científicos  na  Instituição,  ampliando  o  diálogo  com  pesquisadores  e 

instituições do Brasil e do exterior;

• apoiar a participação da comunidade acadêmica em eventos científicos externos;

• favorecer a cooperação científica e a mobilidade acadêmica;

• realizar parceiras com outras instituições, com o intuito de criar novas possibilidades de 

atuação,  seja na busca de novos conhecimentos,  seja  na aplicação de conhecimentos  na atividade 

produtiva;

• assegurar condições para o crescimento constante da quantidade e da qualidade da produção 

intelectual docente e discente;

• estabelecer  associações  com  outras  instituições  de  ensino  superior,  para  proposição  de 
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cursos novos de mestrado e doutorado;

• planejar a ampliação da infraestrutura de ensino e pesquisa em nível de pós-graduação;

• promover a elevação do conceito dos programas;

• fortalecer e aprimorar a interlocução e as ações junto às agências de fomento;

• apoiar a criação e a implementação de novos cursos de mestrado e doutorado, contribuindo 

para a verticalização das áreas de ensino, pesquisa e extensão;

• regulamentar,  revisar  e  disponibilizar  normas  e  procedimentos  relacionados  à  pós-

graduação;

• consolidar e internacionalizar os programas de pós-graduação; 

• ampliar o número de cursos de pós-graduação stricto sensu acadêmicos;

• ampliar  o  número de cursos  de mestrado profissionais,  dando,  ainda dessa  forma,  uma 

resposta às demandas da sociedade por formação específica em nível de pós-graduação stricto sensu.

2.8 Política de Internacionalização da IES

A internacionalização desenvolve-se segundo critérios nacionalmente discutidos no âmbito  , 

do Ministério  da  Ciência  e  da  Tecnologia  (MCT),  do  Ministério  da  Educação,  do  Ministério  das 

Relações  Exteriores  (MRE),  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior 

(CAPES),  do  Conselho  Nacional  de   Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (CNPq),  da 

Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), do Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras (CRUB), do Fórum de Assessorias das Universidades Brasileiras para 

Assuntos Internacionais (FAUBAI) e de outras entidades nacionais e internacionais como o Forum of  

Education Abroad e a European Association for International Education. 

Na  UNICENTRO,  a  internacionalização desenvolve-se  com  a  mediação  do  Escritório  de 

Relações Internacionais, que presta assessoria especializada à Reitoria, dando suporte às atividades de 

planejamento e implementação de parcerias voltadas à inserção institucional em âmbito internacional. 

Entende-se que as ações de internacionalização, tais como a participação em redes de cooperação em 

pesquisa e a mobilidade internacional  discente e docente,  incrementam a inserção da comunidade 

universitária no desenvolvimento social, econômico, político e cultural do mundo atual. 

A internacionalização é um processo que beneficia a todos os setores de forma transversal,  

com  impacto  no  ensino,  na  pesquisa  e  na  extensão.  Quando  regulamentado,  o  processo  de 

internacionalização procura salvaguardar o amplo acesso às informações e às oportunidades, a não 

discriminação e o reconhecimento de estudos de graduação, pós-graduação, estágios no exterior e/ou 

cooperações técnicas e científicas. A internacionalização é indispensável não só para a verticalização 

do ensino, mas também para expandir a nucleação dos docentes e pesquisadores em projetos bilaterais, 

implementar a sua participação em redes investigativas interinstitucionais e promover  intercâmbios de 

ciência e tecnologia.  A implantação de nove programas internacionais porporcionou,  entre 2011 e  
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2013, o acesso de docentes, alunos de graduação e  de pós-graduação a oportunidades de estudo e 

pesquisa em doze diferentes países, destacando-se os programas: UNIBRAL-CAPES, Ciência Sem 

Fronteiras (CSF), Programa de Licenciaturas Internacionais-CAPES (PLI) e Emerging Leaders in the 

Americas (ELAP-Canada).

Compreende-se que a inclusão na Instituição de estudantes estrangeiros de graduação e pós-

graduação tende a fortalecer o desenvolvimento global dos cursos e da comunidade universitária da 

UNICENTRO.

2.9 Responsabilidade Social da IES

A  UNICENTRO,  fundamentada  no  entendimento  de  que  a  responsabilidade  social  de 

instituições  públicas  consiste  em contribuir  para  a  melhoria  das  condições  de vida da população, 

trabalha de forma articulada aos movimentos sociais, aos setores produtivos e aos órgãos públicos no 

intuito de contribuir para a elaboração e execução de políticas públicas locais, regionais e nacionais,  

incluindo  iniciativas  de  ampliação  e  democratização  do  ensino  superior.  Como  preceituado  pela 

Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012), a Instituição desenvolve programas 

de  inserção  social,  educacional,  econômica  e  política  com  integração  à  comunidade,  e 

responsabilidade social orientada pelas seguintes diretrizes:

• Programas  de  apoio  aos  alunos,  por  meio  da  concessão  de  bolsas  para  os  estudantes 

(monitoria, tutoria, iniciação à docência, mobilidade, pesquisa e extensão), visando a sua inclusão,  

permanência e desenvolvimento no meio universitário;

• políticas de isenção de taxas para o vestibular,  visando à inclusão da sociedade no meio 

universitário;

• prestação de serviços à sociedade por meio das clínicas de saúde, atendimento ao público 

nas diversas áreas de conhecimento;

• programas de  inclusão  e  acessibilidade  destinados a  acadêmicos,  docentes,  funcionários, 

estagiários  e  público em geral  com necessidades  especiais,  visando  eliminar  barreiras  físicas,  de  

comunicação  e  de  informação  que  restringem  a  participação  e  o  desenvolvimento  acadêmico  e  

profissional na UNICENTRO. 

• acesso ao ensino superior para os apenados;

• assistência  psicossocial  e  jurídica  aos  apenados  e  egressos  do  sistema  prisional  e  suas 

famílias; 

• acesso a indígenas, visando a sua inclusão e manutenção no meio universitário;

• assistência psicossocial e jurídica a crianças, adolescentes e suas famílias;

• articulação das ações universitárias com as políticas públicas, com os movimentos sociais, 

com os setores produtivos, além do apoio à ampliação e a democratização do ensino superior, em 

consonância com o preceituado pelo FORPROEX (2012).
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2.10 Política de Educação a Distância - EaD

As primeiras ações institucionais em relação à educação a distância tiveram início em 2003, 

com palestras e mesas-redondas sobre o tema. Na sequência surgiu a possibilidade da oferta do curso  

de aperfeiçoamento em Inclusão Educacional, em parceria com o Instituto Base de Tecnologia, com o 

envolvimento  de  um  ainda  reduzido  número  de  professores.  Em  decorrência  dessa  ação,  a 

Universidade Estadual do Centro Oeste inseriu-se, em 2005, no Programa Pró-licenciatura do MEC, 

com o oferta do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, por meio do Consórcio EAD/Centro  

Sul,   formado em parceria  com a Universidade Estadual  de Maringá e  a Faculdade de Filosofia,  

Ciências e Letras de Paranavaí. Nesse mesmo ano a UNICENTRO criou o seu Núcleo de Educação a  

Distância,  NEAD,  como  órgão  suplementar  da  Reitoria,  tendo  obtido  nesse  mesmo  ano  o  seu 

credenciamento para a oferta de EaD, primeiro provisoriamente, e em 2008 de forma efetiva. 

Enquanto Instituição preocupada em dimensionar novos espaços e possibilidades educativas,  

um dos maiores desafios da UNICENTRO é oportunizar espaços de apropriação de conhecimento que 

superem ações didáticas simplistas, no que concerne ao desenvolvimento de disciplinas na modalidade 

a distância.

De acordo com os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância do MEC, 

ao tratar  sobre  as questões pedagógicas  dos  cursos  a  distância  é  necessário definir  o conceito de  

educação que permeia as atividades nesta modalidade, antes mesmo de se definir,  por exemplo, o 

modo como ela se organiza. Para tanto, o NEAD/UNICENTRO busca compreender a natureza dos 

cursos  e  as  necessidades  dos  alunos  como  ação  primordial  para  que  se  definam,  por  exemplo, 

adequadas tecnologias e metodologias. Entende-se que a garantia do processo de formação do sujeito 

incluído na modalidade a distância permeia, além de uma dimensão técnica e científica, uma dimensão 

política. Isso integra perspectivas de formação para o mundo do trabalho e para uma atuação cidadã na 

sociedade.

Os princípios pedagógicos para os cursos da UNICENTRO foram construídos coletivamente e 

permeados pela flexibilidade e criatividade na formulação de  abordagens pedagógicas alicerçadas em 

bases sócio-construtivistas, evidenciando um processo de construção envolvendo diferentes sujeitos 

sociais, mediados pelo conhecimento, como algo em constante processo de redimensionamento. Nesta  

perspectiva,  o  aluno  é  construtor  ativo  de  seu  próprio  conhecimento,  atribuindo  significados  e 

definindo sentidos para o seu conhecimento escolar e de mundo, de acordo com a representação que 

tem da realidade, com base em suas experiências cotidianas. As representações do aluno em constante 

processo de reelaboração redimensionam o processo de construção de conceitos. Para tanto, faz-se uso 

de uma metodologia que privilegia o design pedagógico do curso na perspectiva da pedagogia situada 

e da heutagogia, privilegiando também os seguintes elementos: a concepção pedagógica, o currículo, o 

processo de planejamento e avaliação, as mídias interativas, compreendidos como essenciais para a  

organização de uma disciplina escolar, bem como pelo uso racional das TIC's.
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O projeto  pedagógico  dos  cursos  obedece  a  legislação  vigente,  em especial  as  diretrizes  

curriculares nacionais para cada curso e as normas acadêmicas da UNICENTRO para a modalidade a  

distância. 

A partir das concepções norteadoras para a EaD e do Projeto Político-Pedagógico, PPP, de  

cada curso é que se definem o uso de tecnologias de informação e comunicação numa  matriz didática,  

disponibilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA-Moodle, que se insere, nesta perspectiva, 

como campo/comunidade de prática e segue os seguintes referenciais de planejamento: a) unidades de 

estudo; b) objetivo do trabalho com determinados conteúdos; c) atividades que podem auxiliar o aluno 

em seu processo de aprendizagem significativa; d) duração; e) ferramentas e tecnologias, levando-se 

em conta as atividades escolhidas, tais como wikis, chats, fóruns, diários, resenhas etc.; f) conteúdos;  

g) produção dos alunos; h) avaliação. 

É a partir deste planejamento que são projetadas as ações metodológicas, tendo como base 

o uso de diferentes mídias,  tais  como guias de estudo,  livro da disciplina,  videoaulas,  audioaulas, 

ebooks, webconferências, pesquisas com objetos educacionais, bibliotecas virtuais, entre outros. 

2.11 Políticas de Inovação e Tecnologia

Concebendo a inovação tecnológica como o resultado do  diálogo permanente da Ciência 

com as demandas da sociedade, a Instituição tem se destacado como importante centro de inovação e 

tecnologia,  o  que  se  ampliou  com  a  criação  em  2003  da  Agência  de  Inovação  Tecnológica  da 

Unicentro, NOVATEC, órgão suplementar ligado diretamente à Reitoria, que executa suas ações por 

intermédio das seguintes unidades:

• Divisão de  Propriedade Intelectual, destinada a auxiliar na correção de escrita de patentes 

inventivas de processos ou produtos, marcas, modelo de utilidade, direitos autorais, etc.;

• Divisão  de  Central  de  Análises,  destinada  à  prestação  de  serviços  tecnológicos  à 

UNICENTRO e à sociedade; 

• Divisão  de  Incubadora  Tecnológica,  INTEG,  destinada  à  disseminação  do 

empreendedorismo, ao sistema de pré-incubação e incubação de empresas de bases tecnológicas que 

venham a ser criadas por docentes, discentes, egressos e pela sociedade regional, apoiando a execução 

de planos de negócios, pesquisas em parceria Universidade-Empresa etc.;

• Divisão de Projetos, destinada a apoiar ao desenvolvimento, escrita e execução de projetos 

de inovação tecnológica e de serviços inovadores extensionistas. Esta divisão também é responsável 

pela ampliação e desenvolvimento do Parque Tecnológico da Unicentro, TECNICENTRO, visando à 

ampliação e modernização do ensino empreendedor e inovador institucional e à articulação do ensino,  

da pesquisa e da extensão com o setor produtivo. 
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FIGURA 1 - Organograma das Divisões da Agência de Inovação da UNICENTRO, NOVATEC

As ações institucionais desenvolvidas pela NOVATEC ampliaram o potencial de atendimento 

das  demandas por  inovação e tecnologia,  colocando a UNICENTRO em segundo lugar  dentre  as 

instituições de pesquisa do Estado do Paraná, no quesito depósito de patentes. O Quadro 7 apresenta a 

evolução de marcas e patentes na Instituição: 

QUADRO 7 - Evolução do registro de patentes e marcas na UNICENTRO – 2006/2012

Ano
Patentes Marcas

 Depositadas Total Depositadas Total

2006 3 3 0 0

2007 1 4 7 7

2008 2 6 6 13

2009 2 8 4 17

2010 2 10 2 19

2011 4 14 8 27

2012 7 21 8 35

Tais resultados são amparados em um dos pilares das atividades de inovação e tecnologia, a 

abertura livre à ciência, de acordo com os interesses dos pesquisadores e grupos de pesquisa.

Esse esforço de pesquisa, de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias conjuga as 

iniciativas de toda a comunidade acadêmica, incluindo desde estudantes do ensino médio até os alunos 

da pós-graduação stricto sensu e os professores.

Nesse sentido, outra política que favorece a inovação e a tecnologia é o desenvolvimento de 

um processo de integração entre as ações investigativas, desde a iniciação científica e tecnológica 

até a pós-graduação.

Em relação à iniciação científica e tecnológica, a simples verificação do número de estudantes 

envolvidos com os projetos nos últimos anos dá o tom dos esforços empreendidos pela UNICENTRO 

para a ampliação da capacidade de pesquisa e de inovação:
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GRÁFICO 1 – Evolução da ic na UNICENTRO, em número de estudantes - 1995/2013

Os dados revelam outra política norteadora das ações de pesquisa, inovação e tecnologia na  

UNICENTRO, qual  seja  o  trabalho de  integração das ações  de pesquisa,  ensino e extensão de 

alunos de IC e IT e de professores pesquisadores e extensionistas.

Além disso, em um processo que se retroalimenta, a iniciação científica e tecnológica abre as  

portas para o prosseguimento dos estudos em níveis de graduação (no caso dos estudantes do ensino  

médio) e de pós-graduação lato e stricto  sensu, o que culmina com a ampliação e verticalização do 

ensino,  denotando mais  uma  política  de  integração vertical  entre todas as  ações  investigativas 

voltadas à geração de inovação e tecnologia.

Esse contexto de iniciação científica e pós-graduação demonstra o envolvimento dos docentes 

da UNICENTRO com atividades de pesquisa, desenvolvidas por grande parte deles, como mostra o 

Gráfico 2: 

GRÁFICO  2  –  Projetos  de  pesquisa  em  desenvolvimento  na  UNICENTRO  e  professores 
envolvidos – em números absolutos - 2006/2013
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A consolidação da UNICENTRO como centro de excelência em pesquisa, ensino e extensão 

pode ser notada na expansão da produção científica, da inovação e da tecnologia, bem como em sua  

disseminação no Brasil e no exterior, tanto em quantidade quanto em qualidade, como resultado da 

política institucional de expansão das atividades de pesquisa e inovação tecnológica, de socialização e 

visibilidade dos resultados. 

Essa expansão é o resultado do aumento da capacidade da UNICENTRO em captar recursos 

para a infraestrutura de pesquisa, pós-graduação, inovação e tecnologia, tanto individualmente quanto 

institucionalmente. Somente os investimentos obtidos em projetos institucionais alcançam nos últimos 

anos uma soma superior a R$ 12 milhões de reais, com investimentos dos governos federal (FINEP e 

CAPES) e estadual (Fundação Araucária).

GRÁFICO 3 – Valores e fontes de fomento à pesquisa na UNICENTRO – 2006/2013 – em R$

A UNICENTRO prioriza a  utilização multiusuária da infraestrutura de pesquisa, com o 

uso compartilhado de laboratórios, equipamentos e outros ambientes de pesquisa, a fim de otimizar os 

investimentos  realizados.  Mostra  disso  é  a  disponibilização  dos  dados  atualizados  de  seu  parque 

científico e tecnológico multiusuário no portal da Instituição na Internet.

Tendo  em  vista  sua  política  de  livre  pensamento  científico,  a  UNICENTRO  apoia  o 

desenvolvimento de pesquisa básica, pesquisa aplicada e inovação tecnológica. Essa diversidade 

projeta  a  Universidade  como  instituição  de  excelência  em  sua  área  de  abrangência,  criando 

oportunidades e respostas para demandas existentes na sociedade, do setor produtivo à educação, da 

saúde ao meio ambiente, da economia familiar à agropecuária.

Também é  uma orientação  política  das  atividades  de  pesquisa  e  inovação  tecnológica  da 
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Brasil e do exterior.

Todo esse conjunto de ações que demonstra a preocupação institucional com a pesquisa e a 

inovação tecnológica, fato que permitiu à UNICENTRO um significativo incremento no número de 

bolsistas de produtividade em pesquisa nos últimos anos, como mostra o Gráfico 4:

GRÁFICO 4 – Evolução das bolsas-produtividade em pesquisa na UNICENTRO - 2009/2013
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3. PLANO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

3.1 Ensino de Graduação: Criação, Consolidação e Aprimoramento

O Plano de Expansão da UNICENTRO foi aprovado em 2011, por meio da Resolução n° 96-

COU/UNICENTRO, tomando-se as áreas de conhecimento como critério de expansão da graduação e 

os Campi Universitários como unidades diretrizes, de modo a garantir um equilíbrio entre as unidades 

e as áreas no crescimento da Universidade.

Os princípios que orientaram a metodologia das discussões da expansão da UNICENTRO 

buscam  atender  aos  critérios  de  desenvolvimento  socioeconômico,  de  atendimento  às  vocações  

regionais, de potencial para a produção de ciência, tecnologia e inovação, e de reversão do baixo IDH 

de sua região de abrangência, observando a responsabilidade social da Universidade, sem perder de 

vista as necessidades estaduais e nacionais de formação de pessoal em áreas estratégicas.

A expansão  da  graduação revela-se  como empreendimento  necessário  para  o  objetivo  de 

fortalecer o conhecimento gerado e disseminado na Instituição por meio da criação de novos cursos, 

proporcionando formação de pessoal para todas as dimensões dos arranjos produtivos locais, suprindo 

as lacunas que impedem o crescimento regional e mediando a inserção da Universidade nos âmbitos  

estadual e nacional.

Os  novos  cursos  constituem-se  em  espaços  de  maior  articulação  e  produção  científica  e 

tecnológica,  de  modo  a  colaborar  para  o  atendimento  das  demandas  surgidas  da  dinâmica  das 

reestruturações nos mais diversos campos do setor produtivo e cultural do Estado do Paraná, tais como 

na produção e transformação de matérias-primas, geração de tecnologias, comércio e prestação de 

serviços nas áreas pública e privada, com foco na redução das desigualdades econômicas e sociais, em 

âmbito estadual e nacional.

Outro aspecto que orientou a proposta de expansão é a necessidade de atuação na formação de 

pessoal e na produção de CT&I em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Somam-se a 

essas justificativas os dados que demonstram a necessidade de incremento da formação profissional e 

acadêmica. Implantar novos cursos para a formação de pessoal, além de ampliar as possibilidades de 

acesso ao ensino superior, aumenta a capacidade institucional de contribuir para o desenvolvimento da  

região na qual se insere a Universidade.

O  plano  de  expansão  prioriza  a  criação  de  novos  cursos  nas  áreas  de  conhecimento  já  

existentes  na  Universidade;  a  duplicação  de  ofertas  deve  ser  objeto  de  discussão  específica  pelo 

Conselho  Universitário,  considerando  as  condições  estruturais  e  o  atendimento  às  demandas 

existentes.

Observados esses  critérios  e  justificativas,  nos  próximos vinte  anos a  Instituição envidará 

esforços no sentido de implantar novos cursos, como os incluídos no quadro a seguir:
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QUADRO 8 – Cursos de graduação contemplados no Plano de Expansão da UNICENTRO

Setores de Conhecimento Cursos
Ciências Humanas, Letras e Artes Artes Cênicas, Cinema, Educação do Campo, Letras Libras, Sociologia.  

Ciências Sociais Aplicadas Agronegócios, Direito, Gestão da Informação.

Ciências Exatas e de Tecnologia
Arquitetura, Engenharia Bioquímica, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Física, Engenharia Mecânica, 
Sistemas de Informação.

Ciências da Saúde Medicina, Odontologia.

Ciências Agrárias e Ambientais Zootecnia.

Observa-se que nos próximos vinte anos o COU poderá decidir por novas ofertas em função 

de novas demandas regionais e/ou das possibilidades técnicas para a implantação de novos cursos, ou 

estabelecer prioridades, conforme ocorreu com a Resolução n. 7-COU/UNICENTRO, de 25 de março 

de 2013, que aprovou a prioridade de oferta de três novos cursos por Campus Universitário, a saber:

QUADRO 9 – Cursos de implantação prioritária na UNICENTRO, por Campus universitário

Campus universitário Cursos prioritários
Santa Cruz Agronegócios, Direito, Sociologia.  

Cedeteg Engenharia Elétrica, Medicina e Zootecnia.

Irati Artes Cênicas, Engenharia Civil e Engenharia de Produção.

A implantação dos novos cursos, tendo em vista a natureza de seus escopos frente à demanda  

social regional, representará expressiva ampliação do potencial da UNICENTRO para incrementar as  

atividades de socialização da produção em Ciência, Tecnologia e Inovação junto às comunidades de 

sua área de abrangência, para a promoção sustentável do desenvolvimento econômico e social.

3.1.1 Criação de novos campi universitários

Em seu processo de expansão, a UNICENTRO aguarda encaminhamentos e definições do 

Governo do Estado a respeito dos projetos de implantação dos três Campi Universitários (Laranjeiras 

do Sul, Pitanga e Chopinzinho), encaminhados para apreciação no ano de 2012. A concretização desse 

anseio é uma importante estratégia de maior interiorização do ensino superior e de ampliação das 

oportunidades  de  formação  aos  jovens  do  interior  do  Paraná,  com  consequente  ampliação  das 

possibilidades  de  desenvolvimento  do  Estado.  Além  disso,  a  Universidade  permanece  atenta  às 

necessidades  de  discussão,  elaboração  e  proposição  de  novos  projetos  de  instalação  ou  de 

incorporação de novos Campi, sempre com o intuito de ampliar seu campo de atuação e de cooperar  

com o desenvolvimento da sociedade.

3.1.2 Convênios para novos campi avançados

A expansão da Universidade passa, também, pelo incremento das ações nos Campi Avançados, 

que se constituem em unidades de ensino fora das sedes da UNICENTRO, com a diversificação das 
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ofertas de cursos tanto de graduação, como de pós-graduação e de extensão. Assim, fomentar junto aos 

departamentos pedagógicos a descentralização da oferta de vagas e realizar estudos específicos para  

atender  a  demandas  dos  municípios  localizados  na  sua  região  de  abrangência  é  uma  disposição 

institucional assumida como estratégia de expansão. 

3.1.3 Metas e objetivos na área de ensino

META 1 – Elevar a Qualidade dos cursos

Estratégias:

- Fomento às discussões que visem a avaliar diferentes aspectos do ensino de graduação;

- promoção de ações que visem a melhorar o Conceito Preliminar de Cursos (CPC), na área da graduação;

- ampliação e consolidação dos Programas Institucionais de Ensino;

- intensificação da relação com instituições nacionais e estrangeiras;

-  prospecção  e  divulgação  dos  editais  de  financiamento  na  área  de  ensino,  articulando  a  participação 
institucional;

-  apoio à criação de mecanismos que visem à mobilidade e ao intercâmbio com instituições nacionais e 
estrangeiras.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 2 – Modernizar os processos de gestão acadêmico-administrativa

Estratégias:

- Orientação e análise dos processos internos com vistas à criação e à extinção de cursos, bem como dos atos  
regulatórios  externos  de  reconhecimento  e  renovação  de  reconhecimento  de  cursos  de  graduação  e  de 
recredenciamento institucional;

-  otimização  do  processo  de  registro  de  diplomas  expedidos  pela  UNICENTRO  e  por  instituições 
conveniadas;

- pesquisa sistemática da legislação educacional, a fim de manter os cursos de graduação ofertados atendendo 
às exigências legais e de melhorar sua estruturação;

- disponibilização de infraestrutura adequada aos usuários de sistemas acadêmicos;

- apoio à atualização tecnológica dos recursos destinados ao controle acadêmico e ao registro de diplomas;

-  promoção  da  capacitação  periódica  de  docentes,  técnicos  e  gestores  pedagógicos  quanto  a  questões 
acadêmicas e administrativas;

- utilização das formas de avaliação institucional como instrumento de gestão, proposição e elaboração de 
políticas de ensino vinculadas ao desenvolvimento de prioridades institucionais e nacionais;

- fomento à implantação dos colegiados de curso de graduação.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META  3  –  Atualizar  e  reformular  as  atividades  acadêmicas  articuladas  ao  ensino  de 
graduação

Estratégias:

- Criação de uma cultura que assuma a vivência dos estágios supervisionados;

-  acompanhamento  dos  processos  de  adequação  dos  projetos  pedagógicos  dos  cursos  de  graduação  às  
Diretrizes Curriculares Nacionais;
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- desenvolvimento de ações que viabilizem a integração entre ensino, pesquisa e extensão;

- estímulo à participação da comunidade acadêmica nas discussões de criação ou alteração de regulamentos e  
normas institucionais;

- incentivo à incorporação dos avanços tecnológicos ao ensino de graduação;

- desenvolvimento de ações inovadoras concernentes à aplicação das diretrizes gerais de currículo aprovadas 
pelo MEC e em consonância com os Conselhos de Classe;

-  sondagem  de  mecanismos  adequados  à  flexibilização  dos  componentes  curriculares,  às  oportunidades 
diferenciadas de integralização do curso e às atividades práticas e estágios;

-  facilitação  da  inclusão  de  atividades  extensionistas  e  de  pesquisa  nas  matrizes  curriculares,  além  da  
articulação entre o ensino de graduação e pós-graduação;

- apoio aos mecanismos que permitam a progressão e aproveitamento de estudos;

-  estímulo  à  ampliação  do  uso  de  novas  metodologias  e  recursos  pedagógicos,  tais  como a  educação  a 
distância, TICS, além de oficinas e tutorias;

- fomento à implantação dos núcleos docente estruturantes.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 4 – Reduzir a evasão e a retenção escolar

Estratégias:

- Ampliação e consolidação dos Programas Institucionais de Ensino;

-  prospecção  e  divulgação  de  editais  de  financiamento  na  área  de  ensino  e  articulação  da  participação 
institucional;

- elaboração de indicadores de qualidade social, assim como de procedimentos avaliativos capazes de mensurar 
o acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão de estudos.

- fomento à implantação de um núcleo de assistência estudantil.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 5 – Implantar novos cursos

Estratégias:

-  Orientação  e  análise  de  processos  com vistas  à  criação  e  reconhecimento  de  cursos  junto  às  entidades 
competentes; 

- contribuição para a expansão do ensino de graduação.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 6 – Consolidar as ações de Inclusão Social e Acessibilidade

Estratégias:

- Adequação das ações às necessidades e às exigências da comunidade acadêmica, em termos de acessibilidade  
e disponibilidade de serviços;

- coordenação das discussões e proposições de mecanismos de inclusão social no âmbito da graduação;

- apoio de programas de ação afirmativa que incluam a adoção de reserva de vagas para estudantes  oriundos de 
grupos tradicionalmente marginalizados do acesso à universidade.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017
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META 7 – Ampliar do comprometimento social da instituição

Estratégias:

-  Apoio  a  programas  de  ação  afirmativa  que  incluam  a  adoção  de  reserva  de  vagas  para  estudantes  
desfavorecidos;

- estímulo à participação da comunidade acadêmica nas discussões de criação ou alteração de regulamentos e  
normas institucionais;

- promoção de ações no âmbito dos cursos de graduação destinadas a contribuir para a melhoria da educação 
básica e dos serviços de cunho acadêmico prestados à sociedade em geral;

- incentivo à criação de políticas de atendimento a demandas de grupos específicos;

-  apoio  à  introdução,  na  formação  acadêmica,  de  atividades  curriculares  a  serem  desenvolvidas  junto  à 
comunidade e ao entorno da Instituição.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

3.2 Pós-Graduação Stricto Sensu: Criação, Consolidação e Aprimoramento

Desde sua primeira elaboração, em 2004, o Plano de Desenvolvimento Institucional apontou a 

consolidação da política de pesquisa da UNICENTRO e a verticalização do ensino como uma de suas 

prioridades.

Essa  prioridade  orientou  a  formulação  do  Plano Institucional  para  o  Desenvolvimento  da 

Infraestrutura  de Pesquisa  da UNICENTRO (PDInfra,  2004)  pelo Comitê  de Pós-Graduação,  que 

levou  à  obtenção  de  fortes  investimentos,  tanto  com  recursos  próprios  quanto  com  aqueles 

provenientes de agências de fomento (FINEP, Fundação Araucária, SETI - Unidade Gestora do Fundo 

Paraná, CAPES, CNPq). Esse Plano busca assegurar condições de infraestrutura de pesquisa, sempre 

de forma multiusuária,  para  os  grupos consolidados,  vinculados aos programas de  pós-graduação, 

assim como para os grupos de pesquisa em consolidação, com potencial para verticalizar o ensino em 

suas áreas, seja com cursos próprios, seja pela aproximação com outras instituições do estado, visando 

à criação de programas na modalidade de associação ampla ou em rede.

A fim de estimular a criação de cursos novos, a UNICENTRO identifica grupos potenciais e 

desenvolve  um  planejamento  estratégico  para  assegurar  as  condições  necessárias,  incluindo  a  

capacitação  docente  (doutorado  e  pós-doutorado  no  país  e  no  exterior),  a  consolidação  da  

infraestrutura de pesquisa multiusuária e o incremento da produção em CT&I.

O  crescimento  e  consolidação  dos  grupos  de  pesquisa  sinaliza  que  a  expansão  da  pós-

graduação stricto sensu dar-se-á sobretudo nas áreas e programas inseridos no Quadro 10. 

QUADRO 10 – Plano de expansão da pós-graduação stricto sensu na UNICENTRO

GRANDE ÁREA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NÍVEL

Ciências Agrárias e Ambientais Biologia Evolutiva Doutorado 

Agronomia

Ciências Florestais

Geografia
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Bioenergia

Medicina Veterinária Mestrado

Ciências Exatas de Tecnologia

Nanotecnologia Doutorado

Ciência da Computação
Mestrado

Engenharia de Alimentos

Ensino de Ciências e Matemática Mestrado profissional

Ciências da Saúde
Ciências Farmacêuticas Doutorado

Interdisciplinar em Saúde Mestrado

Ciências Sociais Aplicadas

Comunicação Social
Mestrado

Desenvolvimento Regional

Administração Mestrado profissional

Ciências Humanas

Letras

DoutoradoEducação

História

Filosofia Mestrado

Letras Mestrado profissional

Para  consolidação  e  incremento  de  programas  de  pós-graduação stricto  sensu próprios,  a 

UNICENTRO estabeleceu as metas e objetivos a seguir, orientados pela política institucional para o  

período de 2013-2017.

3.2.1 Metas e Objetivos na área da pesquisa e da inovação tecnológica

MISSÃO: Formar profissionais de alto nível com fundamentação sólida em pesquisa e contribuir para 
o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico do Paraná e do Brasil.

META 1 –  Melhorar as condições de pesquisa

Estratégias:

- Ampliação do uso compartilhado da infraestrutura de pesquisa;

- solicitação de financiamento para infraestrutura institucional multiusuária de pesquisa e pós-graduação;

-  identificação  de  oportunidades  de  captação  de  recursos  e  implementação  de  ações  para  melhoria  da 
capacidade dos pesquisadores na elaboração de projetos;

- atualização de legislação interna pautada na desburocratização e valorização de critérios meritocráticos;

- informatização dos processos e trâmites de projetos de pesquisa institucionalizados;

- informatização dos processos de compras de bens de consumo e de capital adquiridos com recursos externos.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 2 – Contribuir para o desenvolvimento regional

Estratégias:

- Diagnóstico de prioridades para desenvolvimento de pesquisa de áreas estratégicas para o desenvolvimento 
regional;
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- identificação de demandas regionais por pesquisa, visando ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da 
qualidade de vida da população;

- realização de interlocuções com a sociedade visando à parceria com o setor produtivo;

- estímulo às atividades de pesquisa e extensão realizadas de forma indissociável, objetivando à otimização de 
seu impacto social.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 3 – Expandir a Iniciação Científica e Tecnológica

Estratégias:

- Gestão junto a agências de fomento para obtenção de novas bolsas para iniciação científica e pós-graduação, 
pesquisa e capacitação docente;

- aumento do número de bolsas de iniciação científica institucionais;

- atualização do valor das bolsas de iniciação científica institucionais;

- ampliação da infraestrutura de pesquisa para alunos de iniciação científica;

- apoio à participação de alunos em eventos externos de iniciação científica;

- aumento do número de projetos de iniciação científica;

- valorização da iniciação científica na distinção de alunos de excelência para participação em mobilidade 
discente;

- visibilidade aos trabalhos de iniciação científica de excelência;

- criação de prêmio de iniciação científica.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 4 – Otimizar as oportunidades de inovação tecnológica

Estratégias:

- Realização de eventos para formação de pesquisadores inovadores em tecnologia;

- estímulo à participação de pesquisadores em eventos da área de inovação tecnológica;

- interação com instituições e pesquisadores com experiência em inovação tecnológica;

- apoio aos pesquisadores nos processos de produção e transferência de tecnologia;

- celebração de convênios de cooperação científica e tecnológica com o setor empresarial;

- valorização de registros de patente.

- promoção de cursos de qualificação sobre propriedade intelectual.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 5 – Expandir a cooperação científica com outras Instituições de pesquisa 

Estratégias:

- Celebração de convênios com instituições nacionais e internacionais;

- apoio à mobilidade docente e discente;

- intensificação de presença, na Instituição, de professores visitantes;

- criação de redes de pesquisa interinstitucionais;

- apoio na elaboração de projetos para captação de recursos para missões de estudo e pesquisa.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017
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META 6 – Consolidar grupos de pesquisa

Estratégias

- Orientação quanto a critérios do CNPq para a constituição de grupos consolidados;

- apoio aos grupos de pesquisa emergentes e em consolidação;

- orientação na reestruturação de grupos de pesquisa objetivando a melhoria da produtividade científica;

- promoção da interação entre grupos de pesquisa;

- valorização dos pesquisadores vinculados a grupos consolidados.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 7 – Ampliar a internacionalização da pesquisa

Estratégias:

- Fomento à tradução de manuscritos científicos;

- fomento à disseminação em periódicos de alto fator de impacto;

- apoio ao aprendizado de língua inglesa por alunos e pesquisadores;

- realização de exames de proficiência certificados no ambiente da UNICENTRO;

- tradução do portal da UNICENTRO na Internet;

- oferta de disciplinas em língua inglesa;

- intensificação da mobilidade docente e discente;

- ampliação da cooperação científica com pesquisadores do exterior;

- realização de eventos para disseminação das oportunidades e estratégias para a internacionalização;

- estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa brasileiras visando à otimização dos recursos e 
ampliação das oportunidades.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

3.2.2 Metas e objetivos em relação à verticalização do ensino

META 1 – Melhorar a gestão da Pós-Graduação na UNICENTRO

Estratégias:

- Atualização de legislação interna pautada na desburocratização e valorização de critérios meritocráticos;

- informatização do registro, trâmite, acompanhamento e controle de todas as atividades institucionais da PG;

-  aperfeiçoamento  de  toda  a  rede  institucional  que  determina,  registra,  tramita,  executa  e  controla  os 
procedimentos para utilização dos recursos do PROAP e outras verbas específicas da PG;

- intensificação das atividades de apoio acadêmico e interlocução com as secretarias dos PPG;

- padronização de procedimentos de gestão e de expedição de documentos dos PPG.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 2 – Contribuir para o desenvolvimento regional

Estratégias:

- Diagnóstico de prioridades para o alinhamento das pesquisas nas áreas estratégicas para o desenvolvimento 
regional;

- identificação das demandas regionais por pesquisa, visando ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da 



44

qualidade de vida da população;

- realização de interlocuções com o setor produtivo com vistas ao desenvolvimento de pesquisas de cunho 
tecnológico de interesse regional.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 3 – Estimular a criação de novos programas e cursos de pós-graduação Stricto Sensu

Estratégias:

- Identificação de grupos potenciais para composição de novos cursos e programas;

- identificação de demandas priorizadas pela CAPES;

- indução de ações envolvendo os grupos identificados ;

- orientação e auxílio no planejamento de metas e ações para elaboração de propostas de cursos novos;

- orientações sobre o projeto pedagógico dos cursos novos;

- orientação na elaboração de APCNs;

- viabilização de consultoria externa para análise de propostas de cursos novos;

- interlocução com a CAPES e com as instâncias superiores da UNICENTRO na criação de cursos novos;

- convergência dos projetos de pesquisa para as áreas e linhas de pesquisa dos cursos em proposição;

- estímulo ao aumento no número de orientações dos docentes, principalmente de IC e IT.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 4 – Melhorar progressivamente a qualidade (conceito) dos cursos Stricto Sensu

Estratégias:

- Gestão junto a agências de fomento (CAPES e Fundação Araucária), para obtenção de novas bolsas de pós-
graduação (mestrado e doutorado);

- incentivar a criação de cursos de Mestrado Profissionais com obtenção de bolsas da iniciativa privada;

- gestão junto a agências de fomento para lançamento de editais específicos para ações da pós-graduação;

- acompanhamento das normas e dos procedimentos de credenciamento e descredenciamento de docentes nos 
PPG;

- realização de eventos de disseminação e divulgação dos resultados de pesquisa, com vistas à visibilidade das 
potencialidades da instituição na PG;

-  estímulo  à  participação  de  docentes  e  discentes  em  eventos  científicos  e  tecnológicos  nacionais  e 
internacionais;

- interação com instituições e pesquisadores externos, bem como celebração de convênios com instituições 
nacionais e internacionais;

- celebração de convênios de cooperação científica e tecnológica com o setor empresarial;

-  expansão  da  cooperação  científica  com  PPGs externos  com  conceitos  elevados,  por  meio  do 
Casadinho/PROCAD CAPES;

- intensificação/ampliação de bolsistas de pós-doutorado (PNPD-CAPES e outros) nos PPG da UNICENTRO;

- apoio à mobilidade docente e discente;

- intensificação na presença de professores visitantes nos PPG;

- efetivação de redes de pesquisa interinstitucionais;

- melhoria quantitativa e qualitativa da produção intelectual, e fomento à tradução de artigos e publicações 
científicas em periódicos de alto fator de impacto;

- ampliação da base de dados, disseminação e treinamento do Portal de Periódicos da CAPES;

- acompanhamento permanente para otimização do preenchimento da Plataforma Sucupira da CAPES;



45

- padronização, tradução e visibilidade dos sites dos PPG da UNICENTRO;

- realização de eventos para disseminação das oportunidades e estratégias de internacionalização.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 5  –  Regulamentar,  revisar,  disponibilizar  e  acompanhar  normas  e  procedimentos 
relacionados à pós-graduação

Estratégias:

- Regulamentação do Regime disciplinar discente da PG, e da Validação de títulos obtidos no exterior;

- reformulação de regulamentos (Plano de Capacitação Docente e de Agentes Universitários; Afastamento 
para Licença Sabática);

- análise de regulamentos e normas de novos cursos de PG;

- análise de reformulações de regulamentos de cursos de PG já existentes;

- acompanhamento do cumprimento das normas e regulamentos estabelecidos pelas comissões de seleção e 
comissões de bolsas dos PPG;

- divulgar e fazer cumprir normas e regulamentos estabelecidos pela CAPES.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 6 – Estimular a capacitação docente

Estratégias:

- Gestão junto a agências de fomento para obtenção de novas bolsas de doutorado e pós-doutorado;

- prospecção e orientação de oportunidades de Mestrados e Doutorados;

- celebração de convênios para Doutorados Interinstitucionais – DINTER;

- orientação quanto a critérios institucionais para afastamento de docentes para qualificação.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 7 – Planejar a ampliação e utilização da infraestrutura de ensino e pesquisa em nível 
de pós-graduação

Estratégias:

- Participação do Comitê de Pós-Graduação nas discussões e decisões dos projetos institucionais vinculados à 
pós-graduação (CT-Infra FINEP, CT-Infra-ABRUEM, FINEP, Pró-Equipamentos CAPES, Pró-Equipamentos 
Fundação Araucária);

- intensificação das ações de afirmação do caráter multiusuário das estruturas de pesquisa da UNICENTRO 
adquiridas em projetos institucionais;

-  identificação  de  oportunidades  de  captação  de  recursos  e  implementação  de  ações  para  melhoria  da  
infraestrutura da PG.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 8 – Estimular cursos de pós-graduação Lato Sensu

Estratégias:

- Criação de novos cursos;

- reoferta de cursos existentes;

- valorização de cursos de especialização como ponto de partida para criação de novos mestrados.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017
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3.3 Ampliação das Atividades da Extensão Universitária

A proposta de expansão das  atividades  de extensão no âmbito da UNICENTRO segue as 

Diretrizes do Plano Nacional de Extensão, conforme o princípio da indissociabilidade das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, em que esta operacionaliza a relação entre teoria e prática por meio da  

interação entre universidade e sociedade. Nessa interação, espera-se que a relação entre universidade e  

sociedade proporcione um impacto social de transformação, com reflexos na melhoria das condições 

de vida da coletividade.

O preceito constitucional de indissociabilidade entre Ensino,  Pesquisa e  Extensão e os 

institutos contemplados pela Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012) 

denotam um processo de institucionalização da extensão universitária no âmbito formal, algo que 

remete à necessidade de torná-la parte, cada vez mais, do pensar e do fazer cotidiano da vida 

acadêmica.

Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura vem atuando para a adoção efetiva das 

normas e regras já instituídas, com  destaque ao preceito constitucional, aos institutos estabelecidos 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do Plano Nacional de Educação, assim como ao conceito 

de extensão universitária, às diretrizes e aos princípios pactuados no âmbito do Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Extensão, FORPROEX. 

A evolução de mais de 300% na quantidade de projetos extensionistas e de cerca de 100% no 

número de bolsas de extensão/cultura verificados no último quinquênio atestam que a expansão ocorre 

coerentemente  com  a  perspectiva  da  tríade  ensino-pesquisa-extensão  como  fundamento  da 

Universidade. Esse plano de expansão continuará mantendo a mesma coerência, por contemplar ações 

universitárias e acadêmicas vinculadas às demandas da prática social.

Como resultado desse processo,  são  definidas  as  seguintes  prioridades  para o quinquênio 

2013-2017:

META 1 – Otimizar o processo de institucionalização dos Projetos de Extensão

Estratégias:

- Reformulação do Regulamento de Projetos de Extensão da UNICENTRO;

- informatização dos processos extensionistas quanto às proposições, registros, acompanhamento e avaliação 
dos projetos, visando a otimizar suas ações, bem como a fortalecer mecanismos de socialização, divulgação e 
disseminação dos produtos extensionistas;

- realização de atividades periódicas para auxiliar a comunidade universitária na elaboração, desenvolvimento,  
sistematização e avaliação de projetos de extensão;

- ampliação dos projetos de extensão enquadrados na modalidade programa de extensão, mediante apoio para 
a constituição de novas propostas e/ou consolidação de programas já existentes, a partir da articulação entre 
projetos convergentes.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017
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META 2 – Intensificar a participação da comunidade universitária no desenvolvimento de 
Projetos de Extensão

Estratégias:

- Criação de canais contínuos, para melhorar a comunicação entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a 
comunidade universitária;

-  celebração  de  parcerias  com instituições  e  empresas  (públicas  e  privadas)  para  o  desenvolvimento  de 
projetos de extensão;

- busca e divulgação de editais de fomento à extensão universitária;

- ampliação dos recursos institucionais investidos em bolsas destinadas à extensão universitária;

- criação de mecanismos para a efetivação do Fundo de Apoio à Extensão Universitária, FAEX.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 3 – Informatizar os processos de Gestão da Extensão Universitária

Estratégias:

-  Efetivação do módulo Projeto de Extensão no Sistema de Gestão Universitária (SGU), no qual conste os 
seguintes aspectos: i) submissão de novas propostas de Projetos de Extensão com todos os campos disponíveis  
no formulário em vigor; ii) controle de frequência; iii) cadastro de informações de bolsistas (remunerados e  
voluntários); iv) avaliação; e v) certificação;

-  criação  de  registro  de  certificados  emitidos  por  Curso,  Evento  ou  Projeto,  gerenciado  pelo  próprio  
coordenador do Projeto de Extensão.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 4 –  Buscar  o  reconhecimento  técnico,  científico,  cultural  e  político  da  Extensão 
Universitária enquanto atividade acadêmica

Estratégias

- Articulação das diferentes instâncias institucionais para a efetivação da Extensão Universitária no projeto 
pedagógico dos cursos de graduação da UNICENTRO.

- estímulo à inserção da extensão universitária em projetos de pesquisa voltados à inovação, transferência e 
disseminação de tecnologia em todas as áreas de atuação da Universidade.

-  celebração  de  convênios  de  cooperação  técnico-científica  com  instituições  nacionais  e  internacionais, 
visando ao fortalecimento da extensão universitária enquanto atividade formativa dos quadros docente, técnico 
e discente da instituição.

- busca de investimentos para a ampliação e melhoria das condições estruturais para o desenvolvimento de 
ações de extensão e cultura.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 5 –  Criar  mecanismos  para  estimular  a  participação  da  comunidade  externa  em 
Projetos de Extensão

Estratégias:

- Envolvimento da comunidade externa nas proposições e desenvolvimento de projetos de extensão junto à  
comunidade acadêmica, sobretudo naqueles que visam à geração de renda, ao desenvolvimento regional, à 
inovação e transferência de tecnologia, à autonomia e melhoria das condições de vida do público envolvido;

- celebração de convênios de cooperação técnico-científica e cultural com instituições e empresas (públicas e 
privadas);

- realização de eventos de disseminação e divulgação dos resultados de projetos de extensão da Universidade,  
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com vistas à visibilidade da potencialidade da Instituição na promoção do desenvolvimento territorial.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 6 –  Estimular a sistematização e divulgação científica dos resultados de Projetos de 
Extensão

Estratégias:

-  Incentivo  à  produção  técnico-científica  dos  resultados  de  projetos  de  extensão  em diferentes  meios  de 
divulgação acadêmica (artigos, livros, vídeos etc.), com sua devida menção na plataforma Lattes;

- promoção anual do Salão de Extensão e Cultura da UNICENTRO;

- criação de canais de divulgação dos resultados de projetos de extensão;

-  oferta  de  eventos  periódicos  relacionados  à  troca  de  experiência  entre  extensionistas  e  voltados  para  a 
sistematização de resultados de projetos de extensão;

- estímulo à participação da comunidade universitária  em eventos regionais,  nacionais e  internacionais de 
extensão universitária, tais como: Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS); Congresso 
Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU); Congresso Ibero-americano de Extensão Universitária etc.;

- incentivo à integração de projetos de extensão que tenham objetivos afins, visando ao diálogo, à sinergia, à  
interdisciplinariedade e ao aumento do impacto social.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 7 – Buscar a internacionalização das ações extensionistas, com vistas ao intercâmbio 
científico, técnico e cultural

Estratégias: 

- Inclusão da extensão Universitária na regulamentação e institucionalização dos programas de mobilidade e 
intercâmbio no âmbito das Universidades e abertura para recebimento de docentes, agentes universitários e 
discentes nas ações de extensão, mediante chamadas direcionadas;

- estímulo à formulação de programas de intercâmbio em ações de extensão, em conjunto com o  ensino e a 
pesquisa, de modo a envolver docentes, agentes universitários e discentes, com base nas experiências existentes 
nos diferentes países e também nas experiências de mobilidade internacional, com foco na integração dos 
saberes, na divulgação científica, na promoção do aprendizado da língua, do conhecimento da realidade social, 
da cultura, das formas de interação entre a Universidade e a sociedade, da inserção curricular das ações, como 
meio para fortalecer a integração;

- buscar participação em processos de integração entre os protagonistas das ações de extensão universitária em 
âmbito nacional e internacional (com ênfase na integração da comunidade latinoamericana, conforme orientação 
já estabelecida pelo FORPROEX);

-  estabelecer parcerias e cooperação  interdisciplinar, com vistas a estimular a produção acadêmica e as 
publicações relativas às ações de extensão em periódicos de divulgação internacional; 

- estimular e apoiar a participação de docentes, agentes universitários e discentes em eventos internacionais que 
possam ser meios para divulgação de resultados da extensão universitária;

- estabelecer o diálogo e a negociação com os órgãos de fomento em prol de ações acadêmicas e de cooperação 
internacional, bem como junto ao setor educacional dos diferentes países e continentes.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 8 – Desenvolver a Política Cultural da UNICENTRO

Estratégias:

-  Instauração  de  um fórum permanente  de  discussão,  divulgação,  implementação  e atualização  da  política  
cultural da Instituição, situando suas contribuições para a democratização do acesso aos bens culturalmente 
produzidos no âmbito da região de abrangência da UNICENTRO;
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-  promoção  de  projetos  duradouros  e  permanentes  na  área  cultural  para  a  comunidade  universitária  e  
comunidade em geral;

- promoção de festivais para a valorização, divulgação e a manifestação da arte e da cultura brasileira;

- desenvolvimento de ações interinstitucionais para a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, 
bem como para a valorização da pluralidade étnica da região;

-  celebração  de  parcerias  com as  comunidades  e  povos tradicionais  da  região  para  o  desenvolvimento de  
projetos de valorização da cultura regional;

- informatização do processo de gestão do uso dos espaços culturais da UNICENTRO.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

META 9 – Desenvolver a Política de Esporte e Lazer da UNICENTRO

Estratégias:

- Instauração de um fórum permanente de discussão, avaliação e atualização da política de esportes e lazer da 
UNICENTRO;

- promoção de projetos duradouros e permanentes na área de esporte e lazer para a comunidade universitária;

- aquisição de materiais e equipamentos esportivos;

- promoção de eventos esportivos intercampi, intercursos, intersetores e/ou interservidores;

- incentivo e preparação – técnica, física e tática – para as equipes desportivas da UNICENTRO participantes de 
competições regionais, estaduais e nacionais, tais como: Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do 
Paraná (JOSUEPAR), Jogos Universitários Paranaenses (JUP's), Olimpíadas Universitárias etc;

-  elaboração  de  projeto  junto  aos  Departamentos  de  Educação  Física  da  UNICENTRO,  para  busca  de 
alternativas – editais de fomento, parcerias etc. – a fim de melhorar a estrutura esportiva da UNICENTRO.

Implantação das Estratégias 2013 2014 2015 2016 2017

3.4 EaD – Consolidação e Ampliação

As metas e estratégias de ampliação da EaD são as apresentadas a seguir:

META 1 – Criar o Setor de Educação a Distância - SEED, vinculado à Reitoria e organizado em três  
unidades: Departamento de Educação a Distância – DEAD,  Secretaria de Educação a Distância – 
SEAD e Núcleo de Formação Continuada e de Tecnologias em EaD – NUTEAD.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Organização  da  Proposta  de  Criação  do  Setor,  com  respectivo 
organograma e funções. 2013

Tramitação  institucional  e  aprovação  no  Conselho  Universitário  da 
proposição do SEED. 2013

Implantação da nova estrutura. 2014

Institucionalização  de  um organograma  que  atenda  às  necessidades  do 
Setor. 2014

Construção  de  um  espaço  próprio,  planejado  para  a  execução  das 
atividades de EaD. 2014

META  2  –  Realizar  parcerias  com  entidades  da  sociedade  civil,  por  meio  de  cooperação 
técnica/científica/financeira, e com organismos Municipais, Estaduais e Federais, tendo como foco a 
oferta de Cursos na modalidade EaD, que sejam de interesse para a comunidade.

Estratégias: Implantação das Estratégias
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Organização  de  um catálogo  de  cursos  de  extensão  a  ser  ofertado  na 
modalidade de EaD. 2013

Institucionalização do regulamento de prestação de serviço para a oferta 
de cursos na modalidade a distância 2013

Estabelecimento  de  parcerias  com  instituições  públicas,  privadas, 
filantrópicas etc. 2013, 2014, 2015

Avaliação dos cursos efetivados e realização de reofertas. 2013, 2014, 2015

META 3 – Selecionar e contratar profissionais necessários ao desenvolvimento da modalidade, tais  
como tutores, técnicos, diagramadores, professores, entre outros, respeitando a singularidade dessa  
modalidade de ensino.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Elaboração das descrições de funções 2013

Realização de teste seletivo para contratação de pessoal, conforme o que 
preceitua a legislação do CRES. 2013, 2014, 2015

Contratação conforme as necessidades expressas em cada ação. 2013, 2014, 2015

Solicitação de vagas de concurso público, junto ao Governo Estadual, 
destinadas a funções específicas da modalidade. 2013

META 4 – Implantar o Plano Individual de Atividades Docentes – PIAD/EaD, contemplando a carga 
horária destinada ao trabalho na modalidade de educação a distância.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Elaboração  de  um  plano  de  impacto  em  relação  ao  orçamento  da 
Instituição com o acréscimo de carga horária docente destinada à EaD. 2013

Apreciação  e  submissão  de  proposta  que  contemple  a  destinação  de 
50% da carga horária trabalhada em EaD no PIAD. 2013

Estudo de proposta de carga horária para Coordenadores de Cursos e de 
Tutoria na modalidade de EaD, compatível com o que se aplica para 
Chefe e Vice-Chefe de Departamento.

2013

META 5 –  Propor  mecanismos  que  viabilizem  investimentos  em  tecnologias  de  informação  e 
comunicação em cursos EaD e disciplinas na modalidade presencial.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Apresentação,  ao  Conselho  de  Administração,  de  proposta  que 
contemple  destinação  orçamentária  para  aquisição,  manutenção  e 
atualização de equipamentos necessários à modalidade.

2013

META 6  –  Monitorar  e  avaliar  o  Ensino  em EaD,  por  meio  da  implantação  de  instrumentos 
específicos formatados pela Comissão Própria de Avaliação.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Implantação  de  questionários  e  outras  ferramentas  de  avaliação  de 
cursos,  disciplinas,  tecnologias,  coordenação,  professores,  tutores  e 
TCC.

2013

Divulgação anual, em cadernos próprios, dos resultados da avaliação. 2014, 2015, 2016

Reuniões periódicas de reorganização, a partir dos dados coletados. 2013, 2014, 2015, 2016
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Incentivo a pesquisas sobre os dados. 2014, 2015, 2016

Meta-avaliação e desenvolvimento de gestão em EaD. 2013, 2014, 2015, 2016

META 7 – Ampliar os serviços de suporte e atendimento remoto aos alunos.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Implantação do serviço 0800. 2013

Implantação do serviço de suporte técnico aos alunos. 2013

Criação e implantação de sistemas de gerenciamento que articulem as 
diversas plataformas e bancos de dados existentes. 2013

Criação  e  implantação  do  sistema  de  gerenciamento  da  mobilidade 
internacional, nos moldes do sistema de IC. 2014

META 8  –  Desenvolver  estratégias  pedagógicas  para  a  melhoria  do  processo  de  ensino  e  de 
aprendizagem.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Criação de uma unidade responsável pelo apoio pedagógico e didático 
dos cursos em EaD. 2013

Criação de um grupo de técnicos responsáveis pelo design educacional 
dos cursos em EaD. 2013

Criação  de  grupos  de  pesquisa,  incluindo  professores  e  alunos  que 
trabalham na modalidade. 2013

Organizar eventos para discutir e disseminar as práticas de EaD. 2013, 2014, 2015

Criação  de  uma  comissão  de  originalidade  para  acompanhar  a 
elaboração dos livros e outros materiais impressos de EaD. 2013

Oferta de Programa de Educação Continuada para aperfeiçoamento de 
pessoas envolvidas com a  modalidade. 2013, 2014, 2015

Oferta de Curso de Especialização em EaD. 2013

META 9 – Desenvolver procedimentos científicos e técnicos relacionados à produção de materiais 
impressos e midiáticos.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Implantação do Banco de Objetos Didáticos e de uma Biblioteca Virtual. 2013

Implantação de uma equipe específica responsável pela elaboração de 
materiais didáticos midiáticos. 2013

Contratação  de  profissionais  devidamente  qualificados  para  execução 
das atividades próprias dessa meta. 2013

META 10 –  Integrar o Ambiente Virtual de Aprendizagem com o Sistema de Gestão Acadêmica,  
por meio de uma interface própria.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Produção de sistemas operacionais  que possibilitem a integração dos 
diversos bancos de dados e plataformas existentes. 2013

Ampliação  da  integração  do  AVA Moodle  com  o  sistema  de  gestão 
acadêmica Lyceum. 2013
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Desenvolvimento  de  sistemas  para  gestão  administrativa  da 
UAB/UNICENTRO, contemplando as características da Instituição. 2013

META 11 – Institucionalizar Polos de Apoio Presencial de interesse da UNICENTRO.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Planejamento para criação de novos polos na região do centro-oeste, 
incluindo as cidades de Coronel Vivida, Mallet, Pitanga, Chopinzinho, 
Candói.

2013

Implantação dos polos por meio do recredenciamento da modalidade. 2013

Elaboração de termos de cooperação técnica entre a universidade e as 
prefeituras municipais dos novos polos, para viabilização de ações.

2013

META 12 – Incluir os acadêmicos da modalidade de educação a distância dos cursos de licenciatura,  
bacharelado e pós-graduação, nos diferentes programas institucionais.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Inclusão dos alunos matriculados nos cursos em EaD, oferecidos pela 
Instituição,  em  programas  como  Monitoria,  Tutoria,  Iniciação 
Científica, PIBID, entre outros.

2013, 2014, 2015

Operacionalização de um procedimento didático operacional para que 
essa  inclusão  seja  feita  de  maneira  a  atender  aos  interesses  e 
peculiaridades da modalidade. 

2013

META 13 – Firmar parcerias com redes de desenvolvimento de Educação a Distância em âmbito 
nacional e internacional

Estratégias: Implantação das Estratégias

Criação de oportunidades de intercâmbio de professores e tutores com 
instituições que trabalhem com a modalidade EaD, em nível nacional e 
internacional.

2014

Implantação  de  um  Centro  de  Atividades  da  UNED  no  âmbito  da 
UNICENTRO.

2014

Implantação de quatro novos cursos de graduação, em parceria com o 
Sistema UAB.

2013, 2014, 2015

Implantação de três novos cursos de especialização, em parceria com o 
Sistema UAB.

2013, 2014, 2015

Implantação  de  três  novos  cursos  de  extensão,  em  parceria  com  o 
Sistema UAB.

2013, 2014, 2015

META 14 – Representar os interesses da modalidade nos Órgãos Colegiados da Instituição.

Estratégias: Implantação das Estratégias

Alteração no Regimento da Instituição, de modo a prever a participação 
do  Setor  de  Educação  a  Distância  nos  Conselhos  Superiores  e 
Intermediários, como mais uma forma de representação da modalidade.

2013

Além dessas metas, há previsão de oferta e expansão dos seguintes cursos na modalidade de 

Educação a Distância:
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• História
• Pedagogia
• Biologia
• Arte-Educação
• Administração Pública
• Química 
• Gestão da Informação e do Conhecimento II
• Gestão Escolar II
• Mídias na Educação II
• Gestão em Organizações de Saúde II
• Gestão Pública Municipal II
• Gestão Pública II
• Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica II
• Educação e Formação Empreendedora II
• Perspectivas de Ensino de História do Brasil II
• Intervenção Sociocultural para contextos escolares e não escolares II
• LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais II
• Gestão Escolar
• Mídias na Educação
• Gestão em Organizações de Saúde
• Gestão Pública Municipal
• Gestão Pública
• Educação e Formação Empreeendedora II
• Gestão da Informação e do Conhecimento
• Perspectivas de Ensino de História do Brasil
• LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
• Intervenção Sociocultural para contextos escolares e não escolares
• Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica
• Educação e Formação Empreendedora
• Atividade Física e Saúde
• Ensino de Ciências no Ensino Fundamental
• Ensino de Sociologia no Ensino Médio
• Ensino de Filosofia no Ensino Médio
• Ensino de Matemática no Ensino Médio

3.5 Internacionalização 

Até 2011, a UNICENTRO firmou convênios com universidades em 12 países. Os reitores e  

assessores têm participado de missões e investido em acordos, com diversos resultados, em países  

como Portugal, Alemanha, Bélgica e Canadá. 

A vinculação à Zona de integração do Centro-Oeste da América  do Sul,  ZICOSUR, e  ao 

Grupo Coimbra tornou possível a inserção da UNICENTRO no programa de Mobilidade Internacional 

da CAPES, além dos  programas UNIBRAL, entre Universidades do Brasil e da Alemanha, e Ciência 

Sem Fronteiras, CSF. 

Em fluxo contínuo, desenvolvem-se outros programas nacionais e internacionais da CAPES, 

do CNPq e da Fundação Araucária, que viabilizam financeiramente as ações de internacionalização, e 

articulam permanentemente novos convênios. 
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Nesse contexto,  o avanço da internacionalização se pauta pelas estratégias de alinhamento 

continuado  com programas  estaduais  e  nacionais,  de  participação  em redes  de  colaboração  e  de 

avaliação  continuada  do  processo  de  internacionalização.  As  atividades  com  vistas  à 

internacionalização envolvem também as diversas pró-reitorias e a área de Convênios e Captação de  

Recursos, e desenvolvem-se a partir das seguintes metas gerais:

- Fomentar a participação da comunidade acadêmica em editais de bolsas de mobilidade; 

- ampliar a participação docente e discente em eventos e reuniões, no Brasil e no exterior,  

relativas a ações internacionais em favor dos programas de graduação e pós-graduação;

- efetivar ações com os parceiros já existentes, fomentando o relacionamento de pesquisadores  

para o planejamento e realização de projetos bilaterais com metas de curto, médio e longo prazo;

-  participar  de  missões  de  curta  duração  para  realização  de  visitas  técnicas,  oferta  de  

minicursos e/ou intercâmbio científico; 

- ampliar a participação de colaboradores internacionais nos conselhos editoriais das revistas e 

livros institucionais;

-  proporcionar  a  estudantes  e  docentes  estrangeiros  acesso  aos  ementários  de  todos  os 

programas  stricto  sensu, em  uma  primeira  etapa,  e  de  todos  os  programas  de  graduação, 

subsequentemente, com investimento na tradução para o inglês e o espanhol;

- prestar  apoio à elaboração de projetos de cooperação internacional,  inclusive visando ao 

financiamento estrutural para as ações de internacionalização;

-  fomentar o investimento em tecnologias, produção de materiais e recursos humanos para 

oferta de disciplinas em língua inglesa nos programas de pós-graduação e graduação; 

- fomentar a implantação de instituto de línguas, inicialmente com oferta de inglês e de língua 

portuguesa para estrangeiros;

- ampliar a rede de apoio aos estudantes e docentes em mobilidade, pautada pelo respeito à  

diversidade cultural;

- fomentar a aplicação de experiências técnicas, culturais e/ou acadêmicas de estudantes e  

docentes após o período de mobilidade, partindo do pressuposto de que a simples permanência no 

exterior não garante as trocas culturais e científicas desejáveis quando do retorno ao país de origem; 

-  promover  a  inserção  em  “rankings”  internacionais,  mediando  processos  externos  de 

avaliação e divulgação;

- promover a divulgação institucional em feiras e eventos afins; 

- realizar tratativas permanentes para a renovação e elaboração de novos convênios.
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

4.1 Administração Acadêmica

A organização  acadêmico-administrativa  está  estruturada  para  atender  todo  o  processo  de 

controle acadêmico dos alunos de graduação, desde a matrícula até a expedição e registro de diploma, 

em consonância com a legislação educacional brasileira.

As unidades administrativas responsáveis pela organização didático-pedagógica, denominadas 

Setores,  estão  integradas  à  administração  superior  e  planejam  o  desenvolvimento  do  ensino,  da 

pesquisa e da extensão, tendo como finalidade:

I  –  Operacionalização  do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão  e  da  prestação  de  serviços 

correspondentes;

II – gestão operacional das atividades-fim;

III  –  articulação  e  integração  com  os  demais  órgãos  da  estrutura  organizacional  da  

Universidade e com o sistema geral de gestão.

Atualmente a UNICENTRO conta com nove Setores de Conhecimento, distribuídos de acordo 

com as necessidades didático-pedagógicas dos campi localizados em Guarapuava e Irati, a saber:

I – Ciências Agrárias e Ambientais – Guarapuava e Irati;

II – Ciências Sociais Aplicadas – Guarapuava e Irati;

III – Ciências Humanas, Letras e Artes – Guarapuava e Irati;

IV – Ciências da Saúde – Guarapuava e Irati;

V – Ciências Exatas e Tecnológicas – Guarapuava.

Os  Setores  são  constituídos  por  Departamentos  Pedagógicos,  os  quais  representam  uma 

unidade de execução e coordenação didático-pedagógica para efeitos de organização administrativa, 

didática, científica e de lotação de pessoal docente que,  resultando do agrupamento de disciplinas 

afins, desenvolvem programas de ensino, pesquisa, extensão e serviços à comunidade.

4.2. Atividades Acadêmicas Articuladas ao Ensino de Graduação, Pós-Graduação e Extensão

Na  UNICENTRO,  as  atividades  de  ensino  são  de  natureza  educativa  e  fundamentadas 

pedagogicamente em princípios humanísticos, tendo como objetivo a criação e divulgação cultural, a  

construção  e  a  comunicação  dos  conhecimentos  técnico-científicos,  com  vistas  à  formação  da 

consciência crítica e a participação consciente e comprometida com o desenvolvimento da sociedade.

A Instituição ministra cursos nas modalidades de graduação, pós-graduação e extensão. Além 

de atuar nesses níveis e tipos de cursos, também atende outras demandas de formação,  mediante 

projeto  próprio  e  regulamentação  específica  aprovados  pelos  Conselhos  Superiores,  conforme  a  

natureza do projeto.

Os cursos ofertados pela UNICENTRO são desenvolvidos de forma presencial, semipresencial 

ou a distância.
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Os  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu e  de  extensão  são  criados  a  partir  de  projetos 

específicos  e,  nos  termos  da  regulamentação,  são  abertos  a  candidatos  que  atendam a  requisitos 

estabelecidos em cada projeto aprovado pela instância competente.

Para os cursos de pós-graduação stricto sensu a UNICENTRO adota o regime de créditos. Os 

critérios de seleção, classificação e admissão seguem normas fixadas em regulamentação própria ou 

projetos  específicos.  As  normas  acadêmicas  desses  cursos,  como  as  referentes  à  matrícula,  

aproveitamento  de  estudos,  verificação  do  rendimento  escolar  e  mobilidade  acadêmica,  são 

estabelecidas em regulamentação específica.

4.3 Os Cursos e Currículos Ofertados 

Os projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação são estruturados em consonância  

com a  legislação vigente  e  aprovados pelos  Conselhos  Superiores.  O currículo  de cada  curso de  

graduação está contido no respectivo projeto político-pedagógico.

A UNICENTRO adota o Regime Seriado Anual para os cursos de graduação ofertados na 

modalidade  presencial.  As  disciplinas  são  anuais  ou  semestrais,  dentro  de  cada  série,  na  forma 

estabelecida no projeto político-pedagógico do curso.

O regime adotado pelos cursos ofertados na modalidade Educação a Distância é definido no 

respectivo  projeto  político-pedagógico,  de  acordo  com  a  especificidade  do  curso,  e  segue 

regulamentação  própria.  Cursos  que  apresentem  modalidade  de  oferta  distinta  da  prevista  na  

regulamentação própria, em função de demanda específica, são objeto de deliberação dos Conselhos  

Superiores.

As normas acadêmicas que regem os cursos de  graduação, como as referentes à matrícula e 

transferência  de aluno,  aproveitamento de estudos,  e  mobilidade acadêmica,  são estabelecidas  em 

regulamentação específica.

QUADRO 11 - Decretos de Reconhecimento dos Cursos de Graduação – Guarapuava

Curso Habilitação Decreto Diário Oficial

Administração
Portaria nº 328, de 26/07/84 
Renovação nº 6759, de 16/04/10 

DOU nº 145, de 27/07/84
DOE nº 8202, de 16/04/10 

Agronomia
nº 2905, de 28/04/04
Renovação nº 7070, de 12/05/10

DOE nº 6717, de 28/04/04
DOE nº 8219, de 12/05/10

Arte-Educação
nº 60, de 01/02/07
Renovação nº 3756, 30/01/12

DOE nº 7402, de 01/02/07
DOE nº 8641, de 30/01/12

Ciência da Computação
nº 656, de 27/04/99 
Renovação nº 7591, de 29/06/10

DOE nº 5483, de 28/04/99
DOE nº 8251, de 29/06/10

Ciências Biológicas
nº 2289, de 11/07/00 
Renovação nº 8069, de 17/08/10 

DOU nº 5782, de 12/07/00
DOE nº 8286, de 17/08/10

Ciências Contábeis
Portaria nº 328, de 26/07/84 
Renovação nº 6754, de 16/04/10

DOU nº 145, de 27/07/84
DOE nº 8202, de 16/04/10

Ciências Econômicas
nº 1069, de 12/07/99  
Renovação nº 694, de 25/04/07 
Renovação nº 4791, de 30/05/12

DOE nº 5536, de 13/07/99
DOE nº 7458, de 25/04/07
DOE  nº 8724, de 30/05/12
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Comunicação Social
nº 6101, de 07/02/06
Renovação nº 1708, de 13/06/11

DOE nº 7161, de 07/02/06
DOE nº 8486, de 13/06/11

Educ. Física (bach.) nº 6103, de 15/01/10 DOE nº 8140, de 15/01/10

Educ. Física (licenc.)
nº 5233, de 16/01/02 
Renovação nº 7073, de 12/05/10

DOE nº 6151, de 17/01/02
DOE nº 8219, de 12/05/10

Enfermagem 
nº 6634, de 28/11/02
Renovação nº 7038, de 12/05/10 

DOE nº 6386, de 29/11/02
DOE nº 8219, de 12/05/10

Engenharia de Alimentos
nº 6644, de 28/11/02
Renovação nº 7347, de 08/06/10

DOE nº 6386, de 29/11/02
DOE nº 8236, de 08/06/10

Farmácia nº 1985, de 26/12/07 DOE nº 7626, de 26/12/07

Filosofia
nº 4276, de 01/02/05
Renovação nº 7057, de 12/05/10

DOE nº 6906, de 01/02/05
DOE nº 8219, de 12/05/10

Física
nº 6119, de 15/02/06
Renovação nº 1508, de 26/05/11

DOE nº 7167, de 15/02/06
DOE nº 8474, de 26/05/11

Fisioterapia
nº 2813, de 14/04/04 
Renovação nº 7048, de 12/05/10

DOE nº 6708, de 14/04/04
DOE nº 8219, de 12/05/10

Geografia (Bacharelado)
nº 4317, de 10/02/05
Renovação nº 8415, 22/09/10

DOE nº 6911, de 10/02/05
DOE nº 8309, de 22/09/10

Geografia (Licenciatura)
nº 73494, de 17/01/74 
Renovação nº 8415, 22/09/10

DOU nº 13, de 18/01/74
DOE nº 8309, de 22/09/10

História
nº 73494, de 17/01/74 
Renovação nº 8068, de 17/08/10

DOU nº 13, de 18/01/74
DOE nº 8286, de 17/08/10

Letras
nº 73494, de 17/01/74
Renovação nº 8468, de 29/09/10 

DOU nº 13, de 18/01/74
DOE nº 8314, de 29/09/10

Matemática
nº 73494, de 17/01/74 
Renovação nº 2068, de 16/01/08 

DOU nº 13, de 18/01/74
DIOE nº 7640, de 16/01/08

Medicina Veterinária
nº 2906, de 28/04/04
Renovação nº 7587, de 29/06/10

DOE nº 6717, de 28/04/04
DOE nº 8251, de 29/06/10

Nutrição
nº 6628, de 28/11/02
Renovação nº 7081, de 12/05/10

DOE nº 6386, de 29/11/02
DOE nº 8219, de 12/05/10

Pedagogia Administração Escolar Portaria nº 195, de 02/06/82 DOU nº106, de 07/06/82

Pedagogia Educação Inclusiva nº 1724, de 13/08/03 DOE nº 6540, de 13/08/03

Pedagogia Educação Infantil
nº 2295/00, de 11/07/00  
nº 4096, de 11/05/01 

DOE nº 5782, de 12/07/00
DOE nº 5985, de 14/05/01

Pedagogia
Magistério das Mat. 
Pedagógicas do EM

Portaria nº 195, de 02/06/82 DOU nº106, de 07/06/82

Pedagogia
Magistério das Séries 
Iniciais do EF

nº 2295/00-11/07/00  
nº 4096, de 11/05/01 

DOE nº 5782, de 12/07/00
DOE nº 5985, de 14/05/01

Pedagogia Orient. Educacional Portaria nº 195, de 02/06/82 DOU nº106, de 07/06/82

Pedagogia Supervisão Escolar
nº 2295/00, de 11/07/00  
nº 4096, de 11/05/01 

DOE nº 5782, de 12/07/00 
DOE nº 5985, de 14/05/01

Pedagogia: Docência e 
Gestão Educacional

Portaria nº 195, de 02/06/82 
Renovação nº 7062, de 12/05/10

DOU nº 106, de 07/06/82
DOE nº 8219, de 12/05/10

Química (Licenciatura e 
Bacharelado)

nº 4098, de 11/05/01 
Renovação nº 8461, de 29/09/10

DOE nº 5985, de 14/05/01
DOE nº 8314, de 29/09/10

Secretariado Executivo
nº 4278, de 01/02/05
Renovação nº 2171, de 26/07/11

DOE nº 6906, de 01/02/05
DOE nº 8515, de 26/07/11

Serviço Social
nº 4279, de 01/02/05
Renovação nº 7050, de 12/05/10

DOE nº 6906, de 01/02/05
DOE nº 8219, de 12/05/10
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QUADRO 12 – Decretos de Reconhecimento dos Cursos de Graduação – Irati

Curso Habilitação Decreto Diário Oficial

Administração
Portaria nº 328, de 26/07/84 
Renovação nº 6760, de 16/04/10 

DOU nº 145, de 27/07/84
DOE nº 8202, de 16/04/10

Ciências Contábeis 
Portaria nº 1175 de 11/08/94 
Renovação nº 2162, de 26/07/11

DOU nº 154, de 12/08/94
DOE  nº 8515, de 26/07/11

Ciências Lic. Plena nº 1722, de 13/08/03 DOE nº 6547, de 22/08/03

Educação Física – 
Licenciatura

nº 5233, de 16/01/02 
Renovação nº 7077, de 12/05/10

DOE nº 6151, de 17/01/02
DOE nº 8219, de 12/05/10

Engenharia Ambiental
nº 59, de 01/02/07
Renovação nº 3133, de 28/10/11

DOE n° 7402, de 01/02/07
DOE nº 8579, de 28/10/11

Engenharia Florestal
nº 1723, de 13/08/03
Renovação nº 7074, de 12/05/10

DOE nº 6540, de 13/08/03
DOE nº 8219, de 12/05/10

Fonoaudiologia
nº 6881, de 11/07/06
Renovação nº 3134, de 28/10/11

DOE nº 7265, de 11/07/06
DOE nº 8579, de 28/10/11

Geografia 
nº 73494, de 17/01/74 
Renovação nº 7051, de 12/05/10

DOU nº 13, de 18/01/74
DOE nº 8219, de 12/05/10

História
nº 73494, de 17/01/74 
Renovação nº 7058, de 12/05/10

DOU nº 13, de 18/01/74
DOE nº 8219, de 12/05/10

Letras
nº 6635, de 28/11/02
Renovação nº 7078, de 12/05/10

DOE nº 6386, de 29/11/02
DOE nº 8219, de 12/05/10

Matemática nº 5760, de 13/11/09 DOE nº 8097, de 13/11/09

Pedagogia
nº 82823, de 11/12/78 
Renovação nº 8466, de 29/09/10

DOU nº 235, de 12/12/78
DOE nº 8314. de 29/09/10

Pedagogia Administração Escolar nº 82823, de 11/12/78 DOU nº 235, de 12/12/78

Pedagogia Educação Especial
nº 2296, de 11/07/00
nº 4096, de 11/05/01 

---
DOE nº 5985, de 14/05/01

Pedagogia
Magistério das Mat.  
Pedagógicas do EM

nº 2296, de 11/07/00
nº 4096, de 11/05/01 

---
DOE nº 5985, de 14/05/01

Pedagogia
Magistério das Séries 
Iniciais do EF

nº 2295/00, de 11/07/00  
nº 4096, de 11/05/01 

DOE nº 5782, de 12/07/00
DOE nº 5985, de 14/05/01

Pedagogia Orient. Educacional nº 82823, de 11/12/78 DOU nº 235, de 12/12/78

Pedagogia Supervisão Escolar 
nº 2295/00, de 11/07/00  
nº 4096, de 11/05/01 

DOE nº 5782, de 12/07/00
DOE nº 5985, de 14/05/01

Psicologia nº 2064, de 16/01/08 DOE nº 7640, de 16/01/08 

Turismo
nº 7711, de 29/12/06
Renovação nº 3783, de 01/02/12

DOE nº 7379, de 29/12/06
DOE nº 8643, de 01/02/12

QUADRO 13 – Currículos Ofertados em 2013 – Guarapuava

Curso
Local de 

oferta
Início  

C/H 
Total

Turno Vagas 
anuais

Prazo de Integralização

M T N I Mínimo Máximo
Administração Guarapuava 2009 3008 x x 40/40 4 anos 7 anos
Administração Guarapuava 2012 3065 x x 40/40 4 anos 7 anos
Administração Lar. do Sul 2009 3008 x 40 4 anos 7 anos
Administração Pitanga 2009 3008 x 40 4 anos 7 anos
Administração Pitanga 2012 3065 x 40 4 anos 7 anos
Administração Chopinzinho 2009 3008 x 40 4 anos 7 anos
Administração Chopinzinho 2012 3065 x 40 4 anos 7 anos
Agronomia Guarapuava 2006 4716 x 50 5 anos 8 anos
Arte-Educação Guarapuava 2009 2923 x 25 4 anos 7 anos
Ciência da Computação Guarapuava 2010 3434 x 40 4 anos 7 anos
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Ciências Biológicas Guarapuava 2009 2958 x x 30/30 4 anos 6 anos
Ciências Biológicas Guarapuava 2011 3298 x x 30/30 4 anos 6 anos
Ciências Contábeis Guarapuava 2009 3004 x 40 4 anos 6 anos
Ciências Contábeis Guarapuava 2012 3004 x x 40 4 anos 6 anos
Ciências Contábeis Chopinzinho 2009 3004 x 40 4 anos 6 anos
Ciências Contábeis Chopinzinho 2012 3004 x 40 4 anos 6 anos
Ciências Econômicas Guarapuava 2009 3001 x 40 4 anos 7 anos
Comunicação Social – Jornalismo Guarapuava 2009 2759 x 20 4 anos 7 anos
Comunicação Social – Jornalismo Guarapuava 2009 2759 x 25 4 anos 7 anos
Comunicação Social – Pub. e Prop. Guarapuava 2009 2703 x 20 4 anos 7 anos
Comunicação Social – Pub. e Prop. Guarapuava 2009 2703 x 25 4 anos 7 anos
Educação Física (Bacharelado) Guarapuava 2006 3758 x 40 4 anos 7 anos
Educação Física (Bacharelado) Guarapuava 2012 3310 x 40 4 anos 7 anos
Enfermagem Guarapuava 2010 4131 x 40 5 anos 8 anos
Engenharia de Alimentos Guarapuava 2006 4658 x 40 5 anos 8 anos
Farmácia Guarapuava 2009 4105 x 30 5 anos 8 anos
Filosofia Guarapuava 2009 2806 x 40 4 anos 6 anos
Física Guarapuava 2009 2897 x 30 4 anos 6 anos
Fisioterapia Guarapuava 2010 4259 x 40 5 anos 8 anos
Geografia (Bacharelado) Guarapuava 2006 3208 sáb x 25 4 anos 7 anos
Geografia (Licenciatura) Guarapuava 2009 2839 sáb x 40 4 anos 7 anos
História Guarapuava 2004 3328 x x 40/40 4 anos 7 anos
História Guarapuava 2012 3071 x x 40/40 4 anos 7 anos
História Cel. Vivida 2004 3328 x 40 4 anos 7 anos
História Cel. Vivida 2012 3071 x 40 4 anos 7 anos
Letras Inglês e Lit. de L. Inglesa Guarapuava 2010 3052 x 40 4 anos 7 anos
Letras Port. e Lit. de L. Portuguesa Guarapuava 2010 3137 x x 40/40 4 anos 7 anos
Matemática Guarapuava 2009 2980 x x 40/40 4 anos 7 anos
Medicina Veterinária Guarapuava 2009 4043 x 50 5 anos 8 anos
Medicina Veterinária Guarapuava 2011 4468 x 50 5 anos 8 anos
Nutrição Guarapuava 2009 3288 x 40 4 anos 6 anos
Pedagogia: Doc. e Gestão Educ. Guarapuava 2009 3213 x x 40/40 4 anos 7 anos
Pedagogia: Doc. e Gestão Educ. Pitanga 2009 3213 x 40 4 anos 7 anos
Pedagogia: Doc. e Gestão Educ. Chopinzinho 2009 3213 x 40 4 anos 7 anos
Pedagogia: Doc. e Gestão Educ. Lar. do Sul 2009 3213 x 40 4 anos 7 anos
Química (Bacharelado) Guarapuava 2004 4042 x

40
4 anos 6 anos

Química (Licenciatura) Guarapuava 2004 3838 x 4 anos 6 anos
Química (Bacharelado) Guarapuava 2011 3173 x 20 4 anos 6 anos
Química (Licenciatura) Guarapuava 2011 2905 x 20 4 anos 6 anos
Secretariado Executivo Guarapuava 2009 3163 x 40 4 anos 6 anos
Secretariado Executivo Lar. do Sul 2009 3163 x 40 4 anos 6 anos
Serviço Social Guarapuava 2009 3085 x 40 4 anos 7 anos

QUADRO 14 – Currículos Ofertados em 2013 – Irati

Curso
Local de 

oferta
Início  

C/H 
Total

Turno Vagas 
anuais

Prazo de 
Integralização

M N I Mínimo Máximo
Administração Irati 2009 3011 x 40 4 anos 7 anos
Administração Prudentópolis 2009 3011 x 40 4 anos 7 anos
Ciências Contábeis Irati 2009 3000 x 40 4 anos 7 anos
Ciências Contábeis Prudentópolis 2009 3000 x 40 4 anos 7 anos
Educação Física (Lic.) Irati 2010 3023 x 30 4 anos 7 anos
Educação Física (Lic.) Irati 2013 3380 x 30 4 anos 7 anos
Engenharia Ambiental Irati 2009 3735 x 40 5 anos 8 anos
Engenharia Florestal Irati 2009 4017 x 40 5 anos 8 anos
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Fonoaudiologia Irati 2006 3996 x 30 4 anos 7 anos
Fonoaudiologia Irati 2013 3661 x 30 4 anos 7 anos
Geografia (Lic.) Irati 2009 2830 x 40 4 anos 7 anos
Geografia (Lic.) Irati 2011 2816 x 40 4 anos 7 anos
História Irati 2010 2838 x 40 4 anos 7 anos
Letras Espanhol Irati 2009 2925 x 14 4 anos 7 anos
Letras Inglês Irati 2009 2925 x 14 4 anos 7 anos
Letras Português Irati 2009 2954 x 14 4 anos 7 anos
Letras Português Mallet 2009 2954 x 40 4 anos 7 anos
Matemática Irati 2009 2845 x 40 4 anos 7 anos
Pedagogia Irati 2009 3286 x 40 4 anos 7 anos
Pedagogia Prudentópolis 2009 3286 x 40 4 anos 7 anos
Psicologia (Psicólogo) Irati 2009 4176 x 30 5 anos 7 anos
Turismo Irati 2004 3468 x 40 4 anos 7 anos
Turismo (2011 em diante) Irati 2004 3468 x 40 4 anos 7 anos
Turismo Irati 2013 2848 x 40 4 anos 7 anos

QUADRO 15 – Outros Currículos Ofertados em 2013

Curso Local de oferta Início  
C/H 
Total

Turno Vagas 
anuais

Prazo de 
Integralização

M N I Mínimo Máximo
Licenciatura em 
Educação do Campo – 
Habilitação em C. da 
Natureza e Matemática

Laranjeiras do Sul 2010 3272 *

60

4 anos 7 anos

Licenciatura em 
Educação do Campo – 
Habilitação em 
Linguagens e Códigos

Laranjeiras do Sul 2010 3272 * 4 anos 7 anos

Administração Pública - 
EaD

Laranjeiras do Sul
Bituruna
Apucarana
Flor da Serra do Sul
Palmital
Pato Branco
Pinhão
Nova Tebas  Palmital

2010 3030 - - - 50/polo 8 sem. 10 sem.

Pedagogia (Irati) - EaD

Apucarana
Dois Vizinhos
Lapa
Laranjeiras do Sul
Pato Branco
Prudentópolis

2010 3845 - - - 447 4 anos 7 anos

Pedagogia (Irati) – EaD 
(VIZIVALI)

Apucarana
Nova Tebas
Laranjeiras do Sul
Lapa
Pato Branco
Dois Vizinhos
Guaraniaçu
Prudentópolis
Pinhão

2010 3845 - - -

235
170
315
290
305
285
255
265
395

4 anos 7 anos
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Arte-Educação - EaD

Goioerê
Lapa
Nova Tebas 
Prudentópolis
Pinhão

2010 3456 - - - 50/polo 4 anos 7 anos

Arte-Educação – EaD
PIG - (Fechado)
CRAG - (Semiaberto)

2010 3456 - - -
10
10

4 anos 7 anos

* Período integral em regime de alternância.

4.4 Formas de Atendimento ao Discente 

A UNICENTRO conta com diversas modalidades de atendimento ao discente na forma de 

programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas), a saber:

a) PROGRAMA DE MONITORIA DISCENTE: Trata-se de programa mantido com recursos 

próprios  da  UNICENTRO,  destinado  aos  acadêmicos  regularmente  matriculados  em  cursos  de 

graduação,  com  oferta  de  vagas  nas  modalidades  remunerada  e  voluntária.  Caracteriza-se  por  

oportunizar aos acadêmicos-monitores o desenvolvimento de ações didático-pedagógicas no âmbito 

das  disciplinas  regularmente  ofertadas,  tendo como objetivos:  cultivar  o  interesse  pelo magistério 

superior; oportunizar ao acadêmico-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  qualidade  do  ensino  de  graduação;  aprofundar  conhecimentos  teóricos  e  práticos,  

proporcionando  complementação  de  estudos  e  contribuindo  para  a  diminuição  da  evasão  e  da 

reprovação; auxiliar na formação de docentes para o ensino superior por meio do desenvolvimento de 

metodologias de ensino.

b) PROGRAMA  DE  TUTORIA  DISCENTE:  visa  a  auxiliar  a  inclusão  dos  alunos 

pertencentes a grupos que necessitam de ações inclusivas, apontando aos ingressantes possibilidades 

de inserção à dinâmica da universidade e às características da vida universitária, oferecendo-lhes a  

necessária orientação no encaminhamento de suas atividades acadêmicas. Podem inscrever-se como 

tutor nesse programa os alunos regularmente matriculados a partir da segunda série dos cursos de 

graduação da UNICENTRO.

c) PROGRAMA PARANAENSE DE MOBILIDADE ESTUDANTIL: O Programa é objeto 

de convênio estabelecido entre as Instituições Públicas de Ensino Superior Paranaense,  IPESP, no 

âmbito  da  Secretaria  de  Estado  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  SETI.  O  objetivo  do 

Programa  é  proporcionar  aos  estudantes  de  graduação  das  instituições  conveniadas  a  troca  de 

experiências acadêmicas para o enriquecimento científico e cultural. Podem participar do Programa 

acadêmicos regularmente matriculados em cursos de graduação das instituições conveniadas, desde 

que tenham integralizado todas as disciplinas previstas para a primeira série do seu curso na instituição 

de origem.

d) PROGRAMA  DE  EDUCAÇÃO  TUTORIAL,  PET:  Constitui-se  de  um  programa 

desenvolvido pelas Instituições de Ensino Superior do país em parceria com o MEC/SESu, por meio 
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de grupos organizados nos cursos de graduação, norteados pelo princípio da indissociabilidade entre 

ensino,  pesquisa  e  extensão.  Para  ingressar  no  programa  os  estudantes  devem  cursar,  no  ato  da 

inscrição, entre o 2º e o 5º semestre do respectivo curso. Além de comprometerem-se com o programa, 

os bolsistas devem manter excelente rendimento escolar. 

e) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, PIBID: É 

um programa mantido pela CAPES e desenvolvido pelas Instituições de Ensino Superior. O PIBID foi 

criado com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar estudantes de licenciatura plena, tendo como 

objetivo a elevação da qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos 

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

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar 

que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. 

f) PROGRAMA DE  INCLUSÃO E  ACESSIBILIDADE,  PIA:  A UNICENTRO  procura 

atender às demandas dos acadêmicos com necessidade educacional especial. Para tanto, o PIA mantém 

atendimento  aos  alunos  com  deficiência  e  com  déficit  de  aprendizagem,  e  também  aos  alunos 

indígenas. 

4.5 A Funcionalidade da EaD no Atendimento aos Alunos

Além de toda a infraestrutura dos polos localizados nas sedes dos campi Santa Cruz e Irati, as 

atividades da EaD na UNICENTRO são realizadas através dos polos de apoio presencial, localizados 

em diversos  municípios.  Atualmente  esses  polos  estão  localizados  em:  Prudentópolis,  Apucarana,  

Astorga, Bituruna, Cerro Azul, Engenheiro Beltrão, Flor da Serra do Sul, Foz do Iguaçu, Goioerê, 

Ivaiporã, Laranjeiras do Sul, Nova Tebas, Palmital, Pinhão, São Mateus do Sul, todos do Estado do 

Paraná, além de São João da Boa Vista, no Estado de São Paulo.

A oferta e a metodologia dos diferentes cursos de EaD estão pautados pela perspectiva da 

pedagogia  situada,  que  guarda  relação  com  a  concepção  socioconstrutivista.  Nessa  abordagem, 

conforme Filatro (2009) e Lave5, o aluno cria uma identidade a partir de seu relacionamento com uma 

dada comunidade, o que o integra a um circuito de aprendizagem com vínculo. Os docentes se inserem 

nessa  modalidade  com os materiais  instrucionais,  com os  conteúdos  e  metodologias  escolhidos  e 

mediante  a  interação  com  os  alunos,  que  são  vistos  como  produtores  de  conhecimentos.  Ao  se  

apropriar de uma perspectiva pedagógica situada, destaca-se que as estratégias de ensino escolhidas 

devem permitir aos alunos dialogar com diferentes sujeitos sociais envolvidos no processo e com as 

informações e conceitos vivenciados em cada disciplina, cabendo aos docentes conduzir os alunos à 

construção de campos de prática (BARAB; DUFFY, 2000).6 

5 FILATRO, A. As teorias pedagógicas fundamentais em EAD. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M. Educação a distância: o 
estado da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.
6 BARAB,  S.;  DUFFY,  T.  From  practice  fields  to  communities  of  practice.  In: Theoretical  foundation  of  learning 
environments. Mahwah: Erlbaum, 2000.
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Nesse sentido, a concepção pedagógica do NEAD/UNICENTRO pauta-se pela perspectiva da 

heutagogia, defendida por Almeida (2009)7 como uma alternativa de autoaprendizagem na perspectiva 

do conhecimento compartilhado e que reconhece as experiências cotidianas como fontes de saber, 

incorporando a autodireção da aprendizagem com foco nas experiências. 

O  locus de  estudo  e  a  interação  entre  aluno  e  professor  é  a  Plataforma  Moodle,  que 

disponibiliza espaço de informação e de construção de conhecimento, integrando-os a um circuito de 

aprendizagem.  Nesse  sentido,  o  trabalho  docente  oportuniza  momentos  de  desenvolvimento  da 

criatividade,  da  autonomia  e  da  liberdade  para  a  autogestão  da  aprendizagem,  projetando  ações 

didáticas conectivas e  que se relacionem com outras  ferramentas midiáticas da rede (blogs,  redes  

sociais, entre outros), de modo que o processo de aprendizagem aconteça a partir de um componente 

dialógico e colaborativo. Esse trabalho requer que a produção constante no campo de prática e também 

em outros meios midiáticos esteja relacionada a diferentes níveis de interatividade a fim de propiciar o 

diálogo entre o aprendiz e o conteúdo, podendo produzir novos feedbacks. 

Busca-se atualmente investir em tecnologias assistivas e tutores especializados, com o intuito 

de garantir a acessibilidade para os alunos com necessidades especiais. 

No que tange à avaliação da aprendizagem na EaD o objetivo principal é o de valorizar o 

trabalho do aluno. As avaliações a distância realizadas no ambiente Moodle são bem diversificadas,  

por  meio  de  trabalhos  escritos  online,  construção  de  textos  ou  artigos,  questões  dissertativas, 

questionários,  participação  em fóruns,  chats,  wikis,  que  possibilitem sínteses  dos  conteúdos  e/ou 

outras atividades propostas, as quais são acompanhadas pela equipe de tutores da sede e dos polos, de  

forma individual ou em grupo.  Faz parte dos cursos a realização de avaliações presenciais, que estão 

computadas na carga horária dos momentos presenciais e ocorrem ao término das disciplinas,  em 

conformidade com a Lei da Educação a Distância, Decreto nº. 5.622 de 2005. 

Os  tutores  presenciais  e  a  distância  desenvolvem  seus  trabalhos  nos  laboratórios  de 

informática dos polos e da sede. Nos horários em que permanecem nos polos ou no Ambiente AVA, os  

tutores atendem os alunos por telefone, pelo Ambiente Moodle (mensagens, fóruns de discussão e 

chats), por e-mail e pessoalmente.  Cada tutor atende em média 25 alunos. 

O Estágio Supervisionado é ofertado no decorrer dos quatro últimos semestres do curso e sua 

operacionalização é explicitada em regulamento próprio, observando a legislação educacional vigente.  

A finalidade do estágio é proporcionar ao aluno o conhecimento e interação com a realidade por meio  

de intervenções, estudos, análises e reflexões, com proposição de ações para o processo de formação 

profissional. 

No que concerne às Atividades Complementares Discentes, a UNICENTRO oferece aos seus 

alunos oportunidades de participação em projetos extensionistas, oficinas e minicursos, bem como  em 

eventos de natureza científica, atendendo ao que preceitua a legislação.

7 ALMEIDA, M. E. B. de. As teorias principais da andragogia e heutagogia. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M.. Educação a 
distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. 
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Visando a integrar os alunos à modalidade a distância, bem como a evitar possíveis evasões, o  

NEAD/UNICENTRO oferece disciplinas de imersão, que preparam e instrumentalizam o aluno para 

as formas de aprendizagem, como é o caso das disciplinas de Introdução à EaD, Informática Básica e 

Língua Portuguesa.

Os Polos de Apoio/UAB são constantemente avaliados e hoje possuem as condições básicas 

de acessibilidade. No desenvolvimento da modalidade a distância há a preocupação com tecnologias 

assistivas e tutores especializados para o atendimento aos alunos com necessidades especiais.  Para 

tanto, utiliza-se a plataforma Moodle, o sistema de audioaulas e textos em áudio, processo NVDA para  

leitura  de  tela,  e  provas  ampliadas  e  em  braile  para  alunos  cegos.  Além  disso,  estão  sendo 

desenvolvidas tecnologias que possibilitem a transcrição de fala e o uso da Linguagem Brasileira de  

Sinais em videoaulas. No caso de alunos com necessidades auditivas, o atendimento é feito por tutores 

especializados em LIBRAS.
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5. PERFIL DO CORPO DOCENTE

5.1 Composição e Evolução do Quadro Docente

A UNICENTRO possui 815 docentes, tomando como base o mês de junho 2013. Dentre esses, 

275 são contratados por prazo determinado em Regime Especial8 e  540 são docentes efetivos9.  A 

lotação de docentes nos três campi da Universidade é a seguinte:  Campus CEDETEG, 313; Campus 

Irati, 223; e Campus Santa Cruz, 279 docentes. 

A Universidade apresenta um considerável crescimento no número de docentes, bem como se 

evidencia uma qualificação constante do quadro. No ano de 2008, a UNICENTRO apresentava um 

total de 702 docentes, no ano de 2009, 725, no ano de 2010, 731, no ano de 2011, 759, passando para 

817 no ano de 2012 e 815 em 2013, o que reflete a expansão das atividades universitárias. 

Historicamente,  a  Universidade  tem  apoiado  a  qualificação  de  seu  corpo  docente  e 

recentemente  o  número  de  professores  efetivos  doutores  superou  o  de  mestres.  Além  disso,  a 

qualificação do corpo docente está viabilizando o processo de verticalização do ensino, conforme se 

verifica no número de programas de pós-graduação criados nos últimos anos: 13 em nível de mestrado 

e 1 em nível de doutorado. 

5.2 Plano de Carreira Docente

5.2.1 Cargos e atribuições

Na  UNICENTRO,  os  cargos  de  Professor  de  Ensino  Superior  são  estruturados  em cinco 

classes, com requisitos de ingresso e atribuições previstos em lei 10e descritos no quadro a seguir.

QUADRO 16 - Estrutura da Carreira Docente na UNICENTRO

Classe Nível Atribuições
Titulação 

para ingresso 
na classe

Critérios de desenvolvimento

Professor 
Auxiliar

--

Atividades  de  ensino,  participação  em 
atividades  de  pesquisa  e/ou  extensão, 
seleção  e  orientação  de  monitores, 
orientação  de  monografias  de  cursos  de 
graduação  e  participação  na  gestão 
acadêmica e administrativa.

Graduado ou 
Especialista

a)  Promoção  à  Classe  de 
Assistente,  com  apresentação 
do Título de Mestre.

Professor 
Assistente

A, B, 
C e D

Além  das  atribuições  da  classe  de 
Professor  Auxiliar,  atividades  de  ensino 
em cursos de pós-graduação  "lato-sensu", 
elaboração  de  projetos  de  pesquisa  e/ou 
elaboração  e  coordenação  de  projetos  de 
extensão;  orientação  de  alunos  de  pós-
graduação "lato-sensu" e/ou bolsistas de ic 
ou  aperfeiçoamento  e  participação  em 

Mestre a) Ascensão de Nível, ao nível 
consecutivo  da  classe  após 
interstício de 2 anos,  mediante 
avaliação  de  desempenho.  b) 
Promoção à Classe de Adjunto, 
com apresentação do Título de 
Doutor.

8 A contratação temporária é regida pelas Leis Complementares nº 108/2005 e nº 121/2007, do Estado do Paraná.
9 A carreira  do pessoal  docente  das  instituições  de Ensino  Superior  do  Paraná é  regida  pelas  Leis  nº  6.174/1970 e  nº  
11.713/1997. 
10 Lei nº 11.713/1997, que dispõe sobre a carreira do pessoal docente das instituições de Ensino Superior do Paraná, e  
alterações posteriores.
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banca de concurso público.

Professor 
Adjunto

A, B, 
C e D

Além  das  atribuições  da  classe  de 
Professor Assistente, atividades de ensino 
em  cursos  de  pós-graduação  "stricto-
sensu",  coordenação  de  Quadro projetos 
de pesquisa, orientação de alunos de pós-
graduação "stricto-sensu", participação em 
banca de concurso.

Doutor

a) Ascensão de Nível, ao nível 
consecutivo  da  classe  após 
interstício de 2 anos,  mediante 
avaliação de desempenho;
b)  Promoção  à  Classe  de 
Associado,  com  apresentação 
do Título de Livre Docente ou 
aprovação de trabalho científico 
e  memorial  descritivo  em 
sessão pública de defesa. 

Professor 
Associado

A, B e 
C

Além  das  atribuições  da  classe  de 
Professor  Adjunto,  consolidação  de  uma 
linha de pesquisa e elaboração de proposta 
teórico-metodológica  em  sua  área  de 
conhecimento,  participação  em  banca  de 
concurso  público  para  a  classe  de 
Professor  Adjunto  e  atividades  de  pós-
graduação.

Livre Docente 
ou Doutor com 

Defesa de 
Trabalho 
Científico

a) Ascensão de Nível, ao nível 
consecutivo  da  classe  após 
interstício de 2 anos,  mediante 
avaliação de desempenho.

Professor 
Titular

--

Além  das  atribuições  da  classe  de 
Professor  Associado,  coordenação  de 
pesquisa  e  desempenho  acadêmico  de 
grupos  de  produção  de  conhecimento  e 
participação em banca de concurso para as 
classes de Professor Associado e Titular.

Doutor ou 
Livre Docente 

há 04 anos, 
com docência 

comprovada no 
ensino superior 

de 4 anos

--

Na Universidade, é competência do Chefe do Departamento Pedagógico a atribuição das aulas 

aos seus docentes, conforme departamentalização das disciplinas e área de habilitação em concurso,  

priorizando-se, pela ordem, os que apresentam maior titulação e os que possuem maior tempo de 

exercício na Instituição.

A atribuição de aulas, bem como as demais atividades atribuídas ao docente, dá origem ao  

Plano Individual de Atividades Docentes, PIAD, do qual constam i) aulas dadas na graduação e pós-

graduação; ii) Horas dedicadas à preparação de aulas; iii) Horas dedicadas ao atendimento discente;  

iv) Atividades de pesquisa; v) Atividades administrativas, vi) Afastamentos para qualificação, dentre  

outros, em respeito a legislação da carreira docente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a  

regulamentação interna da UNICENTRO. 

O PIAD é formulado pelo docente, em conjunto com o Chefe do Departamento e deve ser  

aprovado pelo respectivo Conselho Setorial.

5.2.2 Critérios de desenvolvimento na carreira docente

Como observado no  Quadro 16,  o  desenvolvimento  na carreira  docente  na  UNICENTRO 

contempla dois mecanismos, a  promoção de classe e a  ascensão de nível, que ocorrem conforme a 

regulamentação vigente 11. 

11  Lei nº 11.713/1997 e alterações posteriores e Resolução nº 032/2003-CEPE/UNICENTRO, que aprova o Regulamento do 
Processo de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente do Quadro de Professores Efetivos da UNICENTRO, para 
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Tais processos de avaliação são operacionalizados pela Comissão Especial de Concursos e 

Avaliação Docente, CESCAD, vinculada à Diretoria de Avaliação e Concursos da Pró-Reitoria de  

Recursos Humanos, DIRCOAV/PRORH e homologados pelos Conselhos Superiores da Instituição, 

contemplando docentes em exercício de funções pedagógicas ou administrativas e docentes afastados 

para qualificação, nas modalidades mestrado ou doutorado.

Para ser  promovido de classe,  o docente  deve comprovar  a obtenção da titulação mínima 

necessária à classe de destino, sendo que a validade da certificação apresentada é avaliada pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade, PROPESP, à luz do que dispõe a LDB, a  

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e o Ministério da Educação, 

MEC. 

Os docentes pertencentes às classes de Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor  

Associado podem ascender ao nível consecutivo de sua classe, após dois anos de trabalho, mediante  

aprovação em avaliação de desempenho, conduzida pelo departamento pedagógico do docente, em 

parceria com a DIRCOAV/PRORH.

5.2.3 Regimes de trabalho docente

Os docentes da UNICENTRO integram um dos seguintes regimes de trabalho: i) parcial; ii) 

tempo integral  de  40  horas  semanais  ou  iii)  Tempo Integral  e  Dedicação  Exclusiva,  TIDE,  com 

dedicação exclusiva às atividades de pesquisa e extensão e aplicável aos docentes com regime de  

trabalho integral de 40 horas semanais, e que não mantenham outro vínculo de trabalho. O regime de  

trabalho docente pode ser alterado, desde que atendidas as demandas da Universidade e os requisitos  

legais de cada regime.

5.2.4 Estrutura remuneratória da carreira docente na UNICENTRO

A remuneração do cargo de Professor na UNICENTRO é composta, essencialmente, de três 

verbas: i) Vencimento Básico; ii) Adicional de Titulação – ATT; e iii) Adicional por Tempo de Serviço 

– ATS, descritas a seguir:

a)  Vencimento Básico, estipulado em lei,  conforme a carga horária semanal  do regime de 

trabalho do docente, sendo: 

- O percentual internível nas classes de 3% , em caráter linear; 

- os percentuais interclasses de 15% (quinze por cento) do Cargo de Professor Auxiliar para o 

Cargo de Professor Assistente; 15% (quinze por cento) do Cargo de Professor Assistente para o Cargo 

de  Professor  Adjunto;  15% (quinze  por  cento)  do  Cargo  de  Professor  Adjunto  para  o  Cargo  de 

Professor Associado; e de 10% (dez por cento) do Cargo de Professor Associado para o Cargo de 

Professor Titular.

elevação de nível e promoção de classe.
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- o vencimento básico do Regime TIDE é 55% superior ao vencimento básico do regime 

integral de 40 horas.

b) Adicional de Titulação, pago em função da titulação do docente, sobre o vencimento básico 

do regime de trabalho, nas seguintes condições:

- 20% sobre o vencimento básico para o portador do título de Especialista;

- 45% sobre o vencimento básico para o portador do título de Mestre; e

- 75% sobre o vencimento básico para o portador do título de Doutor ou Livre-Docente.

c) Adicional por Tempo de Serviço ou Quinquênio: a cada 05 anos de exercício na carreira, o 

servidor recebe acréscimo de 5% em seu salário base, até o limite de 25%.

As  gratificações  por  exercício  em local  (periculosidade,  insalubridade  etc.)  ou  outras  não 

relacionadas à atividade de docência (salário família, gratificação de chefia, adicional noturno etc.) e  

incidem sobre o vencimento básico do regime de trabalho do docente. 

A Tabela de vencimentos dos Cargos Docentes vigente na UNICENTRO é estipulada pela Lei 

17.167/2012 e  praticada  pelas  demais  Universidades  do  Sistema Estadual  de  Ensino  Superior  do 

Paraná.

5.3 Critérios de Seleção e Contratação

5.3.1 Concurso público de provas e títulos – critérios e procedimentos

A contratação de pessoal  docente  é  realizada por  meio de Concurso Público de Provas e 

Títulos, respeitando o quantitativo de cargos previstos pela Lei nº 16.555/2010. 

Na UNICENTRO, a realização de Concurso é autorizada pelo Conselho Universitário, COU, 

por meio de Resolução.  Posteriormente a essa autorização,  a Diretoria de Avaliação e Concursos, 

DIRCOAV/PRORH, emite Edital de Abertura, contemplando os departamentos e respectivas áreas, 

com ampla divulgação, inclusive em Diário Oficial do Estado do Paraná. Após a emissão e publicação 

do Edital de Aprovação e Classificação, o resultado final é encaminhado à Secretaria do Estado da 

Administração e Previdência, SEAP, para homologação. Em seguida, os candidatos aprovados dentro 

do  número  de  vagas,  são  convocados  para  apresentação  de  exames  médicos  e  documentação,  e 

posteriormente encaminhados para  nomeação pelo Governador  do Estado.  A partir  do Decreto de 

nomeação, a UNICENTRO em 30  dias dá posse e exercício aos respectivos candidatos.

Após nomeação para cargo efetivo, o docente da UNICENTRO passa por um processo de 

avaliação de desempenho inicial de três anos, como forma de aquisição de estabilidade. Essa avaliação 

visa a atender ao disposto na Constituição Federal e no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado 

do Paraná.

O processo de avaliação é coordenado pela CESCAD, vinculada à DIRCOAV/PRORH, sendo 

operacionalizado por uma comissão composta de docentes indicados pelo Departamento Pedagógico 

ao qual pertence o professor avaliado.

A avaliação é composta de três etapas, conduzidas anualmente, e leva em conta os seguintes  
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critérios:

a) Assiduidade;

b) Disciplina: ausência de advertência, repreensão e suspensão ao serviço; e

c) Eficiência: competência técnico-científico-pedagógica, mensurada por meio de memorial 

descritivo de  atividades  docentes,  por  questionário  de  avaliação  preenchido pelos  discentes  e  por 

questionário de autoavaliação.

5.3.2 Teste seletivo para contratação por prazo determinado – procedimentos

A contratação de docentes temporários na UNICENTRO ocorre em virtude da necessidade de 

excepcional interesse público, prevista  pelas   Leis Complementares nº 108/2005 e nº 121/2007, do 

Estado do Paraná.  Tal  contratação é efetivada,  exclusivamente,  para suprir  a falta  de docentes  de 

carreira,  decorrente de aposentadoria, exoneração,  falecimento, afastamento para capacitação e em  

casos de licença legalmente concedidas.

O pessoal contratado de forma temporária submete-se a Teste Seletivo de ampla divulgação,  

inclusive em Diário Oficial do Estado do Paraná. Após aprovado, o docente temporário realiza exames  

médicos admissionais, assina contrato pelo período de até um ano, que pode ser prorrogado por até 

dois anos, conforme previsão legal.

5.4 Procedimentos para Substituição (definitiva/eventual) de Professores 

5.4.1 Procedimentos para reposição de docentes colaboradores (término de contrato)

Na UNICENTRO, a reposição docente ocorre da seguinte forma: O departamento pedagógico 

requisita realização de Teste Seletivo para suprimento de pessoal; a DIRCOAV/PRORH, planejando a  

reposição e considerando a necessidade de todos os departamentos pedagógicos, emite Edital de Teste 

Seletivo.  Esse  procedimento  é  seguido  quando  há  necessidade  de  substituição  em  virtude  de 

afastamentos ou licenças legalmente concedidas aos docentes efetivos ou ainda quando do vencimento 

de contratos de docentes temporários.

5.4.2 Processo de exoneração/aposentadoria/morte – anuência – nomeação/posse

Após  a  publicação  em  Diário  Oficial  do  Estado  do  Paraná  de  atos  de  exoneração, 

aposentadoria e, ainda, na ocorrência de falecimento de docentes, de posse do atestado de óbito, a  

UNICENTRO encaminha, por meio de protocolo, à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia,  

SETI e à Secretaria de Estado da Administração e Previdência, SEAP, solicitação de anuência de vaga,  

visando à reposição do servidor, no quadro. Após a anuência da vaga, a UNICENTRO oferta concurso 

público e, caso haja candidato remanescente aprovado em concurso público anterior ainda vigente, 

realiza  a  convocação  desse  candidato  para  apresentação  de  exames  médicos  e  documentação,  e 

posterior solicitação de nomeação ao Governador do Estado do Paraná.
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5.5 Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente

5.5.1 Composição do quadro docente – situação atual 

Como o número de docentes efetivos da UNICENTRO é insuficiente para atender a demanda 

em sala de aula dos cursos ofertados pela universidade em seus três  Campi universitários e quatro 

campi  avançados,  a  Instituição recorre  à  contratação de pessoal  em regime temporário,  conforme 

destacado anteriormente.

Diante disso, foi calculada a necessidade  atual de contratação de docentes efetivos, face à 

matriz curricular  operacional  dos  cursos de graduação ofertados,  afastamentos para qualificação e  

outros  tipos  de  afastamentos,  atuação  do  corpo  docente  em atividades  administrativas  e  de  pós-

graduação  stricto  sensu.  Os  cálculos  foram realizados à  luz  das  atividades  de ensino,  pesquisa  e 

extensão previstas na carreira docente e da LDB, que estipula um mínimo de oito horas-aula semanais 

aos docentes. 

QUADRO 17 - Simulação da Composição do Quadro de Docentes Efetivos

Quadro 
Efetivo 

Necessário

Carga Horária 
Operacional, 
por Semana

Carga Horária 
Docente 
Semanal, 

segundo LDB

% da Carga 
Horária 

relativa a 
docentes em 
Afastamento

% da Carga 
Horária relativa 

a docentes em 
Cargos 

Administrativos

% da Carga 
Horária 

relativa a 
docentes em 

Cursos 
Stricto Sensu

% de 
Acréscimo 
Necessário 
ao Quadro

8058 8 11,5% 2,7% 2,92% 17,12%

Considerando 
CH anual

1007 116 27 29 1180

Diante  disso,  percebe-se  que  é  necessária  a  ampliação  do  padrão  de  vagas  docentes  da 

UNICENTRO de 729 para 1.180 cargos efetivos em Regime de Tempo Integral,  por meio de lei.  

Adicionalmente, faz-se necessária a anuência e a ocupação, através concursos e nomeações, dessas  

vagas para o adequado suprimento das atividades de sala de aula e do pleno desenvolvimento do 

potencial  docente  face  às  demandas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  impostas  pela  carreira  do 

Magistério Superior.

5.5.2 Composição do quadro docente com ampliação de cursos e de docentes em qualificação

Considerando  a  oferta  futura  de  cursos  de  Artes  Cênicas  (SEHLA/I),  Engenharia  Civil 

(SEAA/I),  Sociologia  (Setor  de  Ciências  Humanas,  Letras  e  Artes,  SEHLA/G),  Direito  (Setor  de 

Ciências  Sociais  Aplicadas,  SESA/G),  Agronegócios  (SESA/G),  Engenharia  Elétrica  (SEET/G), 

Medicina (Setor de Ciências da Saúde, SES/G) e Zootecnia (Setor de Ciências Agrárias e Ambientais, 

SEAA/G)  prevista  na  UNICENTRO,  e  as  matrizes  curriculares  dos  projetos  de  tais  cursos,  será 

necessária a contratação de aproximadamente 253 docentes adicionais, efetivos, em Regime de Tempo 

Integral,  com  título  de  mestre  e,  preferencialmente,  de  doutor,  para  o  próximo  quinquênio 
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(2013/2017), conforme descrito no quadro a seguir. 

QUADRO  18  -  Simulação  da  Necessidade  de  Ampliação  do  Quadro  de  Docentes  Efetivos, 
segundo ofertas de cursos futuras

Curso Setor
Quantidade 
de docentes 
necessários

Modalidade de 
Contratação

Regime de Trabalho

Artes Cênicas SEHLA/I 12 Efetivo/ Estatutário Tempo Integral ou TIDE

Engenharia Civil SEAA/I 20 Efetivo/ Estatutário Tempo Integral ou TIDE

Engenharia de Produção SESA/I 20 Efetivo/ Estatutário Tempo Integral ou TIDE

Sociologia SEHLA/G 13 Efetivo/ Estatutário Tempo Integral ou TIDE

Agronegócios SESA/G 13 Efetivo/ Estatutário Tempo Integral ou TIDE

Direito SESA/G 16 Efetivo/ Estatutário Tempo Integral ou TIDE

Engenharia Elétrica SEET/G 20 Efetivo/ Estatutário Tempo Integral ou TIDE

Medicina SES/G 103 Efetivo/ Estatutário Tempo Integral ou TIDE

Zootecnia SEAA/G 36 Efetivo/ Estatutário Tempo Integral ou TIDE

Total - 253 - -

Adicionalmente,  e  considerando que a  UNICENTRO possui  em seu  quadro de  docentes 

efetivos, aproximadamente 49% de doutores, 43% mestres, 7% especialistas e 1% de graduados, e  

considerando ainda que a Universidade, em sua política de incentivo à qualificação docente permite 

um afastamento de 25% do quadro para  cursar  mestrado,  doutorado,  pós-doutorado e estágios  de 

doutoramento e outros tipos de estágio para qualificação, é necessária a contratação de 136 docentes 

adicionais,  para  suporte  às  atividades  didático-pedagógicas  durante  o  quinquênio  2013/2017.  A 

qualificação do corpo docente viabilizará a ampliação de oferta de cursos stricto sensu, a melhoria da 

qualidade e da quantidade de pesquisas e orientações ofertadas na Universidade, conforme projetado 

pela PROPESP.

5.6 Política de Capacitação Docente

Em junho de 2013, 65 docentes encontravam-se em processo de qualificação, em programas 

de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, com afastamento das atividades na Universidade. 

O Planejamento Institucional de Capacitação Docente, PDC, é o instrumento utilizado para 

regulamentação do apoio à qualificação do quadro docente. Trata-se de documento elaborado pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPESP, a partir dos planos anuais de capacitação docente 

dos Departamentos Pedagógicos.

Por meio da concessão de afastamentos parciais ou integrais, na UNICENTRO são apoiados 

os seguintes cursos:

I – Mestrado (afastamento de até 2 anos);

II – Doutorado (afastamento de até 4 anos), em programas de pós-graduação stricto sensu no 

Brasil ou em universidades no exterior (doutorado pleno);



72

III – Estágio de Pós-Doutorado (afastamento de até 1 ano), vinculado a programas de pós-

graduação em universidades ou instituições reconhecidas de pesquisa científica ou tecnológica.

A capacitação dos docentes tem sido realizada nas mais diversas e destacadas Instituições do  

Brasil  e  do  exterior,  a  maior  parte  em  doutorados-sanduíche  e  pós-doutorado  (em  países  como 

Inglaterra, Espanha, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, México).

Além de apoiar a realização de cursos de pós-graduação para capacitação pelos docentes no 

Brasil  e  no  exterior,  a  UNICENTRO  tem  celebrado  convênios  Interinstitucionais  para  o 

desenvolvimento de cursos MINTER e DINTER. Para viabilizar esses convênios, a Instituição tem 

captado recursos junto a órgãos de fomento estaduais e federais.

Adicionalmente, e conforme previsto em lei, os docentes da UNICENTRO, a cada sete anos 

de trabalho, têm direito à Licença Sabática de seis meses. Tal afastamento visa à realização de estudos 

para o aprimoramento técnico-profissional na carreira, em caráter de pesquisa programada ou estágio 

técnico-científico avançado, em Instituições que reúnam condições para a sua realização.

Em relação à EaD, há a necessidade de formação continuada para os docentes atuarem na  

modalidade,  tendo em vista  as constantes  inovações tecnológicas,  do conhecimento em rede e  da 

aprendizagem em linea. Para tanto, anualmente o NEAD/UAB oferece o Plano Anual de Capacitação - 

PAC, já na sua terceira edição.  Pretende-se para 2014 a inserção de um Programa Permanente de 

Formação,  a  ser  operacionalizado de forma modular,  em níveis  inicial,  intermediário e  avançado,  

podendo ser  ainda complementado em nível de especialização.
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6. PERFIL DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

6.1 Composição e Evolução do Quadro Técnico-Administrativo

A UNICENTRO possui  conta  com 249 agentes  universitários  efetivos,  ocupando diversas 

funções,  sendo  todas  em  regime  de  trabalho  de  40  horas  semanais,  distribuídas  nos  três  campi 

universitários.

As funções observadas na Universidade são as seguintes: Advogado, Agente de Segurança 

Interna,  Analista  de  Informática,  Auxiliar  Administrativo,  Auxiliar  Operacional,  Bibliotecário, 

Biólogo,  Contador,  Desenhista  Projetista,  Engenheiro  Agrônomo,  Instrutor  de  Prática  Desportiva, 

Motorista, Oficial de Manutenção, Secretário Executivo, Técnico em Assuntos Universitários, Técnico 

em Manejo e Meio Ambiente, Técnico em Projeto Visual e Editoração, Técnico em Segurança do 

Trabalho,  Técnico  em  Montagem  em  Eventos,  Técnico  Administrativo,  Técnico  de  Anatomia  e 

Necrópsia,  Técnico  em  Biblioteca,  Técnico  em  Estúdio  e  Multimídia,  Técnico  em  Informática,  

Técnico em Laboratório. 

O Quadro 19 apresenta o nível de escolaridade dos servidores efetivos da UNICENTRO:

QUADRO 19 – Agentes Universitários efetivos segundo o nível de escolaridade – 1º sem. de 2013

Nível de escolaridade Nº de servidores

Alfabetizado  12

Ensino Fundamental    3

Ensino Médio   47

Graduação ou Sequencial   64

Especialização  102

Mestrado    20

Doutorado     1

TOTAL  249

A UNICENTRO dispõe atualmente de um reduzido staff administrativo. O quadro de agentes 

universitários  é  insuficiente  frente  às  necessidades  atuais  de  suporte  e  condução  das  atividades 

administrativas. Nos últimos anos, como evidenciado no Quadro 20, o número de agentes manteve-se  

praticamente  estagnado,  ocorrendo  somente  a  sua  reposição,  em  decorrência  de  aposentadoria,  

exoneração ou falecimento.

QUADRO 20 – Evolução do Quadro Técnico-Administrativo

AGENTES Jun. 2008 Jun. 2009 Jun. 2010 Jun. 2011 Jun. 2012 Jun. 2013

Efetivos 224 220 242 244 241 249

Colaboradores   15   17    0    3       1*      23*

TOTAL 239 237 242 247 242 272

* Oriundos de convênio federal UNICENTRO/CAPES.
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6.2 – Plano de Carreira do Agente Universitário

6.2.1 – Cargos, funções e atribuições do agente universitário

A Carreira Técnica Universitária na UNICENTRO é composta de três cargos, denominados 

Agente Universitário de Nível Superior, Agente Universitário de Nível Médio e Agente Universitário 

Operacional, cada qual composto por funções singulares ou multiocupacionais agregadas, estruturados 

em três classes crescentes que determinam a linha de desenvolvimento profissional de cada cargo, de 

acordo com a exigência de escolaridade para cada cargo e função, conforme demonstra o Quadro 21, 

que apresenta também o quantitativo de vagas e agentes em cada cargo:

QUADRO 21 – Cargo de Agente Universitário na UNICENTRO

Cargo Classe Vagas
Quantidade de 

agentes
Requisito mínimo de 

escolaridade para ingresso

Agente 
universitário de 
nível superior

I

96 85II Especialização

III Graduação

Agente 
universitário de 
nível superior

I

130 88II Profissionalizante / Pós-médio completo

III Médio completo

Agente 
universitário de 

nível operacional

I

108 76II

III Fundamental completo

TOTAL 334 242

As tarefas associadas ao desempenho dos cargos e funções dos servidores da UNICENTRO 

estão descritas nas fichas de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário das Instituições 

Estaduais  de  Ensino  Superior,  IEES,  regulamentadas  no  Estado  do  Paraná,  conforme  Resolução 

Conjunta 00001-SEAP/SETI, de 16 de janeiro de 2007.

6.2.2 Critérios de desenvolvimento na carreira técnico-administrativa

O desenvolvimento profissional na carreira ocorre mediante dois mecanismos: da progressão – 

passagem do servidor, de uma referência salarial para outra, dentro da mesma classe; da promoção –  

passagem do servidor, de uma classe para outra de um mesmo cargo, de maneira alternada entre uma e  

outra modalidade. Tais dispositivos estão previstos em legislação específica.12

A progressão se dá, dentro da mesma classe, por:  i)  antiguidade (a cada cinco anos de 

efetivo  exercício  na  carreira);  ii)  titulação (de  até  duas  referências  salariais,  a  cada  quatro  anos, 

12A carreira técnico-administrativa das IEES do Paraná é regida pela Lei n. 6.174/1970, pela Lei n. 11.713/1997 e pelas  
alterações ocorridas com as Leis n. 15.050/2006 e 17.382/2012.
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mediante apresentação de certificados de qualificação na área de atuação do servidor), e iii) avaliação 

de desempenho (conduzida anualmente, mediante obtenção de média satisfatória em três avaliações). 

A promoção,  por sua vez,  ocorre entre as classes de um mesmo cargo,  e ocorrem: i)  por 

titulação (também denominada por mérito), e decorrente de comprovação de escolaridade, conforme a 

classe que ocupa e a classe de destino; ii)  por tempo (também denominada por antiguidade), após o 

efetivo exercício de no mínimo sete anos na carreira e interstício mínimo de quatro anos na classe.

O Quadro 22 ilustra as possibilidades de promoção da carreira técnico-administrativa:

QUADRO 22 – Requisitos de escolaridade para promoção na carreira Técnica Universitária

Cargo Classe Requisito de promoção

Agente universitário 
de nível superior

I
Pós-Graduação stricto sensu ou 10 anos na Classe II mais outro Curso de 
Especialização .

II Especialização  e  após  o  tempo  de  no  mínimo  7  anos  na  carreira  e 
interstício mínimo de 4 anos na Classe III.

III --------------------------------------------------------------------------------

Agente 
universitário de 

nível médio

I
Sequencial,  Tecnólogo  ou  Superior  Completo  e  após  o  tempo  de  no 
mínimo 7 anos na carreira e interstício  mínimo de 4 anos na Classe II.

II
Profissionalizante/Pós Médio Completo/Superior Incompleto cursando o 
3º ano ou tempo de no mínimo 7 anos na carreira e interstício de mínimo 
de 4 anos na Classe III.

III --------------------------------------------------------------------------------

Agente 
universitário de 

nível operacional

I
Ensino Médio incompleto, cursando 2º ano e após o tempo de no mínimo 
7 anos na carreira e interstício mínimo de 4 anos na Classe II .

II somente tempo de no mínimo 7 anos na carreira e interstício mínimo de 
4 anos na classe iii .

III --------------------------------------------------------------------------------

6.2.3 A  remuneração da carreira técnico-administrativa

A remuneração do Agente Universitário na UNICENTRO é composta das seguintes verbas: 

a) Vencimento básico; 

b) adicional por Tempo de Serviço, ATS; e

c) vantagens atribuídas no desempenho do cargo e função, sobre o vencimento básico, em 

atividades  (Gratificação  de  Tarefa  de  Segurança  ao  ocupante  da  função de  Agente  de  Segurança 

Interna) ou locais (insalubridade ou periculosidade, para condições laborais insalubres ou perigosas)  

definidos por lei.

A Tabela de vencimentos dos Cargos Técnicos-Administrativos vigente na UNICENTRO é 
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estipulada em Lei13 e praticada pelas demais Universidades do Sistema Estadual de Ensino Superior do 

Paraná.

6.3 Critérios de Seleção e Contratação

6.3.1 Concurso público de provas e títulos – critérios e procedimentos

Observando o quantitativo de cargos previstos em lei, junto com o Perfil Profissiográfico, é 

realizado Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do Cargo de Agente Universitário, na  

UNICENTRO. 

A realização de Concurso é autorizada primeiramente pelo governo do Estado do Paraná, e 

após,  pelo  Conselho  Universitário  da  UNICENTRO,  por  meio  de  Resolução.  Posteriormente,  é 

emitido  Edital  de  Abertura  de  Concurso,  pela  DIRCOAV/PRORH.  A esse  edital  é  dada  ampla 

divulgação, inclusive em Diário Oficial do Estado do Paraná. 

Na  fase  final  do  concurso,  após  a  emissão  e  publicação  do  Edital  de  Aprovação  e  

Classificação, o resultado final é encaminhado à Secretaria do Estado da Administração e Previdência,  

SEAP, para homologação.  Em seguida,  os candidatos aprovados,  dentro do número de vagas,  são 

convocados para apresentação de exames médicos e documentação e, posteriormente, encaminhados 

para nomeação pelo Governador do Estado. A partir do Decreto de nomeação, a UNICENTRO em 

trinta dias dá a posse e o exercício aos respectivos candidatos.

6.3.2 Teste seletivo para contratação por tempo determinado – procedimentos

A contratação de agentes universitários em Regime Especial,  CRES, ocorre em virtude da 

necessidade temporária de excepcional interesse público e está prevista em Lei14.

Os  técnicos  contratados  em  regime  temporário  submetem-se  a  Teste  Seletivo  de  ampla 

divulgação. Após aprovação, os candidatos realizam exames médicos admissionais e assinam contrato 

pelo período de até um ano, podendo ser prorrogado por até dois anos, conforme dispositivos legais .

6.4 Procedimentos para Substituição (definitiva/eventual) de Agentes Universitários

A contratação temporária  de  agentes  universitários  depende  de  autorização  governamental 

para  ser  efetivada.  Em caso  afirmativo,  a  UNICENTRO realiza  o  Teste  Seletivo  Simplificado  e 

procede  a  contratação  dos  candidatos,  conforme  descrito  anteriormente.  No  caso  de  agentes 

universitários efetivos do quadro, a reposição ocorre da seguinte forma: após a publicação em Diário  

Oficial  do  Estado  do  Paraná  de  atos  de  exoneração,  aposentadoria  e,  ainda,  na  ocorrência  de  

falecimento  de agentes,  de  posse do atestado de  óbito,  a  UNICENTRO encaminha,  por  meio de  

protocolo,  à  Secretaria  de  Estado  da  Ciência  e  Tecnologia,  SETI  e  Secretaria  de  Estado  da  

13 Lei nº 17.167/2012.
14   Leis Complementares nº 108/2005 e nº 121/2007, do Estado do Paraná.
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Administração e Previdência, SEAP, solicitação de anuência de vaga, visando à reposição do servidor, 

no quadro. 

Após a anuência da vaga, a UNICENTRO oferta Concurso Público e, caso haja candidato 

remanescente  aprovado  em  concurso  público  anterior,  ainda  vigente,  realiza  a  convocação  do 

candidato para apresentação de exames médicos e documentação, e posterior solicitação de nomeação 

ao Governador do Estado do Paraná.

6.5 Cronograma e Plano de Expansão do Número de Agentes Universitários

A UNICENTRO conta atualmente com o menor staff administrativo dentre as IEES do Paraná. 

Um rápido comparativo evidencia a situação: de acordo com dados constantes na página da SETI/PR,  

referência 2009, a relação aluno/funcionário praticada na UNICENTRO é de 31,93. Esse número gira  

entre 3,5 e 9,9 nas demais IEES do Paraná.

Diante disso,  é  necessária a  ampliação do padrão de vagas  e funções da carreira  técnico-

administrativa da UNICENTRO, de 334 para 802 cargos,  por meio de lei.  Adicionalmente, faz-se  

necessária  a  anuência  e  a  ocupação  dessas  vagas,  por  meio  de  concursos  e  nomeações,  para  o  

adequado funcionamento das atividades de apoio universitárias.

A  necessidade  de  ampliação  do  quadro  de  agentes  universitários  da  UNICENTRO, 

considerando a  carência  atual  e  a  expansão  futura  de  cursos,  é  ilustrada  no  Quadro  23,  no  qual 

encontram-se  descritos  os  cargos,  as  funções,  os  setores  de  lotação  e  as  atividades  a  serem 

desenvolvidas pelo servidor. 

QUADRO 23 – Plano de expansão do Quadro de Agentes Universitários

Classe Função Situação 
Jun/2013 

Expansão 
Necessária Lotação Atuação

I Advogado 1 6
Procuradoria Jurídica, 

PROCJUR
Assessoria Jurídica à UNICENTRO

I
Analista de 
Informática

3
6

Coordenadoria de Tecnologia e 
Informação

Desenvolv. e manutenção dos softwares 
institucionais (um por Pró-Reitoria)

3
UAB – Universidade Aberta do 

Brasil
Desenvolvimento de softwares e páginas 

para os cursos da UAB

I Assistente Social 0 3
Ambulatórios da PRORH nos 
três campi da UNICENTRO

Assistência social a servidores, 
estagiários e acadêmicos.

I
Intérprete – 

LIBRAS
0 8 Departamento de Letras 

Suporte aos acadêmicos em aula e 
interpretação em cerimônias oficiais.

I Arquiteto 0 2 Pró-Reitoria de Planejamento Elaborar projetos e supervisionar  obras

I Bibliotecário 3 3
Bibliotecas dos campi Santa 

Cruz, CEDETEG e Irati
Desenvolvimento das atividades do 

setor

I Biólogo 1 4
Laboratórios do DEBIO/G 
(Mestrado e Graduação)

Suporte às atividades de ensino (aulas 
práticas) e pesquisa.

I Bioquímico 0 4
Laboratório de Análises 

Clínicas, Campus CEDETEG 
Realização de exames laboratoriais, 

orientação e supervisão de acadêmicos

I
Comunicador 

Social
0 3

Coordenadoria de Comunicação 
Social (1 por campi)

Planejar e organizar ações de relações 
públicas, cerimonial e imprensa

I Contador 1 1
Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças, PROAF.
Planejamento e controle financeiro e 

orçamentário.
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II
Desenhista 
Projetista

1 1
Pró-Reitoria de Planejamento, 

PROPLAN
Elaborar projetos

I Enfermeiro 0 2
Ambulatório de Órtese e 

Prótese, Campus CEDETEG
Atendimento a pacientes, orientação e 

supervisão de acadêmicos

I
Enfermeiro do 

Trabalho
0 3

Ambulatórios da PRORH nos 
três campi da UNICENTRO

Assistência ao quadro de servidores da 
Instituição 

I
Engenheiro 

Agrícola
0 1

DEAGRO – Graduação e 
Mestrado em Agronomia

Suporte ao manejo das culturas, 
supervisão e orientação de acadêmicos.

I
Engenheiro 
Agrônomo

1 1
DEAGRO – Graduação e 
Mestrado em Agronomia

Suporte ao manejo das culturas, 
supervisão e orientação de acadêmicos.

I
Eng. de Segurança 

do Trabalho
0 1

Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos

Desenvolver atividades preventivas e 
corretivas em segurança do trabalho.

I Engenheiro Civil 0 2 Pró-Reitoria de Planejamento Elaborar projetos e supervisionar  obras

I
Engenheiro 

Florestal
0 2

Departamento de Engenharia 
Florestal e Ambiental

Suporte às atividades de campo (aulas 
práticas) e suporte ao Mestrado

I Químico 0 1 Mestrado de Bioenergia
Supervisão e orientação de acadêmicos 
em aulas práticas, apoio às pesquisas e 
controle aos equip. dos laboratórios.

I Farmacêutico 0
3

Farmácia-Escola, Campus 
CEDETEG

Assistência Farmacêutica, orientação e 
supervisão de acadêmicos

2
Laboratórios do DEFAR/G, 

(Mestrado e Graduação)
Suporte às atividades de ensino (aulas 

práticas) e pesquisa.

I Fisioterapeuta 0
2

Ambulatório de Órtese e 
Prótese, Campus CEDETEG

Atendimento a pacientes, orientação e 
supervisão de acadêmicos

2
Clínica de Fisioterapia, Campus 

CEDETEG
Atendimento a pacientes, orientação e 

supervisão de acadêmicos

I Fonoaudiólogo 0 2
Clinica Escola de 
Fonoaudiologia

Atendimento a pacientes, orientação e 
supervisão de acadêmicos

I Geógrafo 0 2
Mestrado de Geografia e 

DEGEO

Supervisão e orientação de acadêmicos 
em aulas práticas, apoio às pesquisas e 
suporte às ativ. de geoprocessamento.

II
Instrumentista 

Musical
0 2

Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura - Coral

Aulas práticas

I
Instrutor de 

Idiomas
0 12

Cursos de Línguas/Pró-Reitoria 
de Extensão, nos três campi da 

UNICENTRO

Atuação em cursos de idiomas ofertados 
à comunidade

I
Instrutor de Prática 

Desportiva
1 2

Direções de campi - Santa Cruz, 
CEDETEG

Planejamento e execução de atividades 
recreativas

I
Médico do 
Trabalho

0 3
Ambulatório da Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos
Assistência ao quadro de servidores da 

Instituição 

I Médico Veterinário 0 2
Clínica Veterinária, Campus 

CEDETEG
Atendimento a animais, orientação e 

supervisão de acadêmicos

II Motorista 8 8
Divisão de Transportes, PROAF 
(campi Santa Cruz, CEDETEG 

e Irati)
Atendimento da demanda institucional.

I Músico 0 3
Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura – Coral, nos três campi
Aulas práticas

III
Oficial de 

Manutenção
34 8

Direções de campi - Santa Cruz, 
CEDETEG e Irati

Atendimento da demanda institucional.

I Psicólogo 0
3

Ambulatório da PRORH, nos 
três campi da UNICENTRO

Assistência psicológica a servidores, 
estagiários e acadêmicos.

1
Clínica de Psicologia, Campus 

Irati 
Assistência psicológica aos pacientes, 

orientação e supervisão de acadêmicos.

I Pedagogo 0
1

Brinquedoteca, Campus Santa 
Cruz

Atendimento às demandas do setor.

3
UAB – Universidade Aberta do 

Brasil
Suporte aos cursos à distância.
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I Químico 0 2
Laboratórios do DEQ, Campus 

CEDETEG
Suporte às atividades de ensino (aulas 

práticas) e pesquisa.

I
Secretário 
Executivo

1 3
Direções de campi - Santa Cruz, 

CEDETEG e Irati
Assessoramento às Direções de 

Campus.

I
Técnico em Ass. 
Universitários

76 - - -

II
Técnico em 
Eletrônica

0 3
Rádio Universitária - Estúdio de 

Rádio e TV
Manutenção em instalações e 

equipamentos de emissoras (rádio e TV)

II
Técnico em 
Enfermagem

0
3

Clínica de Fisioterapia, Campus 
CEDETEG

Atendimento a pacientes

3
Ambulatório de Órtese e 

Prótese, Campus CEDETEG
Atendimento a pacientes

II
Técnico em 
Laboratório

12

4
Laboratório de Análises 

Clínicas, Campus CEDETEG 
Suporte às análises laboratoriais

4
Laboratórios do DEBIO/C 
(Mestrado e Graduação)

Manutenção dos laboratórios

3
Farmácia-Escola, Campus 

CEDETEG
Suporte às atividades da Farmácia

20
Laboratórios da área da saúde e 
das exatas – CEDETEG e Irati

Suporte aos cursos/laboratórios dos 
cursos de graduação e orientação a 

alunos.

II
Técnico em 

Manejo e Meio 
Ambiente

1 2
Departamento de Engenharia 

Florestal e Ambiental

Suporte às atividades de campo (aulas 
práticas) e suporte ao Mestrado e apoio 

no manejo das culturas.

II
Técnico em 

Segurança do 
Trabalho

1 2 Campus Irati e CEDETEG
Desenvolver atividades de segurança do 
trabalho, propondo normas e medidas 

corretivas.

II
Técnico em 

Montagem em 
Eventos

1 2
Coordenadoria de Comunicação 

Social, nos três campi da 
UNICENTRO

Planejar e organizar ações de relações 
públicas, cerimonial e imprensa

II
Técnico 

Administrativo
43 430

Departamento pedagógicos e 
Setores Administrativos dos 3 
Campi. (substituição atual do 

quadro de estagiários)

Suporte às atividades administrativas 
dos Departamentos Pedagógicos, 

Setores de Conhecimento e demais 
órgãos de apoio da UNICENTRO.

II
Téc. em Anatomia 

e Necrópsia
2 - - -

II
Técnico em 
Biblioteca

5 4
Bibliotecas campi Santa Cruz, 

CEDETEG e Irati
Suporte às atividades do setor.

II
Téc. em Estúdio e 

Multimídia
4 3

UAB – Universidade Aberta do 
Brasil

Suporte à produção de conteúdo 
multimídia da UAB

II
Técnico em 
Informática

6 12
Laboratórios de Informática dos 

três Campi e Pró-Reitorias

Suporte aos cursos/laboratórios de 
informática dos cursos de graduação e 
suporte às atividades das Pro-Reitorias

II
Técnico em 
Museologia

0 2 Museu de Ciências Naturais
Auxiliar nas atividades de conservação 

natural e nas demais ativ. do museu.

II
Técnico em 
Radiologia

0 2
Laboratório de Radiologia – 

Clínica Veterinária
Operação dos aparelhos de Raio-X

III
Agente de 

Segurança Interna
2 45

Campus CEDETEG, Santa 
Cruz e Irati

Controlar fluxo de pessoas e veículos, 
zelando pelo patrimônio e seguran

III
Auxiliar 

Administrativo
26 - - -

III
Auxiliar 

Operacional
14 - - -

II
Técnico em Projeto 
Visual e Editoração 

(Web-designer)
1

6
UAB – Universidade Aberta do 

Brasil
Criação de páginas dos cursos da UAB

3 Editora Universitária Editoração de material

TOTAL 249 676

TOTAL GERAL - 925
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6.6 Políticas de Capacitação dos Agentes Universitários

O Plano de Capacitação do Agente Universitário, cuja coordenação é de responsabilidade da 

PRORH, é o instrumento institucional de apoio à qualificação dos servidores. Dentre as estratégias de 

apoio  à  qualificação  na  UNICENTRO,  destacam-se:  os  treinamentos  ofertados  e  os  afastamentos 

parciais ou integrais concedidos pela instituição.

Como forma de incentivo à constante qualificação de seus servidores, a UNICENTRO criou, 

no ano de 2005, o Programa de Valorização e Relacionamento dos Servidores – PROVARS, vinculado 

à  PRORH.  O PROVARS promove,  individualmente  ou  em parceria  com a  Escola  de  Governo - 

Sistema Integrado de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos vinculado à Secretaria de 

Estado da Administração e da Previdência -,  oficinas,  cursos,  palestras e atividades motivacionais  

voltados ao desenvolvimento profissional dos Agentes Universitários e à melhoria do desempenho 

institucional.

Na  instituição,  o  afastamento  do  Agente  Universitário  para  frequentar  cursos  de  pós-  

graduação, em nível de Especialização, Mestrado ou Doutorado ocorre para os seguintes programas:

I – De pós-graduação stricto sensu, em instituições de ensino superior brasileiras, em cursos 

credenciados pela CAPES, com nota igual ou superior a três (afastamento integral ou parcial, de 8 

horas semanais);

II – de pós-graduação lato sensu (afastamento parcial, de até 8 horas semanais);

III  –  de  pós-graduação  em  universidade  do  exterior,  obedecendo  à  legislação  vigente 

(afastamento integral).

Atualmente,  27  Agentes  Universitários  encontram-se  em  processo  de  qualificação,  em 

programas de Mestrado e Doutorado, com apoio institucional.

6.7 O Corpo Técnico-Administrativo e a Tutoria da EaD

A carreira técnico-administrativa, bem como o regime de trabalho dos Agentes Universitários 

das  Instituições  de  Ensino  Superior  Públicas  do  Estado  do  Paraná  são  regidos  pelas  Leis  nº 

6.174/1970, nº 15.050/2006 e nº 17.382/2012.

No que se refere à modalidade de Educação a Distância, atualmente há contratação de agentes 

universitários de nível médio e superior, por meio de teste específico. Tais testes visam a suprir as  

necessidades em termos de agentes para o atendimento das diferentes estruturas, quer em termos de  

equipes multidisciplinares, quer no que tange às questões acadêmicas. Cada teste seletivo tem validade 

de um ano, podendo ser prorrogado para dois. Os recursos para este fim são oriundos exclusivamente 

de convênios federais.

Além  de  participarem  do  Programa  de  Valorização  Relacionamento  dos  Servidores, 

PROVARS, os agentes contratados para atuar com a educação a distância também participam do Plano  

Anual  de  Capacitação  -  PAC/NEAD/UNICENTRO,  para  entender  as  características  próprias  da  
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modalidade, bem como outros conceitos fundamentais para o exercício de sua função.

A  seleção  dos  profissionais  que  atuam  nos  diversos  cursos  oferecidos  pelo 

NEAD/UNICENTRO, desempenhando funções de tutor a distância e tutor presencial, é realizada pelas 

equipes de Coordenações de Cursos, chanceladas pela Coordenação do NEAD/UNICENTRO. Essa 

seleção segue orientações do MEC, bem como instruções internas, observando a divulgação de editais 

específicos  que  primam  pela  impessoalidade,  transparência,  publicidade  e  demais  princípios  que 

regem  a  administração  pública.  Os  editais  de  seleção  também  dispõem  sobre  as  etapas,  prazos,  

conteúdo das provas, bibliografia, entre outros.

A seleção envolve provas cujos conteúdos tratam de conhecimentos específicos de educação a 

distância, da área de atuação do curso e de informática. Análise curricular e entrevista também fazem 

parte  desse  processo.  Além  das  necessidades  específicas  de  cada  curso,  os  editais  observam  a 

legislação vigente e a orientação dos órgãos de fomento. Para os cursos de graduação, a titulação  

mínima exigida é de graduado, e para os cursos de especialização, exige-se inicialmente formação em 

nível de especialização.

No que se refere à experiência profissional, o candidato a tutor deve possuir conhecimentos  

específicos  do curso em que  irá  atuar,  garantindo a  articulação  necessária  entre  os  elementos  do 

processo e a execução dos objetivos propostos. A UNICENTRO busca construir seu modelo tutorial  

visando ao atendimento das especificidades locais e regionais, incorporando, como complemento, as 

TICs. Na educação a distância o tutor assume papel relevante, atuando como mediador das atividades  

didático-pedagógicas e operacionais do curso junto ao aluno, esclarecendo suas dúvidas, estimulando-

o a prosseguir e, ao mesmo tempo, participando da avaliação da aprendizagem.

Após  a  seleção  dos  candidatos  que  irão  compor  o  quadro  de  tutores  de  cada  curso,  as  

coordenações encaminham a documentação necessária, considerando a legislação pertinente, no que se 

refere à Lei de Bolsas, para análise do setor responsável.

Considerando o cronograma de expansão de cursos na modalidade EaD, apresentado no item 

3.4 deste PDI, a UNICENTRO contará, nos próximos quatro anos, com 240 (duzentos e quarenta)  

tutores presenciais e 240 (duzentos e quarenta) tutores a distância nos cursos de Especialização, mais  

70 (setenta) tutores presenciais e 70 (setenta) tutores a distância nos cursos de graduação, totalizando  

620 profissionais das mais diversas áreas. 

A experiência profissional  não constitui  condição determinante para atuação no âmbito do 

NEAD/UNICENTRO, uma vez que a Instituição mantém uma política de qualificação dos tutores, a  

partir do Programa Anual de Capacitação Continuada/PAC, o qual consiste, basicamente, em formar, 

aperfeiçoar e qualificar os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem em educação a 

distância. Devido à demanda e às especificações da modalidade, é necessário que  os tutores estejam 

em aperfeiçoamento continuado, face às novas TIC's que sustentam as práticas pedagógicas da EAD.

Quadro  O  referido  Programa  de  Formação  tem  carga  horária  anual  de  180  horas  e  os 

conteúdos são: Introdução à EaD; Ambientes Virtuais de Aprendizagem; Políticas Públicas em EaD; 
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Tutoria em EaD; Produção de Material Didático e Avaliação em EaD e Projeto Integrador.

Por  esse  viés,  a  formação específica  de tutores  inclui  os  pressupostos,  a  metodologia  e  a  

estrutura  sobre  as  políticas  e  fundamentos  da  EAD,  a  fim de  sustentar  as  bases  pedagógicas  da  

aprendizagem dos alunos, incluindo, ainda, os procedimentos de investigação e produção de materiais 

didáticos nas  diferentes mídias.

Cada tutor atende em média vinte e cinco alunos,  cumprindo uma jornada de vinte horas  

semanais,  que ocorre nos Laboratórios de Tutoria existentes na Instituição, ou nos polos de apoio 

presenciais. Os editais de seleção de bolsistas, além de suprirem as vagas já existentes, preveem um  

cadastro de reserva, o que permite a substituição imediata, sem prejuízo ao atendimento aos alunos, no  

caso de eventuais situações de desligamento do tutor.
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7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A UNICENTRO é uma Universidade multicampi vinculada ao Sistema Estadual de Ensino do 

Paraná, tendo como mantenedora a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,  

SETI. Sua atuação e organização administrativa estão pautadas pela descentralização e por decisões  

colegiadas,  conforme demonstra o seu Estatuto,  cuja síntese em relação à estrutura administrativa 

passa-se a apresentar:

I – Órgãos de administração superior:

1. Deliberativos:  Conselho  Universitário,  COU;  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e 

Extensão, CEPE; Conselho de Administração, CAD.

2. Executivos:  Reitoria;  Pró–Reitorias  (de Ensino;  de Pesquisa  e  Pós-  Graduação;  de 

Extensão e Cultura; de Administração e Finanças; de Recursos Humanos; de Planejamento). 

3. Consultivo: Conselho Comunitário.

II – Órgãos de administração intermediária:

1. Deliberativos e consultivos: Conselho Administrativo de Campus; Conselho Setorial.

2. Executivos: Direção dos Campi Universitários de Guarapuava (Santa Cruz e Cedeteg) 

e de Irati; Direção de Setores (de Ciências Sociais e Aplicadas; de Ciências Humanas, Letras e Artes -  

no  Campus Santa Cruz; de Ciências Exatas e de Tecnologia; de Ciências da Saúde e de Ciências 

Agrárias e Ambientais - no  Campus Cedeteg;  e ainda, de Ciências Sociais e Aplicadas; de Ciências 

Humanas, Letras e Artes; de Ciências da Saúde; de Ciências Agrárias e Ambientais - no Campus Irati); 

e Direção de Campus Avançado.

III – Órgãos de administração básica:

a) Deliberativo e consultivo: Conselho Departamental.

b) Executivo: Chefia de Departamento Pedagógico.

IV – Órgãos suplementares:

a) Gráfica  Universitária,  Editora  Universitária,  Escritório  de  Relações  Internacionais, 

Escritório de Representação, Diretoria da Agência de Inovação e Diretoria de Educação a Distância.

Os  Órgãos  Executivos  da  Administração  Superior  congregam  funções  burocráticas  e 

administrativas da Universidade e todos os órgãos estão agregados, direta ou indiretamente, à Reitoria. 

São  eles:  Gabinete  da  Reitoria;  Secretaria  Geral  dos  Órgãos  Colegiados  Superiores;  Auditoria; 

Procuradoria  Jurídica;  Pró-Reitorias;  Direções  de  Campi Universitários;  além  de  quatro 

Coordenadorias:  de  Processos  Seletivos;  de  Comunicação  Social;  de  Convênio  e  Captação  de 

Recursos; de Tecnologia da Informação. Cada órgão tem atuação conforme políticas e ações aprovadas 

nos Conselhos Superiores, com desenvolvimento de atividades relacionadas às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.

Os nove Setores de Conhecimento e os trinta e oito Departamentos Pedagógicos constituem as 

unidades de ensino, pesquisa e extensão da UNICENTRO, sendo responsáveis pela organização dos 

cursos de graduação e de pós-graduação e dos projetos de pesquisa, de ensino e de extensão.
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Em seu aspecto deliberativo, a Universidade estrutura-se através do Conselho Universitário 

(COU), instância máxima da instituição, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPE, e do 

Conselho de Administração, CAD. Sua estrutura administrativa está regulamentada15 e representada a 

seguir:

FIGURA 2 – Organograma da UNICENTRO

15O Estatuto foi aprovado pela Resolução do Conselho Universitário nº 23, de 25.07.2006; o  Regulamento dos Setores pela 
Resolução do Conselho Universitário nº 36, de 27.12.2006; o Regulamento do Campus Universitário de Guarapuava (Santa 
Cruz e Cedeteg) pela Resolução do Conselho Administrativo nº 1, de 09.03.1999, e o Regulamento do Campus Universitário 
de Irati pela Resolução do Conselho Administrativo nº 2, de 09.03.1999.
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8. INFRAESTRUTURA UNIVERSITÁRIA

8.1    Infraestrutura Física

A UNICENTRO é composta por três  Campi  Universitários: CEDETEG e Santa Cruz, no 

município  de  Guarapuava-PR e  o  Campus de  Irati,  em Irati-PR.  Os  espaços  físicos  urbanizados, 

construídos e sem ocupação por Campus estão demonstrados no quadro a seguir:

QUADRO 24 – Área por Campus e tipo de construção – em m2 

Campus Área total do terreno Área ocupada Área urbanizada Área sem ocupação

Santa Cruz 28.388,00 8.256,00* 14.700,00 5.432,00

Cedeteg 1.058.850,71 30.997,96  211.110,42 847.080,57

Irati 735.089,00 16.783,70  44.062,49 674.242,81

* Área total construída (incluindo todos os pisos: 20.416 m²)

No Campus CEDETEG a UNICENTRO possui seis Blocos didáticos gerais de salas de aula, 

totalizando 50 salas, as quais servem a todos os cursos de graduação e pós-graduação. A capacidade 

das salas de aula varia de 25 a 50 carteiras. Os departamentos pedagógicos e os programas de pós-

graduação possuem 112 laboratórios didáticos e de pesquisa, distribuídos pelo Campus.

No  Campus de  Irati  há  um  prédio  com  três  pavimentos  e  nove  blocos  administrativo-

pedagógicos, que comportam 51 salas de aula, as quais, igualmente, são utilizadas pelos cursos de  

graduação, lato e stricto sensu. Ademais, cerca de 60 laboratórios, permitem a prática das atividades 

correlatas a cada curso.

No  Campus   Santa Cruz há um total de 17 blocos, os quais atendem todas as necessidades 

administrativas e didático-pedagógicas do Campus, com 70 salas de aula, como também as atividades 

administrativas e operacionais da Reitoria, contemplando as Pró-Reitorias, Coordenadorias, Órgãos da 

Administração Superior, Assessorias e Órgãos Suplementares.

As áreas físicas destinadas aos diversos usos da UNICENTRO estão apresentas no quadro a 

seguir:

QUADRO 25 – Área por Campus e tipo de utilização – em m2

Campus Salas de 
aula

Laboratórios Apoio 
pedagógico

Biblioteca Administrativo Outro

Santa Cruz 3.158,11 903,40 2.883,63 1.498,89 6.393,15 4.878,83

Cedeteg 3.980,53 13.605,72 3.210,08 997,38 1.146,68 8.057,57

Irati 2.453,70 3.096,09 1.055,64 736,62 2.236,60 4.545,40

Os quatorze departamentos pedagógicos e os seis programas de pós graduação stricto sensu 

lotados no  Campus CEDETEG possuem secretarias,  salas  de reuniões,  salas  de atendimentos  aos 

alunos e, em alguns casos, salas de estudos. O  Campus possui,  também, seis miniauditórios e um 
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auditório.

Além dos laboratórios didáticos, o campus possui uma Incubadora Tecnológica, uma Clínica 

Escola  de  Fisioterapia,  uma  Clínica  Escola  de  Veterinária,  um  Ambulatório  de  Nutrição  e  uma 

Unidade de Bovinocultura Leiteira.

Com  as  mesmas  características,  no  Campus  Irati  há  13  departamentos  pedagógicos,  3 

programas  de  pós-graduação  stricto  sensu,  além  de  mais  1  em  fase  de  implantação.  Dois 

miniauditórios e um auditório contribuem para o desenvolvimento das atividades universitárias. Além 

disso, a prestação de serviços à comunidade se faz evidente por meio da prestação de serviços das  

Clínicas Escola de Psicologia e de Fonoaudiologia e da Academia de Musculação.

As  áreas  físicas  destinadas  às  principais  atividades  acadêmicas  da  UNICENTRO  estão 

apresentadas nos Quadros 26 e 27:

QUADRO 26 – Área  dos ambientes dedicados às atividades acadêmicas, por Campus – em m²

Campus Sala de aula Laboratórios Auditório/
MiniauditóriosGeral/Específicos Informática

Santa Cruz 3.158,11 145,96 757,44 365,63

Cedeteg 3.980,53 13.090,76 514,96 1.121,40

Irati 2.453,70 2.771,25 324,84 665,49

QUADRO 27 – Área útil dos dos ambientes, por Campus – em m²

Campus
Auditórios Alojamento 

discenteAuditório Miniauditório Videoconferência Pós-graduação

Santa Cruz 365,63 240,52 0 98,84 0

Cedeteg 549,77 571,63 0 601,08 0

Irati 390,84 274,65 79,52* 389,57 0
* Funciona junto com a sala de reuniões da DIRCAMP/I

QUADRO 28 – Capacidade dos ambientes, por Campus – em número de pessoas

Campus

Auditórios

Auditório Miniauditórios
Sala multimeios e
Reuniões (sala de 

conselhos)

Sala de estudos da Pós- 
graduação

Santa Cruz 514 80 + 120 = 200 50+50+20+100 = 220 Letras e Educação

Cedeteg 230 610 55 194

Irati 344 80 +100 = 180 30+55+50+14 = 149
80 (Ciências Florestais) + 20 

(História) + 20 (Educação / em 
construção) = 120
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8.2 Biblioteca

A biblioteca constitui-se  em suporte e  meio para o cumprimento das atividades de cunho 

pedagógico e o atingimento das  finalidades e objetivos da UNICENTRO, provendo a infraestrutura 

bibliográfica, documental e informacional necessárias ao apoio às atividades de ensino,  pesquisa e 

extensão.

Há três bibliotecas principais, nos  campi de Guarapuava (Santa Cruz e CEDETEG) e Irati, 

além de  seis  bibliotecas  setoriais  nos  campi  avançados  localizados  nas  cidades  de  Chopinzinho,  

Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Mallet, Pitanga e Prudentópolis.

As bibliotecas principais da UNICENTRO disponibilizam os seguintes serviços: acesso ao 

acervo  por  meio  do  sistema  PHL,  disponível  na  Internet  (http://unicentro.phlnet.com.br),  com 

possibilidade de renovação e reserva online, além de consulta a todas as bases de dados existentes  

(livros, periódicos, cd´s, dentre outros materiais). Logado no sistema, o usuário ainda pode sugerir 

materiais bibliográficos para compra e selecionar áreas de interesse para receber atualizações quanto  

ao material cadastrado no sistema. 

A biblioteca  disponibiliza  acesso  ao  repositório  de  Teses  e  Dissertações  produzidas  na 

UNICENTRO, no endereço http://tede.unicentro.br/. 

Os  demais  serviços  são:  empréstimo domiciliar,  empréstimo entre  bibliotecas,  serviços  de 

alerta  (em  estágio  inicial),  assistência  e  instrução  no  uso  da  biblioteca,  confecção  de  fichas 

catalográficas para livros e trabalhos acadêmicos, comutação bibliográfica, acesso às bases Scopus e  

Science  Direct  do  portal  de  periódicos  da  CAPES.  Outro  serviço,  extraoficial,  mas  realizado 

eventualmente, é a consultoria para outras bibliotecas, especialmente de escolas e órgãos públicos,  

conforme demanda e disponibilidade.

As principais bibliotecas da rede funcionam de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários:

• Santa Cruz: 7h30min. às 22h30min.

•  CEDETEG: 8h00 às 22h00

•  Irati: 8h00 às 22h00

O espaço físico das três bibliotecas é o seguinte:

 - Santa Cruz

• Área construída – 1.338,04 m2  - (1.095,45 m2 sem o Jardim de Inverno)

• Área destinada ao acervo – 403,44 m2

 - CEDETEG

• Área construída – 997,38m2

 - Irati

• Área construída – 736,62m2
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O acervo das bibliotecas da UNICENTRO é atualizado por meio de compras provenientes de 

solicitações de departamentos pedagógicos e programas de pós-graduação, doações da comunidade 

acadêmica e pagamentos de multas em livros.

As  bibliotecas  da  UNICENTRO  possuem  um  sistema  de  segurança  da  empresa 

MULTISYSTEMS, baseado em antenas e etiquetas magnetizadas protetoras, utilizado nas bibliotecas 

Santa Cruz, Cedeteg e Irati.

A sequência de quadros a seguir apresentados mostram o acervo geral de livros e periódicos 

disponíveis, por área de conhecimento, englobando as 9 bibliotecas (3 principais e 6 setoriais), unidas 

pela rede Phnet. 

                  QUADRO 29 – Acervo geral por biblioteca (livros e outros itens)

Biblioteca Exemplares Títulos

Santa Cruz 63.000 30.800

Cedeteg 26.000 10.500

Irati 42.000 27.000

Chopinzinho   2.700   1.400

Laranjeiras do Sul   4.400   2.700

Pitanga   3.700   2.200

      QUADRO 30 – Acervo geral por biblioteca (periódicos)

Biblioteca Títulos Exemplares

Santa Cruz 722 17.237

Cedeteg 325   7.512

Irati 620   5.595

                  QUADRO 31 – Acervo por área do conhecimento

Área Santa Cruz CEDETEG Irati

Geral          2     15 -

Ciências Agrárias      132 3.999   3.110

Ciências Biológicas      146 2.499      980

Ciências Exatas e da Terra      834 6.478   2.608

Ciências Humanas 27.082 3.539 16.347

Ciências Sociais Aplicadas 18.516 1.836   7.917

Ciências da Saúde      229 5.800   3.558

Engenharias  1.314 2.485     800

Linguística, Letras e Artes 12.374    264 7.838

Outros    5.521 1.036      22

Total 66.150 27.951 43.180
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                  QUADRO 32 – Títulos por área do conhecimento

Área Santa Cruz CEDETEG Irati

Ciências Agrárias        80      970   1.434

Ciências Biológicas      167      911      632

Ciências Exatas e da Terra      572   2.731   1.503

Ciências Humanas 14.140   1.411 10.798

Ciências Sociais Aplicadas    6.926   1.089  4.990

Ciências da Saúde       249   1.977  2.167

Engenharias       914   1.471      533

Linguística, Letras e Artes    8.770      186   5.505

Outros         60        21        22

Total       31.878    10.767 27.584

      

     QUADRO 33 – Títulos por área do conhecimento (materiais digitais)

Área Santa Cruz CEDETEG Irati

Ciências Agrárias - 5   8

Ciências Biológicas - 14   4

Ciências Exatas e da Terra     2 12  17

Ciências Humanas   37 2  97

Ciências Sociais Aplicadas   52 3  88

Ciências da Saúde    4 21  44

Engenharias  51 37  10

Linguística, Letras e Artes  22 4  36

Total 168 98 304

                   QUADRO 34 – Exemplares por área do conhecimento (materiais digitais)

Área Santa Cruz CEDETEG Irati

Ciências Agrárias -   6  11

Ciências Biológicas -  53   5

Ciências Exatas e da Terra  3   20  23

Ciências Humanas 51    2 125

Ciências Sociais Aplicadas 76    3 100

Ciências da Saúde  4   38   60

Engenharias 53   48   10

Linguística, Letras e Artes 37     7   41

Total 224 177   375
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Formas de Atualização e Expansão do Acervo

A atualização do acervo tem caráter permanente, fundamentada na demanda de solicitações, na 

disponibilidade de novas publicações e na procura  por títulos de outras áreas do conhecimento, 

capazes de contribuir para a formação técnica e humanística da comunidade acadêmica. 

8.3 Laboratórios

A UNICENTRO dispõe de uma ampla infraestrutura de estações de trabalho, equipamentos de 

informática, pontos de rede e recursos audiovisuais que estão distribuídos e localizados de forma a 

atender  às  demandas  dos  estudantes,  professores,  servidores  técnido-administrativos  e  pessoas  da 

comunidade.

O Quadro 35 apresenta a distribuição dos equipamentos nos três campi da UNICENTRO:

 

QUADRO 35 – Equipamentos de informática e audiovisuais

Campus Computadores
Projetores 
multimídia

Impressoras
Recursos Audio 

VisuaisLazer
Jato de Tinta

Braille 
Outro

Matricial

Santa Cruz 590 57 70* 2 93*

Cedeteg 585 35 2

Irati 181 93 43* - - 88**

* Sistema empresa:  (8)  caixas de som, (2) TV´s 42'',  (2) TV´s 26'',  (8)  DVD's,  (5)  Telas de projeção,  (4)  pedestais p/ 
microfone, (3) retroprojetores, (2) microfones s/ fio, (3) microfones auriculares,(8) microfones c/ fio,  (4) tripés, (5) câmeras 
filmadoras e fotográficas, (3) câmeras filmadoras, (6) caixa de som p/ computador, (15) rádios com entrada USB, (5) VHS e  
(10) porta banner.

** (4) projetores multimídia,  (4) amplificadores de som, (4) DVDs, (2) equalizadores,  (1) gravador de DVD, (1) home 
theater,  (1) mesa de luz,  (5)  mesas de som, (10)  microfones,  (7) pedestais,  (2) projetores  de slides  (com defeito),  (14)  
retroprojetores, (7) rádios com CD, (11) televisores, (7) vídeos cassetes, (2) caixas acústicas, (2) notebooks, (3) caixas de 
som, (1) potência para mesa de som.

Além desses  equipamentos  e  estações  de  trabalho,  todas  servidas  com pontos  de  rede,  a 

UNICENTRO dispõe de um grande número de diferentes laboratórios, equipados para atender aos 

interesses  específicos  dos  cursos  e  da  comunidade  acadêmica  em geral.  Esses  laboratórios  estão 

relacionados nos três quadros que seguem:

QUADRO 36 – Laboratórios disponíveis no Campus Santa Cruz

Nome Finalidade Departamento Setor
Lab. de Ensino de Hitória - LEHIS Ensino e Pesquisa História SEHLA

Lab. de História Ambiental e Gênero - LHAG Pesquisa e Extensão História SEHLA

Lab. de Cultura, Etnias e Identificações - LPCEI Pesquisa e Extensão História SEHLA

Lab. de Cultura, Política e Sociedade – LACSO Pesquisa e Extensão História SEHLA

Lab. de Política, Poder e Instituições - LAPPI Pesquisa e Extensão História SEHLA

Lab. de Práticas de Ensino e Aprendizagem de Filosofia no 
Ensino Médio - PREAFILEM

Ensino e Pesquisa Filosofia SEHLA

Lab. de Metafísica Ensino e Pesquisa Filosofia SEHLA

Lab. de Estudos em Ética e Filosofia Política Ensino e Pesquisa Filosofia SEHLA

Lab. de História da Filosofia - LHF Ensino e Pesquisa Filosofia SEHLA

Lab. de Línguas Ensino Letras SEHLA

Agência Experimental de Publicidade e Propaganda Ensino Com.Social SEHLA
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Lab. de Artes Gráficas Ensino Com.Social SEHLA

Lab. de Fotografias Ensino Com.Social SEHLA

Lab. de Rádio Ensino Com.Social SEHLA

Lab. de TV Ensino Com.Social SEHLA

Jornal Laboratório Ensino Com.Social SEHLA

Lab. de Educação Especial – LIE Ensino, Pesquisa e Extensão Pedagogia SEHLA

Lab.   Rede  de  Orientação  Transdisciplinar  e  Ação  Sócio 
Educativa - ROTAS

Ensino Pedagogia SEHLA

Lab. de Ensino,  Pesquisa e Extensão em Pedagogia Escolar 
Hospitalar, Domiciliar e Casas de Apoio - LEPEHDEC

Pesquisa e Extensão Pedagogia SEHLA

Lab. de Educação Infantil - GEPEDIN Ensino e Pesquisa Pedagogia SEHLA

Lab. da Brinquedoteca - LAMBRIQUEI Ensino Pedagogia SEHLA

Lab. de Epistemologia Educacional - LAPE Ensino, Pesquisa e Extensão Pedagogia SEHLA

Lab. de Gestão Educacional Ensino, Pesquisa e Extensão Pedagogia SEHLA

Lab. de Educação do Campo - LEDOC Ensino, Pesquisa e Extensão Pedagogia SEHLA

Lab. Núcleo de Estudos Ameríndios e Africanos da Unicentro 
- NEAA

Ensino, Pesquisa e Extensão Pedagogia SEHLA

Lab. de Informática Educacional Ensino, Pesquisa e Extensão Pedagogia SEHLA

Lab. de Artes Visuais Ensino e Pesquisa Arte Educação SEHLA

Lab. de Música Ensino, Pesquisa e Extensão Arte Educação SEHLA

Lab. de Artes Cênicas (Barracão e Auditório) Ensino, Pesquisa e Extensão Arte Educação SEHLA

Lab. Rede Artes na Escola Extensão Arte Educação SEHLA

Lab. de Técnicas Secretariais Ensino e Extensão Sec. Executivo SESA
Lab. de Informática de Secretariado Executivo Ensino e Pesquisa Sec. Executivo SESA
Lab. de Informática de Economia Ensino e Pesquisa Economia SESA
Lab. de Informática de Administração Ensino e Pesquisa Administração SESA
Lab. de Informática de Ciências Contábeis Ensino e Pesquisa C. Contábeis SESA
Lab. Inform. do Núcleo de Educação a Distância – NEAD I Ensino, Pesquisa e Extensão UAB

Lab. Inform. do Núcleo de Educação a Distância – NEAD II Ensino, Pesquisa e Extensão UAB

Sala de Espelhos Extensão PROEC
Sala Unimúsicas Extensão PROEC
Lab. Interdisciplinar de Formação de Educadores - LIFE Ensino
Lab. de Estudos Linguísticos e Literários - LABELL Ensino e Pesquisa Mestrado Letras

Lab. de Psicologia - LAPE Ensino e Pesquisa Mest. Educação

QUADRO 37 – Laboratórios disponíveis no Campus CEDETEG

Laboratório Finalidade Departamento Setor
Almoxarifado Didático DEFIS SEET
Ambulatório de Feridas Extensão e Ensino DENF SES
Ambulatório de Nutrição Didático/Pesquisa DENUT SES
Análise de traços e instrumentação – Lab.  de Química Pesquisa DEQ SEET
Aprendizagem motora e psicologia Esportiva Pesquisa DEDUF SES
Atividade Esportivas Didático/Extensão DEDUF SES
Atividade Física para a 3ª Idade Pesquisa/Didático/Extensão DEDUF SES
Biomecânica e Ergonomia Pesquisa/Didático DEDUF SES
Bioquímica Clínica Didático e Pesquisa DEFAR SES
Clinica de órtese e prótese Extensão e Ensino DENF SES
Clínica Escola de Fisioterapia - CEFISIO Ensino DENUT SES
Clínica Escola de Medicina Veterinária - CEVET Pesquisa/Didático/Extensão DEVET SEAA
Cultura de Tecidos Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
Didático Ensino DEAGRO SEAA
Eletrotermofototerapia Ensino DEFISIO SES
Entomologia Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
Escritório do Lab. de Materiais Compostos Inorgânicos – 
LabMat/Ofice

Pesquisa DEQ SEET

Estudos do Corpo em sociedade Pesquisa/Didático DEDUF SES
Experimentação Animal Didático e Pesquisa DEFAR SES
Farmacologia Didático e Pesquisa DEFAR SES
Fisiologia Didático e Pesquisa DEFAR SES
Fisiologia Experimental e aplicada a AF Pesquisa/Didático DEDUF SES
Fisiologia Vegetal Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
Fitopatologia Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
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Fitotecnia Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
Fruticultura e pós colheita Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
Genética e Melhoramento de Plantas Pesquisa DEAGRO SEAA
Informática Ensino DEAGRO SEAA
Laboratório  Físico Química Didático DEQ SEET
Laboratório Aplicações Físicas/CIMPE Pesquisa DEFIS SEET
Laboratório de Análise de Alimentos Didático DEALI SEET
Laboratório de Análise do Movimento Humano Ensino DEFISIO SES
Laboratório de Análise Sensorial Didático DEALI SEET
Laboratório de anatomia Infecciosa Pesquisa/Didático/Extensão DEVET SEAA
Laboratório de Anatomia Veterinária - Lanavet Pesquisa/Didático/Extensão DEVET SEAA
Laboratório de aplicações Nucleares Pesquisa DEFIS SEET
Laboratório de Atividades Motoras Especiais - LAME Pesquisa/Didático/Extensão DEDUF SES
Laboratório de Biologia Molecular - CIMPE Pesquisa DEBIO SEAA
Laboratório de Bioquímico Didático DEBIO SEAA
Laboratório de Botânica Didático DEBIO SEAA
Laboratório de Cartografia Didático DEGEO SEAA
Laboratório de Citologia e Histologia I Didático DEBIO SEAA
Laboratório de Citologia e Histologia II Didático DEBIO SEAA
Lab.  de Cromotografia e Prod. Naturais (Cronat) Pesquisa DEQ SEET
Laboratório de Diagnóstico por Imagem Pesquisa/Didático/Extensão DEVET SEAA
Laboratório de Ecotoxicologia Pesquisa DEBIO SEAA
Laboratório de Ensino de Química Pesquisa DEQ SEET
Lab. de Equipamentos Multiusuários da Química – 
MultiEquipa/CIMPE

Pesquisa DEQ SEET

Lab. de Erosão e Conservação do Solo – Hidrogeomorfologia Pesquisa DEGEO SEAA
Laboratório de Estudos Políticos e Análises Urbano-Regionais  
- LEPUR

Pesquisa/Didático/Extensão DEGEO SEAA

Laboratório de Farmacotécnica Didático e Pesquisa DEFAR SES
Laboratório de Física Moderna Didático DEFIS SEET
Laboratório de Genética e Biologia Molecular Vegetal Pesquisa e Didático DEBIO SEAA
Laboratório de Genética e Evolução Didático/pesquisa DEBIO SEAA
Laboratório de Geografia Física e Climatologia Pesquisa DEGEO SEAA
Laboratório de Geografia, Planejamento e Gestão Territorial Didático e Pesquisa DEGEO SEAA
Laboratório de Geologia Didático DEGEO SEAA
Laboratório de Geomorfologia dinâmica e aplicada Didático e Pesquisa DEGEO SEAA
Laboratório de Geoprocessamento Didático e Pesquisa DEGEO SEAA
Laboratório de Instrumentação Didático DEFIS SEET
Laboratório de Leite e Derivados Didático DEALI SEET
Laboratório de Ludicidade (LUDSILAB) Pesquisa/Didático/Extensão DEDUF SES
Laboratório de Materiais e Comp. Inorgânicos  
LabMat/CIMPE

Pesquisa DEQ SEET

Laboratório de Microbiologia Didático DEBIO SEAA
Laboratório de Microbiologia Didático DEALI SEET
Laboratório de Microscopia – LabImage/CIMPE Pesquisa DEQ SEET
Laboratório de Neuroanatomia Ensino DEFISIO SES
Laboratório de Patologia Clínica Veterinária Pesquisa/Didático/Extensão DEVET SEAA
Laboratório de Pesquisa Pesquisa DEALI SEET
Laboratório de Pesq. Em Ciências Interfaciais – 
LAPECI/CIMPE

Pesquisa DEQ SEET

Laboratório de Pesquisa em eletroquímica (GPEL) Pesquisa DEQ SEET
Laboratório de Pesquisa em Geografia Agraria Pesquisa DEGEO SEAA
Laboratório de Pesquisa em Tecnologia da Informação Pesquisa DEMAT/DECOMP SEET
Laboratório de Pesquisa Química Orgânica e Tecnologia Pesquisa DEQ SEET
Laboratório de Prática de Enfermagem Didático DENF SES
Laboratório de Processos na Indústria de Alimentos Pesquisa DEALI SEET
Laboratório de Química Didático e Pesquisa DEFAR SES
Laboratório de Química Analítica Didático DEQ SEET
Laboratório de Química Geral Inorgânica Didático DEQ SEET
Laboratório de Química Orgânica Didático DEQ SEET
Laboratório de Reprodução Animal Pesquisa/Didático/Extensão DEVET SEAA
Laboratório de Técnica Dietética Didático/Pesquisa DENUT SES
Laboratório de Zoologia Didático DEBIO SEAA
Laboratório Didático 1 Didático DEFIS SEET
Laboratório Didático 2 Didático DEFIS SEET
Laboratório Escola Didático e Prest. Serviços DEFAR SES
Laboratório Farmacognosia e farmacotécnica Pesquisa DEFAR SES
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Laboratório I Ensino DEALI SEET
Laboratório II Ensino DEMAT/DECOMP SEET
Laboratório III Ensino DEMAT/DECOMP SEET
Laboratório IV Ensino DEMAT/DECOMP SEET
Laboratório Microbiologia e Doenças Infecciosas Pesquisa/Didático/Extensão DEVET SEAA
Lab. Multidisciplinar de Análise de Alimentos e de Nutrição de 
Ruminantes

Pesquisa/Didático/Extensão DEVET SEAA

Laboratório Relações Solo Água Planta (RSAPA) – Irrigação Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
Microbiologia Didático e Pesquisa DEFAR SES
Microscopia Ensino DEAGRO SEAA
Microscopia Didático e Pesquisa DEFAR SES
Nanotecnologia Didático e Pesquisa DEFAR SES
Neurociências Ensino e Pesquisa DEFISIO SES
Parasitologia Didático e Pesquisa DEFAR SES
PET  de Geografia e laboratório de Geografia Agrária Didático e Pesquisa DEGEO SEAA
Sala de lavagem de material Didatico DEFAR SES
Silvicultura Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
Solos Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
Tecnologia Microclima batata Ensino/Pesquisa DEGEO SEAA
Topografia Ensino/Pesquisa DEAGRO SEAA
Usina de Carnes Didático DEALI SEET
Usina de Frutas e Hortaliças Didático DEALI SEET
Usina de Panificação Didático DEALI SEET
Virologia Didático e Pesquisa DEFAR SES

QUADRO 38 – Laboratórios disponíveis no Campus de Irati

Laboratório Finalidade Departamento Setor

Agrossilvicultura Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Colheita Florestal Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Dendrologia Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Economia Florestal Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Entomologia Florestal Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Ergonomia Florestal Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Fertilidade e Nutrição de Plantas Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Geotecnologia Ambiental Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Manejo Florestal Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Manejo Florestal II Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Painéis de Madeira Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Produção e Beneficiamento Apícula Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Propriedades Físicas Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Proteção Florestal Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Química da Madeira Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Silvicultura Pesquisa e Didática DEF/I SEAA

Gestão Ambiental Pesquisa DENAM SEAA

Geoprocessamento e Sensor. Remoto Pesquisa DENAM SEAA

Química Ambiental Pesquisa e didática DENAM SEAA

Solos Florestais Ensino, Pesquisa e Prest. Serv. DEF/I SEAA

Saneamento Ambiental e Qualid. Água Pesquisa e didática DENAM SEAA

Laboratório de Proc. Biológicos e Tratamento de Resíduos Pesquisa e didática DENAM SEAA

Lab. Interdisciplinar e Microscopia Pesquisa e didática DENAM SEAA

Laboratório de Toxicologia Pesquisa e didática DENAM SEAA

Laboratório de Geologia Acervo rochas e aulas práticas DEGEO SEAA

Laboratório de Geomorfologia Pesquisa e aulas práticas DEGEO SEAA

Lab. de Geografia Humana e ensino 
Atividades PIBID e aulas 
práticas

DEGEO SEAA

Laboratório de Cartografia pesquisa e aulas práticas DEGEO SEAA

Lab. Educação Matemática – LEMATI Pesquisa/Didático DEMAT SEAA

Laboratório de Física – LAFIS Pesquisa/Didático DEMAT SEAA
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Laboratório Finalidade Departamento Setor

Laboratório de Anatomia Humana Ensino/pesquisa/extensão SES/I SES

Laboratório Multidisc. de Pesquisa em C. da Saúde – LAMP Pesquisa SES/I SES
Laboratório de Fisiologia do Exercício, Medidas e Avaliação – 
LAFEMA

Ensino/pesquisa/extensão DEDUF/I SES

Laboratório  Ginástica – LAGI Ensino/pesquisa/extensão DEDUF/I SES

Lab. de Aprendizagem Motora – LAM Ensino/pesquisa/extensão DEDUF/I SES

Laboratório de Futebol Ensino/pesquisa/extensão DEDUF/I SES

Laboratório de Esportes e Recreação Ensino/pesquisa/extensão DEDUF/I SES

Laboratório de Apoio Pedagógico Ensino/pesquisa/extensão DEDUF/I SES

Laboratório de Atletismo Ensino/pesquisa/extensão DEDUF/I SES
Laboratório Interdisciplinar de Pequisa em Cultura e 
Diversidade – LACULT

Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Laboratório de Estudos sobre Infância e Adolescência – LEIA Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Laboratório de Psicanálise – LAPSI Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Laboratório Avaliação Psicológica- LAP Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Laboratório de Psicologia Social e Proc. Institucionais- LAPPI Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Laboratório de Psicologia do Desenv. e de Saúde – LADEPSI Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Laboratório de Análise Exper. do Comportamento – LAEC Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Lab. de Neurociências - LANEURO Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Laboratório de Epistemologia da Psicologia – LEPSI Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional – LAPEE Ensino/pesquisa/extensão DEPSI/I SES

Laboratório de Estudos de Linguagem Ensino/pesquisa/extensão DEFONO/I SES

Laboratório Finalidade Departamento Setor
Núcleo de Estudos Eslavos - NEES Ensino/pesquisa/extensão DELET/I SEHLA
Laboratório de Línguas Ensino DELET/I SEHLA
Laboratório de Pesquisa em Diversidade e Política linguística Pesquisa DELET/I SEHLA
Laboratório de Ensino – PIBID Ensino DELET/I SEHLA
Laboratório de literatura infantil Ensino e pesquisa DELET/I SEHLA
Laboratório de Ensino, Identidade e Docência/ LEID Ensino e pesquisa DELET/I SEHLA
Laboratório de Sociolinguística Pesquisa DELET/I SEHLA
Laboratório de Estudos Literários de L. Portuguesa (LELIP) Ensino/pesquisa/extensão DELET/I SEHLA
Laboratório de Ensino Ensino DEHIS/I SEHLA
Núcleo de Estudos Étnico-Raciais - NEER Ensino/pesquisa/extensão DELET/I SEHLA
Lab. de Estudos sobre Povos Eslavos e Faxinalenses - LAPEF Ensino/pesquisa/extensão DELET/I SEHLA
Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre Infância - LEPI Pesquisa DEPED/I SEHLA

Laboratório Finalidade Departamento Setor
Setor de Assistência e Treinamento para o Estágio 
Supervisionado - SATES

Didático DEADM/I SESA

LPC – Laboratório de Práticas Contábeis Didático DECIC/I SESA
Laboratório de Informática do DECIC Didático DECIC/I SESA
LEPETUR - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Turismo Pesquisa DETUR SESA
Laboratório de Informática do DETUR Didático DETUR SESA

Laboratório Finalidade Departamento Setor
Laboratório de Informática Bloco E Ensino/pesquisa/extensão DEPED/I SEHLA
Laboratório de Informática sala 121 Ensino/pesquisa/extensão DIRCAMP/I -
Laboratório de Informática sala 122 Ensino/pesquisa/extensão DIRCAMP/I -
Lab. de Informática Eng. Ambiental II Ensino/pesquisa/extensão DENAM/I SEAA
Laboratório UAB – Bloco F Ensino DIRCAMP/I UAB

8.4 Plano de Promoção de Acessibilidade e Atendimento às Pessoas com Deficiência

A UNICENTRO, por ter grande parte de suas edificações construídas antes dos Decretos n. 

5.296/04 e n. 5.773/06, vem trabalhando para adequar as instalações físicas de modo a promover a  

acessibilidade e a adequar-se a necessidades especiais. Para tanto, tem trabalhado para que as novas  

instalações sejam projetadas de modo a atender ao que prescreve as legislações, comprometendo-se e  
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fazendo o esforço necessários para adaptar as antigas instalações. 

A Universidade,  através  de  projetos,  tem  investido  em equipamentos  e  na  adequação  de 

espaços  físicos  pertinentes  a  questões  de  acessibilidade.  Nesse  sentido,  registra-se:  aquisição  de 

elevadores e plataformas; confecção de rampas de acesso para cadeirantes;  adequação das estantes de  

livros das bibliotecas de acordo com a altura de cadeirantes; adaptação de sanitários (masculino e 

feminino);  aquisição  de  cadeiras  de  rodas,  impressoras  braille,  lupas  para  baixa  visão,  cadeiras 

adaptadas,  teclados,  entre  outros.  Também foram providenciados telefones  públicos  para  surdos e 

cegos, bem como a construção de faixas táteis. 

Na  sua  trajetória  universitária  de  compromisso  com  a  inclusão,  a  UNICENTRO  sempre 

procurou atender à demanda da necessidade educacional especial, criando o Programa de Inclusão e 

Acessibilidade (PIA), que tem como foco o atendimento aos alunos com deficiência e com déficit de 

aprendizagem,  aos  alunos  indígenas,  entre  outros,  visando  a  promover  os  direitos  humanos  e 

cidadania. 

Nesse sentido,  a  UNICENTRO fixa as  seguintes  projeções,  em termos de atendimento às 

demandas de acessibilidade:

• dar continuidade ao processo de adequação das instalações físicas, sanitárias e hidráulicas, 

de modo a atender às legislações que tratam da acessibilidade;

• promover  ações  de  sensibilização  da  comunidade  universitária  para  a  importância  do 

respeito  às  pessoas  com  necessidades  especiais,  através  de  palestras,  encontros  e  normas 

disciplinadoras que visem permitir o livre acesso aos corredores da Instituição;

• adequação  de  rampas  de  acesso  que  apresentam  angulações  diferentes  dos  padrões 

recomendados. Faz parte de um planejamento de investimento em infraestrutura de longa duração;

• adequação dos auditórios com saídas de emergência e cadeiras para obesos;

• avançar  no  treinamento  de  funcionários  quanto  às  técnicas  de  prevenção  e  combate  a  

incêndios.

8.5 Expansão da Infraestrutura (2013-2017) 

Campus SANTA CRUZ:
__________________________________________________________________________________
− ações ambientais para a sustentabilidade;
− ampliação da estrutura de prestação de serviços;
− ampliação da rede lógica e de telefonia;
− atualização e ampliação do acervo da Biblioteca;
− criação de bibliotecas setoriais visando atender especificidades dos cursos de graduação;
− ampliação do sistema de segurança;
− ampliação e construção de restaurante e refeitório;
− ampliação e renovação da frota de veículos;
− aquisição de equipamentos didático-pedagógicos e de multimídia para equipar salas de aula e laboratórios;
− atualização dos materiais pedagógicos dos laboratórios de ensino;
− atualização dos laboratórios de informática;
− construção e reforma de calçadas, passarelas e muros; 
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− consolidação da estrutura dos mestrados e doutorados existentes;
− consolidar dos cursos existentes;
− construção de novas dependências pedagógicas e administrativas (academia, ambulatório);
− construção de novos blocos administrativos e pedagógicos para a pós-graduação stricto sensu;
− criação de unidade física para UAB no Campus;
− Instalação de uma guarita com cancela e uma nova saída para o Campus;
− melhoria da acessibilidade, paisagismo e urbanismo;
− melhoria da rede de energia elétrica e iluminação;
− ações voltadas à prevenção contra incêndio;
− promover adaptações para atender às pessoas com deficiências;
− reforma e melhoria dos laboratórios e infraestrutura didática;
− reforma e melhoria dos miniauditórios;
− reforma dos espaços internos e dos sanitários, promovendo as adaptações para atender as necessidades de 

acessibilidade;
− recuperação e pintura dos blocos antigos, que estão em situação precária;
− revitalização dos estacionamentos.
__________________________________________________________________________________

Campus CEDETEG:
__________________________________________________________________________________
− aquisição de área física para a implantação da Fazenda Escola;
− construção de novos blocos de salas de aula;
− construção de novos blocos administrativos e pedagógicos para a pós-graduação Stricto Sensu;
− construção e reforma de calçadas e passarelas;
− construção de centro de eventos;
− construção de espaços para mobilidade discente e docente;
− construção de galpão para abrigar máquinas agrícolas;
− construção de garagem coberta para a frota de veículos;
− construção de laboratórios e unidades didáticas;
− construção de muros no perímetro do Campus;
− construção de um novo auditório;
− construção de novo Biotério Central;
− construção de novos estacionamentos;
− construção de uma câmara de recolhimento de resíduos de material de pesquisa;
− ampliação física da Biblioteca;
− construção do CEDOC;
− ampliação das estruturas para o curso de Educação Física;
− criação de unidade física para UAB no Campus.
− ampliação da rede lógica e de telefonia;
− reforma das instalações elétricas fora do padrão e melhoria da rede de iluminação;
− reparos nos blocos e laboratórios antigos (calhas, forros, telhados, pinturas, redes hidráulica e de esgoto);
− adaptação dos espaços para atender às pessoas com deficiência;
− reforma dos sanitários para uso dos alunos, promovendo as adaptações para atender a cadeirantes;
− perfuração de novos poços artesianos e melhoria da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto;
− instalação de sistema de reaproveitamento de água;
− instalação de sistema de captação de água pluvial;
− implantação da Central de Destilação de água; 
− ampliação e construção de novos centros de alimentação;
− melhoria da acessibilidade, paisagismo e urbanismo do Campus (sinalização nas vias internas, jardinagem e 

preservação das árvores nativas);
− reforma e melhoria dos laboratórios e estruturas didáticas do Campus;
− reforma e melhoria dos miniauditórios;
− instalação de uma guarita com cancela e um novo acesso para o Campus;
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− ampliação do sistema de segurança e do sistema de prevenção e combate a incêndios;
− ampliação e renovação da frota de veículos;
− aquisição de novos equipamentos e maquinários agrícolas;
− atualização e ampliação do acervo da Biblioteca do e criação de bibliotecas setoriais, visando a atender as 

especificidades dos cursos de graduação e programas de pós-graduação;
− atualização dos laboratórios de informática;
− aquisição de equipamentos didáticos e pedagógicos e instalação de recursos audiovisuais nas salas de aula,  

laboratórios e miniauditórios;
− atualização dos materiais pedagógicos dos laboratórios de ensino;
− ampliação da estrutura de prestação de serviços.
__________________________________________________________________________________

Campus Irati:
__________________________________________________________________________________

Em execução:
– reforma da rede elétrica e iluminação externa do Campus;
– reforma do prédio principal, com substituição da cobertura, revitalização do pátio interno e reforma dos 

banheiros;
– construção de uma garagem de 600m² para a frota institucional;
– conclusão das calçadas e muros de arrimo do Campus.

Previsões durante a vigência do PDI 2013-2017:
– construção de espaços e infraestrutura para consolidação dos cursos existentes e para atender aos novos 

cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu;
– construção de novos blocos administrativos e pedagógicos para a pós-graduação Lato e Stricto Sensu;
– início das obras do Centro de Convivência; 
– início das obras do Pavilhão Pedagógico do Curso de Educação Física;
– início da parte elétrica do elevador dos 1º e 2º piso do prédio principal;
– conclusão da obra do Elevador; 
– início das obras do Laboratório “Bio 3”; 
– realocação dos laboratórios do curso de Turismo; 
– início das obras para reinstalação do campo suíço em outro espaço do Campus; 
– preparação da infraestutura para os cursos de Pós-graduação no 3º piso; 
– tratativas para a construção de um anfiteatro na área do Campus; 
– ampliação das Clínicas Escola; 
– ampliação da estrutura do CEDOC; 
– construção da infraestrutura para interligação entre os blocos J e K; 
– restauração e tombamento do prédio principal; 
– consolidação da Incubadora Tecnológica – IRATEC; 
– incorporação do Colégio Sagrado Coração (ao lado do Campus); 
– institucionalização da área de preservação ambiental;
– conclusão do Centro Cultural; 
– início das obras da nova biblioteca;
– início das obras do Ginásio de Esportes;
– início das obras da Pista de Atletismo;
– reestruturação do Bloco da UAB, integrando-o com o bloco de telecomunicações, a ser criado;
– início das obras do campo sintético de Futebol society;
– reforma das instalações elétricas fora do padrão e melhoria da rede de iluminação;
– reparos nos blocos e laboratórios antigos (calhas, forros, telhados, pinturas, redes hidráulica e de esgoto);
– adaptação dos espaços para atender às pessoas com deficiência;
– reforma dos sanitários para uso dos alunos, promovendo as adaptações para atender a cadeirantes;
– perfuração de poço artesiano e melhoria da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto;
– melhoria da acessibilidade, paisagismo e urbanismo do Campus (sinalização nas vias internas, paradas de 

ônibus, jardinagem e preservação das árvores nativas);
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– reforma e melhoria dos laboratórios e estruturas didáticas do Campus;
– ampliação do sistema de segurança e do sistema de prevenção e combate a incêndios;
– atualização e ampliação do acervo da Biblioteca do Campus;
– atualização dos laboratórios de informática;
– aquisição de equipamentos didáticos e pedagógicos e instalação de recursos audiovisuais nas salas de aula, 

laboratórios e miniauditórios;
– atualização dos materiais pedagógicos dos laboratórios de ensino.
__________________________________________________________________________________________

8.6 Prospecções dos Setores de Conhecimento 

As  prospecções  apresentadas  pelos  diversos  setores  de  Conhecimentos  da  UNICENTRO 

devem ser implementadas de acordo com a disponibilidade institucional, orçamentos previstos e com a 

constituição de uma comissão para acompanhamento das realizações.

8.6.1 Metodologia adotada para as prospecções

As ações previstas para o quinquênio 2013-2017 estão organizadas em planos prospectivos 

elaborados  pelos  Setores  de  Conhecimentos  da  UNICENTRO.  A  concepção  do  instrumento 

prospectivo  teve  início  na  Pró-Reitoria  de  Planejemanto,  PROPLAN,  tendo  sido  apreciada  pela 

Comissão para Estudos e Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, chegando-se a um 

modelo de plano que contemplou objetivos, metas, ações, responsáveis e cronograma.

Para  garantir  unidade  na  elaboração  do  PDI,  os  diversos  Órgãos  Institucionais  foram 

orientados quanto ao que se espera de cada elemento do Plano Prospectivo. Assim, no que diz respeito 

a  planos  e  metas,  observou-se  que  se  tratava  dos  direcionamentos  principais  (objetivos)  e  seus 

possíveis desdobramentos (metas) para o desenvolvimento de ações; de maneira mais específica, esse 

item procurou esclarecer o que se pretende atingir no período e por que tais objetivos e metas são 

importantes  para  o  PDI  da  UNICENTRO,  sempre  considerando  a  inserção  regional  e  a 

responsabilidade social da Instituição, articulada às políticas nacionais de desenvolvimento.

Para cada prospecção, observaram-se os critérios de necessidade, factibilidade e participação 

democrática  dos  Órgãos  Institucionais  junto  à  Comissão  para  Estudos  e  Elaboração  do  PDI.  As 

prospecções realizadas apresentam riqueza de detalhes sobre o que se faz e o que se pretende quanto a 

políticas de ensino, de pesquisa e de pós-graduação, de extensão e cultura, de cecursos humanos, de 

planejamento e de administração e finanças. Igualmente ricas são as informações e projetos colhidos 

junto aos Setores e seus respectivos Departamentos Pedagógicos nas áreas de graduação, de Educação 

a Distância, de pesquisa, de pós-graduação, de extensão, de publicações e de eventos.

Também foram colhidas, junto aos Departamentos Pedagógicos e aos Agentes Universitários, 

prospecções referentes à infraestrutura física e funcional. Essas informações foram encaminhadas às  

Direções de Campus para subsidiar a elaboração do Plano Diretor de cada Campus.

Os planos prospectivos dos Departamentos Pedagógicos foram discutidos e aprovados nos 

Conselhos Setoriais e integraram esse Plano de Desenvolvimento Institucional. 
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A metodologia utilizada permitiu à Comissão de Elaboração do PDI da UNICENTRO, em 

conjunto  com a  comunidade  universitária,  estabelecer  novas  relações  de  coerência  entre  diversos 

níveis  de  planejamento  institucional  e  as  políticas  institucionais  para  as  áreas  acadêmicas  e  

administrativas, apresentando como resultado o presente Plano de Desenvolvimento Institucional.
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8.6.2 Prospecções do Setor de Ciências Sociais Aplicadas  – SESA/G

GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Ofertar  regulamente cursos de graduação 
nas  áreas  de  Administração,  Ciências 
Contábeis,  Ciências  Econômicas, 
Secretariado Executivo e Serviço Social

Renovar  as  atuais  ofertas  de  cursos  de 
graduação  e  propor  novas  ofertas, 
considerando-se  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade social da Universidade.

Promover expansão de vagas discentes.

Valorizar ações de consultoria júnior.

Viabilizar  ofertas  para  os  Campi 
Universitários e Avançados. 

Apoiar  e  implantar  ações  de 
consolidação  de  consultorias  júnior, 
articulando ensino/pesquisa/extensão.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SESA/G e PROEN.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SESA/G e PROEC e 
COORCAP.

Anualmente, a 
partir de 2013.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Dar  continuidade  à  implantação  dos 
recursos  de  EaD  para  os  cursos  de 
Graduação e de  pós-graduação nas  áreas 
de  Administração,  Ciências  Contábeis, 
Ciências  Econômicas,  Secretariado 
Executivo e Serviço Social.

Ofertar  cursos  de  Graduação  e  de  pós-
graduação na modalidade EaD.

Elaborar  projetos  para  as  ofertas  e 
participar  de  ações  formativas  para 
modalidade EAD.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SESA/G e NEAD. 

A partir de 2013.

Ofertar  disciplinas  dos  diversos  cursos  de 
graduação  e  de  pós-graduação  na 
modalidade EaD.

Ofertar percentuais das cargas horárias das 
disciplinas dos diversos cursos de graduação 
e de pós-graduação na modalidade EaD.

PESQUISA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  às  áreas  de 

Reforçar  a  participação docente e  discente 
em projetos de pesquisa e de IC.

Ampliar  a  quantidade  de  projetos  de 
pesquisa nas modalidades PqC e PqI.

Departamentos 
Pedagógicos, 

A partir de 2013.
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Administração,  Ciências  Contábeis, 
Ciências  Econômicas,  Secretariado 
Executivo e Serviço Social, considerando 
seus fundamentos e suas aplicações.

Fortalecer  os  Grupos  de  Pesquisa 
vinculados ao Setor.

Disseminar as pesquisas em publicações 
e eventos.

SESA/G e PROPESP. 

PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Ofertar  Cursos  de  Especialização  Lato 
Sensu em  áreas  demandadas  de 
Administração,  C.  Contábeis,  C. 
Econômicas,  Secretariado  Executivo  e 
Serviço Social.

Renovar  as  atuais  ofertas  de  Cursos  de 
Especialização  Lato  Sensu e  propor  novas 
ofertas, considerando-se a inserção regional 
e a responsabilidade social da Universidade.

Sondar as demandas regionais.

Elaborar ou atualizar projetos de Cursos.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SESA/G e PROPESP. 

A partir de 2013.

EXTENSÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Realizar  extensão  universitária  por  meio 
de projetos e programas voltados para as 
demandas  sociais  regionais  nas  áreas  de 
Administração,  C.  Econômicas,  C. 
Contábeis,  Secretariado  Executivo  e 
Serviço Social.

Estimular  e  ampliar  a  participação  dos 
professores em atividades extensionistas.

Sondar  as  demandas  e  incentivar  os 
professores  a  apresentar  projetos  de 
extensão em parceria com acadêmicos.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SESA/G e PROEC. 

A partir de 2013.

PUBLICAÇÕES

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Divulgar trabalhos de pesquisa e extensão 
universitárias realizadas por professores e 
alunos.

Gerar publicações a partir das atividades e 
eventos do SESA/G.

Ampliar  o  volume  de  publicações  gerado 
por  professores  e  alunos  dos  Cursos  de 

Incentivar  a  publicação  de  trabalhos 
referentes  a  projetos  de  pesquisa,  de 
extensão universitária ou de estudos de 
graduação e de pós-graduação.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SESA/G e 
EDUNICENTRO

A partir de 2013.
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Administração,  Ciências  Econômicas, 
Secretariado Executivo e Serviço Social.

PLANO DE EXPANSÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Expandir  a  oferta  de  cursos  na  área  de 
Sociais  Aplicadas  a  partir  do  seguinte 
cronograma:

Até 2013: Incentivar  a  criação  de  novos  cursos 
referentes à graduação e pós-graduação.

Departamentos 
Pedagógicos e 

SESA/G 

 partir de 2013.

Implantar o primeiro curso Stricto Sensu do 
Setor  de Ciências  Sociais  Aplicadas (nível 
de mestrado).

Implantar o curso de graduação em Direito.

Até 2014:

Implantar  o  curso  de  graduação  em 
Administração Pública.

Implantar o curso superior de tecnologia (ou 
graduação) em Agronegócios.

Até 2015:

Implantar o curso superior de tecnologia em 
Eventos.

A partir de 2016:

Implantar o bacharelado interdisciplinar em 
Economia e Tecnologia.

Implantar o curso superior de tecnologia em 
Gestão da Produção.
Implantar  o  bacharelado  em  arquitetura  e 
urbanismo.
Implantar o primeiro curso Stricto Sensu do 
Setor  de Ciências  Sociais  Aplicadas (nível 
de doutorado).
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8.6.3 Prospecções do Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia - SEET/G

GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar, regularmente, cursos de graduação 
nas  áreas  de  Engenharia  de  Alimentos, 
Engenharia  Elétrica,  Engenharia  Física, 
Ciência  da  Computação,  Física, 
Matemática, Matemática Computacional e 
Química. 

Renovar  as  atuais  ofertas  de  cursos  de 
graduação e  propor  novas  ofertas, 
considerando-se  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade social da Universidade.

Promover a expansão de vagas discentes.

Viabilizar  ofertas  para  os  Campi 
Universitários e Avançados.

Suprir  laboratórios  e  acervos 
bibliográficos

Departamentos 
Pedagógicos, SEET/G 

e PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013. 

Expandir  e  melhorar  os  laboratórios 
didáticos

Adquirir materiais, equipamentos e móveis 
para  os  laboratórios  de  Química, 
Engenharia  de  Alimentos,  Engenharia 
Elétrica,  Engenharia  Física,  Física, 
Matemática,  Matemática  Computacional  e 
Ciência da Computação

Buscar  recursos  internos  e/ou  externos 
por meio de chamadas públicas

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEET/G, PROEN, 
DIRCAMP/C e 

Reitoria.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Implantar recursos de educação a distância 
para  os  cursos  de  Graduação  e  de  pós-
graduação nas  áreas  de   Engenharia  de 
Alimentos,  Engenharia  Elétrica, 
Engenharia  Física,  Ciência  da 
Computação,  Física,  Matemática, 
Matemática, Matemática Computacional e 
Química. 

Ofertar  cursos  de  Graduação  e  de  pós-
graduação na modalidade EaD. 

Ofertar  disciplinas  dos  diversos  cursos  de 
graduação e  de  pós-graduação na 
modalidade EaD.

Ofertar percentuais das cargas horárias das 
disciplinas  dos  diversos  cursos  de 
graduação e  de  pós-graduação na 
modalidade EaD.

Elaborar  projetos  para  as   ofertas  e 
participar  de  ações  formativas  para 
modalidade EaD. 

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEET/G, NEAD.

A partir de 2013.
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PESQUISA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  às  áreas  de 
Engenharia  de  Alimentos,  Engenharia 
Elétrica,  Engenharia  Física,  Ciência  da 
Computação,  Física,  Matemática, 
Matemática  Computacional  e  Química, 
considerando  seus  fundamentos  e  suas 
aplicações. 

Articular  os  projetos  de  pesquisa  em 
relação  às  metas  estabelecidas  para  o 
ensino de Graduação e de pós-graduação, 
tendo  em  vista  a  verticalização  stricto 
sensu e  a  expansão  dos  cursos  de 
Graduação na área.

Reforçar a participação docente e discente 
em projetos de pesquisa e de IC.

Ampliar  a  quantidade  de  projetos  de 
pesquisa nas modalidades PqC, PqI, PqE 
e IC. 

Fortalecer  os  Grupos  de  Pesquisa 
vinculados ao Setor.

Disseminar as pesquisas em publicações 
e eventos. 

Suprir  laboratórios  e  acervos 
bibliográficos

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEET/G e PROPESP. 

A partir de 2013.

PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar  Cursos  de  pós-graduação Lato 
Sensu em  áreas  demandadas  de 
Engenharia  de  Alimentos,  Engenharia 
Elétrica,  Engenharia  Física,  Ciência  da 
Computação,  Física,  Matemática, 
Matemática Computacional e Química. 

Manter  a  oferta  dos  Cursos  de  pós-
graduação Stricto Sensu nas  áreas  de 
Química,  manter  a  oferta  do  mestrado 
profissional  em  Ensino  de  Ciências  e 
Matemática  e  propor  novos  cursos  em 
áreas demandadas.

Propor ofertas de cursos de  pós-graduação, 
considerando-se  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade social da Universidade. 

Manter as atuais ofertas.

Estudar  a  viabilidade  de  implantar  novos 
Cursos de pós-graduação Stricto Sensu.

Elaborar  e  encaminhar  projetos  de 
Cursos de pós-graduação.  

Suprir  laboratórios  e  acervos 
bibliográficos  relacionados  à  pós-
graduação.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEET/G, PROPESP, 
DIRCAMP/C e 

Reitoria.

A partir de 2013.
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EXTENSÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Realizar  extensão  universitária  por  meio 
de projetos e programas voltados para as 
demandas  sociais  regionais  nas  áreas  de 
Engenharia  de  Alimentos,  Engenharia 
Elétrica,  Engenharia  Física,  Ciência  da 
Computação,  Física,  Matemática, 
Matemática Computacional e Química.

Estimular  e  ampliar  a  participação  dos 
professores em atividades extensionistas.

Sondar  as  demandas  e  incentivar  os 
professores  a  apresentar  projetos  de 
extensão em parceira com acadêmicos.

Ampliar  e/ou  construir  espaços  e/ou 
laboratórios  para  os  desenvolvimento 
das atividades extensionistas.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEET/G, PROEC, 
DIRCAMP/C e 

Reitoria.

A partir de 2013.

PUBLICAÇÕES

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Divulgar trabalhos de pesquisa e extensão 
universitária  realizados  por professores  e 
alunos dos cursos vinculados ao SEET/G.

Gerar publicações a partir das atividades e 
eventos do SEET/G.

Ampliar  o  volume  de  publicações  gerado 
por  professores  e  alunos  dos  Cursos  de 
Engenharia  de  Alimentos,  Engenharia 
Elétrica,  Engenharia  Física,  Ciência  da 
Computação, Física, Matemática, Química e 
Matemática Computacional.

Incentivar  a  publicação  de  trabalhos 
referentes  a  projetos  de  pesquisa,  a 
extensão  universitária  ou  à  estudos  de 
graduação e de pós-graduação. 

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEET/G, 
EDUNICENTRO, 

PROPESP.

A partir de 2013.

Fortalecer  a  Revista  Ciências  Exatas  e 
Naturais.

Elevar o qualis da revista. Divulgação  da  revista  em  âmbito 
nacional e internacional.

EVENTOS

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Realizar  eventos formativos nos diversos 
campos de atuação do SEET/G. 

Propiciar  integração  entre  profissionais, 
professores,  acadêmicos  e  sociedade  em 
geral,  para  atualização  profissional  e 
acadêmica.

Promover  Semanas  de  Estudos, 
Seminários  e  eventos  similares,  com 
ações  de  formação  profissional  e  de 
divulgação de trabalhos científicos.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEET/G, PROEC e 
Direções de Campi

A partir de 2013.
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8.6.4 Prospecções de Setor de Ciências Humanas, Lestras e Artes - SEHLA/G

GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar regularmente cursos de graduação 
nas  áreas  de  Arte-Educação,  Ciências 
Sociais,  Comunicação  Social,  Filosofia, 
História,  Letras,  Pedagogia e áreas afins, 
incrementando  constantemente  a  sua 
qualidade.

Renovar  as  atuais  ofertas  de  cursos  de 
graduação  e  propor  novas  ofertas, 
considerando-se  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade social da Universidade.

Aprimorar as ações de estágio pedagógico 
supervisionado.

Ampliar as ofertas.

Viabilizar  ofertas  para  os  Campi 
Universitários.

Suprir laboratórios e acervos.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEHLA/G e PROEN.

Anualmente.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar  cursos  de  Graduação  e  de  pós-
graduação por EaD. 

Proporcionar disciplinas de Graduação e de 
pós-graduação em EaD.

Elaborar projetos de ofertas de cursos.

Implantar recursos técnicos de EaD.

Promover  ações  formativas  para  a 
operacionalização da modalidade EaD.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEHLA/G e NEAD.

Anualmente.

PESQUISA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  às  áreas  de 
Arte-Educação,  Comunicação  Social, 
Ciências  Sociais,  Filosofia,  História, 
Letras,  Pedagogia  e  áreas  afins, 
considerando  seus  fundamentos  e  suas 
aplicações.

Reforçar a participação docente e discente 
em projetos de pesquisa e de IC.

Revitalizar periódicos vinculados ao Setor.

Ampliar  a  quantidade  de  projetos  de 
pesquisa nas modalidades PqC, PqI, PqE 
e IC.

Fortalecer  os  Grupos  de  Pesquisa 
vinculados ao Setor.

Suprir laboratórios e bibliotecas.

Departamentos 
Pedagógicos, 
SEHLA/G, 
PROPESP e 

DIRCAMP/SC.

Constantemente.
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PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar cursos de pós-graduação em áreas 
demandadas  de  Arte-Educação, 
Comunicação  Social,  Ciências  Sociais, 
Filosofia,  História,  Letras,  Pedagogia  e 
áreas  afins,  considerando-se  a  inserção 
regional  e  a  responsabilidade  social  da 
Universidade.

Manter e atualizar ofertas de cursos de pós-
graduação Lato Sensu.

Realizar  o  crescimento  vertical  da 
Universidade,  por  meio  de  ofertas  de 
Cursos de pós-graduação Stricto Sensu nos 
níveis de Mestrado e de Doutorado.

Elaborar e encaminhar projetos de Cursos 
de pós-graduação.

Suprir  laboratórios  e  acervos 
relacionados à pós-graduação.

Departamentos 
Pedagógicos, 
SEHLA/G, 
PROPESP e 

DIRCAMP/SC.

Constantemente.

EXTENSÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Propiciar integração e troca de informação 
entre  profissionais,  professores, 
acadêmicos e sociedade em geral.

Manter  as  atuais  ações  extensionistas  e 
propor  novos  projetos  e  programas, 
próprios  e  em  convênios,  voltados  às 
demandas sociais regionais.

Sondar  as  demandas  e  incentivar  os 
professores  a  apresentar  projetos  de 
extensão em parceria com acadêmicos.

Departamentos 
Pedagógicos, 
SEHLA/G e 

PROEC.

Constantemente.

PUBLICAÇÕES

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Divulgar trabalhos de pesquisa e extensão 
universitários realizados por professores e 
alunos  nas  áreas  de  Arte-Educação, 
Ciências  Sociais,  Comunicação  Social, 
Filosofia,  História,  Letras,  Pedagogia  e 
outras afins.

Gerar publicações a partir das atividades e 
eventos do SEHLA/G.

Ampliar  o  volume de  publicações  gerado 
por  professores  e  alunos,  tanto  em 
publicações  próprias  quanto  em  revistas, 
livros e anais de eventos qualificados.

Incentivar  a  publicação  de  trabalhos 
referentes  a  projetos  de  pesquisa,  à 
extensão  universitária  e  a  estudos  de 
Graduação e de pós-graduação.

Departamentos 
Pedagógicos, 
SEHLA/G, 

EDUNICENTRO.

Constantemente.
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EVENTOS

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Propiciar  integração  entre  profissionais, 
professores,  acadêmicos  e  sociedade  em 
geral,  para  atualização  profissional  e 
acadêmica.

Realizar  eventos  formativos  nos  diversos 
Campi  da  UNICENTRO,  nas  áreas  de 
pesquisa,  ensino  e  extensão,  com 
abrangências  regional,  nacional  e 
internacional.

Promover  Semanas  de  Estudos, 
Seminários  e  eventos  similares,  com 
ações  de  formação  profissional  e  de 
divulgação de trabalhos científicos.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEHLA/G, Pró-
Reitorias e 

DIRCAMP/SC.

Anualmente.

8.6.5 Prospecções do Setor de Ciências da Saúde - SES/G

GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar regularmente cursos de graduação 
nas  áreas  de  Educação  Física,  Farmácia, 
Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição. 

Renovar  as  atuais  ofertas  de  cursos  de 
graduação  e  propor  novas  ofertas, 
considerando-se  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade social da Universidade.

DEDUF  -  Implantar  o  curso  de 
Licenciatura  em  Educação  Física  no 
período noturno;

DENF – Ofertar curso de Licenciatura em 
Enfermagem; 

Ofertar disciplinas conjuntas nos cursos de 
graduação da área da Saúde;

Ofertar  o curso de Psicologia no  Campus 
CEDETEG

Viabilizar  ofertas  para  o  Campus 
Cedeteg;

Suprir laboratórios e acervos.

DENUT – Ciências de Alimentos

Departamentos 
Pedagógicos, SES/G 
e PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013

Expandir  e  melhorar  os  laboratórios 
didáticos.

SES – adquirir  materiais,  equipamentos  e 
móveis  para  o  Laboratório  de  Anatomia 
Humana, ampliando-o; construir um bloco 

buscar  recursos  internos  e/ou  externos, 
por  meio  de  editais  de  agências  de 
fomento

Departamentos 
Pedagógicos, SES/G, 
Direção de Campus e 
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para alocação do DEFISIO e do DENUT (o 
espaço  atual  ficará  para  Enfermagem  e 
Farmácia).

DEFAR  –  criar  os  laboratórios  didáticos 
das  disciplinas  de  microscopia,  farmácia 
industrial,  farmacotécnica,  estágio  em 
manipulação, e expandir a Farmácia escola.

DEFISIO  –  criar  os  laboratórios  de 
fisioterapia  cardio-respiratória,  fisiot. 
dermato-funcional, fisiot. em ginecologia e 
obstetrícia;  criar  o  centro  de  equoterpia; 
ampliar os laboratórios de neurofisiologia e 
neuroanatomia; ampliar a Clínica Escola de 
Fisioterapia;  implantar  a  piscina 
terapêutica;  adquirir  materiais  e 
equipamentos  para  os  laboratórios  de 
Eletrotermofototerapia  e  LAPA 
(Laboratório de atividades práticas).

DENUT  –  reformar  o  laboratório  de 
Técnica Dietética,  construir  o  Laboratório 
de  Análise  Sensorial,  Físico-Química  e 
Experimental  (voltado também para ações 
de pesquisa e extensão); adquirir materiais 
e equipamentos.

DEDUF  –  providenciar  a  iluminação  do 
campo de futebol e da pista de atletismo, 
ampliar  as  casas  (junção)  próximas  ao 
ginásio para a implantação de laboratórios 
de  ensino  e  futuro  deslocamento  do 
DEDUF para a área, construir uma quadra 
externa  (20x40m)  anexa  ao  campo  de 
futebol  com  iluminação,  construir  uma 
quadra  para  a  prática  de  tênis  em  saibro 
com iluminação,  construir  uma quadra de 

Reitoria.
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areia  para  a  prática  de  vôlei  e  futebol 
(20x40m),  construir  um  bloco  com 
banheiros  e  vestiários anexo ao complexo 
esportivo (campo, quadras, pista),  adquirir 
equipamentos  de  ginástica  para  a 
implantação  de  uma  academia  de 
musculação  anexa  ao  ginásio  para 
atividades didáticas (e extensão).

DENF  –  ampliar  o  Laboratório  de 
Semiologia  e  Semiotécnica,  adquirir 
materiais  e  equipamentos  para  o 
Laboratório de Semiologia e Semiotécnica, 
construir  novos  laboratórios  de  prática  de 
Enfermagem,  construir/ampliar  a  Unidade 
Escola de Assistência de Enfermagem, criar 
Hospital de Ensino.

Ampliar vagas para o curso de Farmácia. Ampliar as vagas do curso de Farmácia de 
30 para 40 anuais.

Transformar o Ambulatório de Nutrição e 
Unidade  Escola  de  Assistência  de 
Enfermagem  em  Unidades 
Administrativas.

Regulamentar  as  unidades  nos  Conselhos 
Superiores.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Estudar  vantagens  e  possibilidades  da 
EaD para os cursos da área da Saúde

Implantar  recursos de EaD para os cursos 
de  Graduação  e  de  pós-graduação,  no 
âmbito  dos  Departamentos  Pedagógicos 
que manifestarem interesse. 

Estudar viabilidade da modalidade EaD; 
elaborar  projetos  para  as   eventuais 
ofertas  e,  nesses  casos,  participar  de 
ações formativas para a modalidade. 

Departamentos 
Pedagógicos, SES/G, 

NEAD.  

A partir de 2013.

DENF - Propor cursos de Pós-graduação e 
Aperfeiçoamento

Implantar  recursos de EaD para os cursos 
de  Pós-graduação,  no  âmbito  do 
Departamento de Enfermagem.

Elaborar  projetos  para  as  eventuais 
ofertas  de  Cursos  de  pós-graduação  e 
Aperfeiçoamento.
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PESQUISA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  às  áreas  de 
Educação  Física,  Farmácia,  Fisioterapia, 
Enfermagem  e  Nutrição,  e  outras  afins, 
considerando  seus  fundamentos  e  suas 
aplicações.

Reforçar a participação docente e discente 
em projetos de pesquisa e de IC;

Aumentar o número de projetos de Pesquisa 
apresentados para financiamentos externos.

Ampliar  a  quantidade  e  qualidade  de 
projetos  de  pesquisa  nas  modalidades 
PqC, PqI, PqE e IC;

Fortalecer  os  Grupos  de  Pesquisa 
vinculados aos Departamentos;

Suprir laboratórios e bibliotecas;

Construir/criar laboratório de Informática 
em Saúde com softwares específicos para 
análise de dados.

Departamentos 
Pedagógicos, SES/G 

e PROPESP.

A partir de 2013.

PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar  cursos  de  pós-graduação  Lato 
Sensu  em áreas demandadas de  Educação 
Física,  Fisioterapia,  Farmácia, 
Enfermagem e Nutrição, e outras afins.

Ofertar  Cursos  de  pós-graduação  Stricto  
Sensu na área de Saúde. 

Viabilizar um DINTER para a capacitação 
docente.

Propor ofertas de cursos de pós-graduação, 
considerando-se  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade social da Instituição;

Manter as atuais ofertas;

Implantar  Curso  de  pós-graduação  Stricto 
Sensu em Ciências da Saúde;

Viabilizar  o  prédio  do  Programa  em 
Ciências  Farmacêuticas  para  Mestrado  e 
futuro Doutorado;

Capacitar docentes do SES.

Elaborar  e  encaminhar  projetos  de 
Cursos de pós-graduação. 

Suprir  laboratórios  e  acervos 
relacionados à pós-graduação.

Viabilizar  o  acesso  aos  Periódicos 
CAPES.

Buscar parcerias junto a outras IES.

Departamentos 
Pedagógicos, SES/G 

e PROPESP.

A partir de 2013.
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EXTENSÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Propiciar  integração  e  troca  de 
informação  entre  profissionais, 
professores,  acadêmicos  e  sociedade 
em geral.

Manter  as  atuais  ações  extensionistas  e 
propor  novos  projetos  e  programas 
voltados  às  demandas  sociais  regionais 
nas  áreas  de  Educação  Física, 
Fisioterapia,  Farmácia,  Nutrição, 
Enfermagem e outras afins. 

DEDUF – propor um núcleo de apoio ao 
esporte  amador  e  profissional  para 
atendimento a atletas e técnicos.

Articular o ensino e a pesquisa por meio 
de ações extensionistas. 

Aumentar  o  número  de  projetos  de 
extensão  apresentados  para 
financiamentos externos.

Ampliar  a  oferta  de  serviços  para  a 
comunidade.

Sondar  as  demandas  e  incentivar  os 
professores  a  apresentar  projetos  de 
extensão em parceira com acadêmicos.  

Ampliar/construir  e  suprir  espaços  e/ou 
laboratórios de projetos/serviços.

Departamentos 
Pedagógicos, SES/G 

e PROEC.

A partir de 2013.

PUBLICAÇÕES

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Divulgar trabalhos de pesquisa e extensão 
universitárias realizados por professores e 
alunos nas áreas de  Nutrição, Fisioterapia, 
Farmácia, Enfermagem, Educação Física e 
Pós-graduação.

Gerar publicações a partir das atividades e 
eventos dos Departamentos Pedagógicos e 
do SES/G;

Ampliar o volume de publicações gerado 
por  professores  e  alunos,  tanto  em 
publicações  próprias  quanto  em  revistas, 
livros e anais de eventos qualificados.

Elevar o qualis da revista.

Incentivar  a  publicação  de  trabalhos 
referentes  a  projetos  de  pesquisa,  à 
extensão  universitária  ou  a  estudos  de 
graduação e de pós-graduação. 

Ampliar  o  apoio  financeiro  para 
publicações (incentivo permanente).

Departamentos 
Pedagógicos, SES/G, 

EDUNICENTRO.

A partir de 2013.

Fortalecer a Revista Salus. Divulgação  da  Revista  em  âmbito 
nacional.

SES/G e SES/I A partir de 2013.
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EVENTOS

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Realizar eventos formativos.

Fortalecer o Congresso Interdisciplinar em 
Saúde.

Propiciar a  integração entre profissionais, 
professores,  acadêmicos  e  sociedade  em 
geral,  para  atualização  profissional  e 
acadêmica.

Manter  a  realização  do  evento  a  cada  2 
anos.

Promover  Semanas  de  Estudos, 
Seminários  e  eventos  similares,  com 
ações  de  formação  profissional  e  de 
divulgação de trabalhos científicos.

Ampliar/facilitar  o  apoio  para 
organização de eventos.

Envolver  os  5  Departamentos 
Pedagógicos  afetos  ao  Setor  na 
organização do evento

Departamentos 
Pedagógicos, SES/G, 
PROEC e Direções 

de Campus.

Departamentos 
Pedagógicos, SES/G

A partir de 2013.

A partir de 2013.

8.6.6 Prospecções do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais  - SEAA/G

GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar regularmente cursos de graduação 
nas  áreas  de  Agronomia,  Ciências 
Biológicas,  Geografia  e  Medicina 
Veterinária.

Renovar  as  atuais  ofertas  de  cursos  de 
graduação  e  propor  novas  ofertas, 
considerando  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade  social  da  Universidade, 
propondo alterações julgadas necessárias;

Viabilizar  ofertas  para  o  Campus 
CEDETEG e os Campi Avançados.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEAA/G e PROEN.

DEVET -  Possibilitar  a  flexibilização  da 
carga  horária  de  docentes   efetivos  e 
colaboradores,  bem  como  a  abertura  de 
teste  seletivo  quando  necessário, 
justificado  pelo  departamento,  sendo 
aprovado  em  ata  pelo  conselho 
departamental.

Solicitar  a  abertura  de  concurso  público, 
de acordo com a necessidade do curso e 

CEVET/DEVET-  Incluir  no  PIAD  de 
professores  o  atendimento  na  Clínica 
Escola de Mediciona Veterinária vinculada 
ao  departamento,  bem  como  nos 
Laboratórios que atendem à Clínica.

- Destinar a carga horária referente a novos 
cursos,  como  ocorre  com  a   Zootecnia, 
possibilitando  que  as  disciplinas  sejam 
departamentalizadas no DEVET e a carga 

CEVET/DEVET  –  servir  ao  ensino,  à 
pesquisa e à extensão, possibilitando aos 
acadêmicos  a  aplicação  de  conteúdos 
teóricos,  aos  professores  a  coleta  de 
amostras  para  pesquisa  e  ensino  e 
atendimento  à  comunidade,  o  que  se 
aplica  também  aos  laboratórios 
vinculados ao CEVET.

- Destinar carga horária à disciplinas de 
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pela sua demanda. horária  dos  professores  sejam 
contempladas em seus PIADs.

- Flexibilizar a grade curricular, desde que 
aprovada  em  conselho  departamental  e 
também por órgãos superiores.

cursos em implantação, de acordo com a 
disponibilidade  e  o  consentimento  de 
docentes responsáveis.

-  Contratar  novos  professores  para  o 
Curso de Zootecnia, assim que aprovado.

DEBIO- Ofertar  regularmente o curso de 
Ciências  Biológicas  na  modalidade 
Licenciatura,  incrementando  sua 
qualidade.

Ofertar o curso de Ciências Biológicas na 
modalidade  de  Bacharelado  em  período 
integral.

Promover  a  divulgação  e  o  intercâmbio 
entre  cursos  de  graduação,  por  meio  de 
mobilidade internacional.

Expandir  e  melhorar  os  laboratórios 
didáticos.

Reformar  a  infraestrutura  de  laboratórios 
didáticos e salas de aula.

Construir  um bloco  para  salas  de  aula  e 
secretaria do curso de Ciências Biológicas.

Melhorar a acessibilidade aos laboratórios 
didáticos e salas de aula.

DEBIO - Renovar a atual oferta do curso 
de graduação em Ciências Biológicas.

Implementar  o  curso  de  graduação  em 
Ciências  Biológicas  na  modalidade 
Bacharelado em período integral.

Promover  a  difusão  dos  programas  de 
mobilidade  internacional  entre  os 
estudantes de Ciências Biológicas.

Buscar recursos através da participação em 
editais  de  fomento,  a  fim de  viabilizar  a 
mobilidade internacional.

Reformar  os  laboratórios  de:  Bioquímica, 
Microbiologia  e  Botânica,  Zoologia, 
Citologia,  Genética,  Histologia, 
contemplando a construção de novas pias, 
bancadas,  substituição  do  piso,  instalação 
de  ar-condicionado  e  mobiliário  novo. 
Reforma do almoxarifado.

Reformar  as  partes  elétrica,  hidráulica, 
estrutural  e  melhorar  a  acessibilidade  ao 
prédio  de  pós-graduação  em  Biologia 
Evolutiva,  onde  está  locado  o  Dep.  de 
Ciências  Biológicas,  contemplando  a 
instalação de ar-condicionado na secretaria 
do Departamento.

Construir um estacionamento em frente ao 
prédio  da  pós-graduação  em  Biologia 
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Construir  um prédio de  laboratórios  para 
pesquisadores  do  departamento  e  do 
Programa  de  Pós-graduação  em Biologia 
Evolutiva.

Evolutiva.

Bloco de salas de aula teóricas e práticas (6 
salas de aula equipadas com aparelhos de 
projeção  fixos,  6  laboratórios  com 
bancadas  e  pias,  1  miniauditório, 
banheiros,  bebedouros  e  mobiliário  e 
estacionamento.  Adquirir  equipamentos 
laboratoriais em geral.

Construir um biotério,  anexo ao bloco de 
salas  de  aula  teórico-práticas,  com 
mobiliário. 

Melhorar  a  acessibilidade  ao  bloco  dos 
laboratórios  didáticos  de  Ciências 
Biológicas e aos blocos didáticos.

Construir  um  bloco  de  laboratórios  para 
pesquisadores  do  Departamento  e  do 
Programa  de  Pós-graduação  em  Biologia 
Evolutiva.

DEAGRO  -  Expandir  e  melhorar  os 
laboratórios didáticos.

Internacionalizar o Curso de Agronomia.

Apoiar  as  atividades  do  grupo 
PET/Agronomia.

DEAGRO - Renovar o projeto  pedagógico 
e  a  grade  curricular  do  curso  de 
Agronomia.

Adquirir  os  materiais,  equipamentos  e 
móveis,  ampliando  e  reformando  os 
laboratórios já existentes.

Construir novos laboratório didáticos.

Fomentar  o  intercâmbio  de  docentes  e 
discentes  com  renomadas  instituições 
internacionais.

Fomentar as atividades desenvolvidas pelo 
grupo PET/Agronomia.

DEAGRO  -  Conduzir  reuniões  para 
discussão do novo projeto pedagógico e 
grade curricular do curso de Agronomia.

Buscar  recursos  internos  e/ou  externos, 
por  meio  de  editais  de  agências  de 
fomento

Disponibilizar  e  divulgar  os  programas 
de intercâmbio docente e discente.

Disponibilizar e divulgar as informações 
do programa aos discentes.

DEAGRO, SEAA/G, 
Direção de Campus e 

Reitoria.

DEAGRO, SEAA/G, 
ERI e Reitoria.

DEAGRO, PROEN.

Ofertar regularmente Curso de Graduação 
em Geografia 

Renovar  as  atuais  ofertas  de  cursos  de 
graduação  e  propor  novas  ofertas, 

Viabilizar  ofertas  para  os  Campi 
Universitários e Avançados.
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considerando-se  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade social da Universidade.

Implantar  curso  de  graduação  em 
Geografia diurno.

Destinar/ampliar/adequar espaços físicos 
para cursos de graduação em Geografia. 

-  Ampliar  o  número  de  vagas  para  o 
curso de Bacharelado em Geografia.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

DEAGRO  -  Estudar  vantagens  e 
possibilidades  da  EaD  para  o  Curso  de 
Agronomia. 

Estudar a  viabilidade da oferta  de cursos 
de Pós-graduação e Aperfeiçoamento

DEAGRO  -  Implantar  recursos  de  EaD 
para  o  curso  de  Graduação  e  de  pós-
graduação,  no  âmbito  do  Departamento 
Pedagógico.

Implantar recursos de EaD para o curso de 
Pós-graduação,  no  âmbito  do 
Departamento de Agronomia.

Estudar  a  viabilidade  da  modalidade 
EaD. Elaborar projetos para as  eventuais 
ofertas  e,  nesses  casos,  participar  de 
ações formativas para modalidade EaD.

Elaborar  projetos  para  as  eventuais 
ofertas  de  Cursos  de  pós-graduação  e 
Aperfeiçoamento.

DEAGRO, SEAA/G, 
PROPESP, NEAD. 

A partir de 2013.

DEBIO - Ofertar cursos de Graduação em 
Ciências  Biológicas  incrementando 
constantemente sua qualidade. 

Disponibilizar o curso. DEBIO, SEAA/G, 
NEAD

DEGEO  -  Implantar  Curso  de  pós-
graduação a distância.

Disponibilizar o curso. DEGEO, SEAA/G, 
NEAD

PESQUISA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

DEAGRO  -  Produzir  e  disseminar 
conhecimentos  teórico-práticos 
relacionados  às  áreas  de  Agronomia e  
outras  afins, considerando  seus 
fundamentos e suas aplicações.  

Reforçar a participação docente e discente 
em projetos de pesquisa e de IC.

Aumentar  o  número  de  projetos  de 
Pesquisa apresentados para financiamentos 
externos

Ampliar  a  quantidade  e  qualidade  de 
projetos  de  pesquisa  nas  modalidades 
PqC, PqI, PqE e IC.

Fortalecer  os  Grupos  de  Pesquisa 
vinculados aos Departamentos.

DEAGRO, SEAA/G 
e PROPESP. 

A partir de 2013.



117

Suprir laboratórios e bibliotecas. 

Construir/criar laboratórios de pesquisa.

DEBIO  -  Produzir  e  disseminar 
conhecimentos  teórico-práticos 
relacionados  as  áreas  de  Ciências 
Biológicas.

Reforçar a participação docente e discente 
em projetos de pesquisa e de IC.

Estimular  os  professores  a  integrar  o 
programa  de  pós-graduação  em  Biologia 
Evolutiva.

Ampliar  a  quantidade  e  qualidade  dos 
projetos  de  pesquisa  nas  modalidades 
PqI, PqC e PqE e IC.

Fortalecer  os  grupos  de  pesquisa 
vinculados ao Departamento. 

Suprir laboratórios e bibliotecas.

DEGEO  -  Produzir  e  disseminar 
conhecimentos  teórico-práticos 
relacionados  às  áreas  de  Agronomia, 
Ciências Biológicas, Geografia e Medicina 
Veterinária,  considerando  seus 
fundamentos e suas aplicações.  

Articular  os  projetos  de  pesquisa  em 
relação  às  metas  estabelecidas  para  o 
ensino de Graduação e de pós-graduação, 
tendo  em  vista  a  verticalização  stricto 
sensu e  a  expansão  dos  cursos  de  pós-
graduação na área.

Reforçar a participação docente e discente 
em projetos de pesquisa e de IC.

Ampliar  a  quantidade  de  projetos  de 
pesquisa nas modalidades PqC, PqI, PqE 
e IC. 

Fortalecer  os  Grupos  de  Pesquisa 
vinculados ao Setor. 

Disseminar as pesquisas em publicações 
e eventos. 

Equipar  (e  construir)  laboratórios  e 
complementar acervos. Considerar o uso 
interdisciplinar  e  criar  áreas 
(espaços/estações)  experimentais  para  a 
Geografia dentro e fora do Campus;

Destinar/ampliar/adequar  os  espaços 
físicos para cursos de pós-graduação em 
Geografia.

Departamentos 
Pedagógicos, 
SEAA/G e 
PROPESP. 

A partir de 2014.

DEVET  -  Produzir  e  disseminar 
conhecimentos  teórico-práticos 
relacionados  às  áreas  de  Medicina 
Veterinária,  considerando  seus 
fundamentos  teóricos  práticos  e  suas 
aplicações  nas  diversas  áreas  do 
conhecimento: Clínica Médica e Cirúrgica 
Veterinária,  Diagnósticos  Laboratoriais, 
Medicina Veterinária Preventiva, Produção 

Reforçar a participação docente e discente 
em projetos de pesquisa e de IC, simpósios, 
congressos e eventos similares, bem como 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Atender  às  necessidades  de  afastamento 
para capacitação docente.

Ampliar  a  quantidade  de  projetos  de 
pesquisa nas modalidades PqC, PqI, PqE 
e IC. 

Fortalecer  os  Grupos  de  Pesquisa 
vinculados aos Departamentos.

Suprir  os  laboratórios  e  bibliotecas 
quanto  a  materiais  permanentes  e  de 
consumo.

DEVET/G, SEAA/G 
e DIRCAMP e 

PROPESP.

A partir de 2013.
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e  Reprodução  Animal  e  Qualidade  de 
Alimento.

Articular  os  projetos  de  pesquisa  em 
relação  às  metas  estabelecidas  para  o 
ensino de  graduação  e de  pós-graduação, 
tendo em vista  a  verticalização  Stricto  e  
Lato  Sensu  relacionada  à  expansão  dos 
cursos de pós-graduação às diversas áreas 
de  conhecimento  e  atuação  do  Médico 
Veterinário.

Disseminar  os  resultados  das  pesquisas 
em publicações e eventos científicos.

Equipar  e  construir  laboratórios  e 
melhorar o acervo bibliográfico. Realizar 
a  manutenção  periódica  de 
equipamentos,  a  disponibilização  de 
material  de  consumo  necessários  para 
desenvolvimento de pesquisa, bem como 
a presença de agente teórico qualificado 
para condução de trabalho de pesquisa.

PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

DEAGRO  - Viabilizar um Curso de pós-
graduação  stricto  sensu em  nível  de 
doutorado em Agronomia.

Manter  a  ofertar  do  Curso  de  pós-
graduação,  stricto  sensu  no  nível  de 
mestrado em Agronomia.

Propor ofertas de cursos de pós-graduação 
em nível de doutorado, considerando-se a 
inserção  regional  e  a  responsabilidade 
social da Universidade.

Manter as ofertas atuais.

Elaborar e encaminhar projetos de Cursos 
de pós-graduação. 

Suprir  laboratórios  e  acervos 
relacionados à pós-graduação.

Viabilizar  o  acesso  aos  Periódicos 
CAPES.

DEAGRO, PPGA, 
Comissão de 
elaboração da 
proposta de 

doutorado, SEAA/G 
e PROPESP

A partir de 2013

DEBIO - Ofertar cursos de pós-graduação 
lato  sensu em  áreas  demandadas  das 
Ciências Biológicas.

Consolidar  o  programa  de  Mestrado  em 
Biologia Evolutiva.

Aprovar  o  curso  de  Doutorado  em 
Biologia Evolutiva.

Ofertar  o  curso de Mestrado Profissional 
no Ensino de Ciências e Matemática.

Propor ofertas de curso de pós-graduação 
considerando-se a demanda regional.

Estimular  os  professores  a  integrar  o 
programa  de  pós-graduação  em  Biologia 
Evolutiva.

Elaborar  e  encaminhar  cursos  de  pós-
graduação.

Suprir  laboratórios  e  acervos 
relacionados a pós-graduação.

Buscar parcerias junto a outras IES.

Departamento 
Pedagógico

A partir de 2013

DEGEO  -  Ofertar  Cursos  de  pós-
graduação  lato  sensu em  áreas 

Propor ofertas de cursos de pós-graduação, 
considerando-se  a  inserção  regional  e  a 

Elaborar e encaminhar projetos de Cursos 
de pós-graduação.  

DEGEO, SEAA/G e 
PROPESP. 

A partir de 2014.
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demandadas  de  Agronomia,  Ciências 
Biológicas,  Geografia  e  Medicina 
Veterinária.

Ofertar  Cursos  de  pós-graduação  stricto 
sensu  em  áreas  demandadas:  Doutorado 
em  Geografia  e  Mestrado  em  Educação 
Ambiental.

responsabilidade social da Universidade. 

Implantar  Curso  de  pós-graduação  a 
distância.

Estudar  a  viabilidade  de  implantar  novos 
Cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu: 
Doutorado  em  Geografia;  Mestrado  em 
Educação Ambiental.

DEVET - Ofertar Cursos de pós-graduação 
lato e stricto sensu em diversas  áreas  da 
Medicina Veterinária

Implantação dos programas de mestrado e 
posteriormente  de  doutorado  junto  ao 
DEVET.

Propor ofertas de cursos de pós-graduação, 
considerando-se  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade  social  da  Universidade 
principalmente  no  que  se  relaciona  à 
aplicabilidade de projetos de pesquisa que 
voltem seus resultados ao desenvolvimento 
local.

Manter as atuais ofertas.

Estudar  a  viabilidade  de  implantar  novos 
Curso de pós-graduação stricto sensu.

Formar  profissionais  em  áreas  de 
concentração  nas  diversas  áreas  de 
formação  Médico  Veterinário  e  afins 
vinculadas ao programa de pós-graduação 
único  aprovado  com regulamento  próprio 
em órgãos superiores.

Elaborar  e  encaminhar  projetos  de 
Cursos  de  pós-graduação nos  diversos 
níveis,  considerando  aprimoramento  ou 
Residência  Médica  Veterinária, 
Especializações, Mestrado e Doutorado.

Suprir  laboratórios  e  acervos 
relacionados à pós-graduação.

Viabilizar  o  acesso  aos  Periódicos 
CAPES.

Estímular  as  atividades  de  ensino, 
pesquisa  e  extensão  junto  aos 
orientadores  e  orientados  vinculados  ao 
programa de pós-graduação.

Departamentos 
Pedagógicos, 
SEAA/G e 
PROPESP.

A partir de 2013.

EXTENSÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

DEAGRO - Propiciar integração e troca de 
informação  entre  profissionais, 
professores,  acadêmicos  e  sociedade  em 
geral.

Manter  as  atuais  ações  extensionistas  e 
propor  novos  projetos  e  programas 
voltados  para  as  demandas  sociais 
regionais nas áreas de Agronomia e áreas 
afins.  

Sondar  as  demandas  e  incentivar  os 
professores  a  apresentar  projetos  de 
extensão em parceira com acadêmicos.  

Ampliar  /construir  e  suprir  espaços/ 
laboratórios de projetos/serviços.

DEAGRO, SEAA/G 
e PROEC.

A partir de 2013.
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Articular o ensino e a pesquisa por meio de 
ações extensionistas.

Aumentar  o  número  de  projetos  de 
extensão apresentados para financiamentos 
externos. 

DEBIO - Promover a integração e a troca 
de  informações  entre  profissionais, 
professores, acadêmicos e a sociedade em 
geral.

Construir o Museu de Ciências Biológicas.

Manter  as  atuais  ações  extensionistas  e 
estimular  o  desenvolvimento  de  novos 
projetos  e  programas  voltados  para  as 
demandas  regionais  na  área  de  Ciências 
Biológicas.

Levantar  as  demandas  e  estimular  os 
professores  a  desenvolver  projetos  em 
parceria com acadêmicos.

DEBIO Constantemen-te

DEGEO - Realizar extensão universitária 
por meio de projetos e programas voltados 
para  as  demandas  sociais  regionais  nas 
áreas de Agronomia, Ciências Biológicas, 
Geografia e Medicina Veterinária.

Estimular  e  ampliar  a  participação  dos 
professores em atividades extensionistas.

Conhecer/identificar  as  demandas  e 
incentivar  os  professores  a  apresentar 
projetos  de  extensão  em  parceira  com 
acadêmicos e a comunidade.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEAA/G e PROEC.

A partir de 2014.

DEVET -  Realizar  extensão  universitária 
por meio de projetos e programas voltados 
para  as  demandas  sociais  regionais  nas 
áreas de Medicina Veterinária

Obs.:  As  atividades  extensionistas 
dependem  da  disponibilidade  de  carga 
horária  dos  professores,  bem  como  da 
viabilização  de  recursos,  para  que  as 
atividades  extra  Campus sejam 
desenvolvidas,  como  por  exemplo  a 
disponibilização  de  transporte  aos 
professores  e  acadêmicos  e  de  material 
para o desenvolvimento das atividades de 
campo  devidamente  assegurados  pelo 
programa da Instituição.

Estimular  e  ampliar  a  participação  dos 
professores e alunos de graduação e pós-
graduação em atividades extensionistas.

Sondar  as  demandas  e  incentivar  os 
professores  a  apresentar  projetos  de 
extensão em parceira com acadêmicos de 
graduação e pós-graduação

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEAA/G e PROEC.

A partir de 2013.
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PUBLICAÇÕES

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

DEAGRO  -  Divulgar  trabalhos  de 
pesquisa  e  extensão  realizados  por 
professores  e  alunos  nas  áreas  de 
Agronomia.

Fortalecer as Revistas institucionais afetas 
ao DEAGRO.

Gerar publicações a partir das atividades e 
eventos do DEAGRO.

Ampliar  o  volume de  publicações  gerado 
por  professores  e  alunos,  tanto  em 
publicações  próprias  quanto  em  revistas, 
livros e anais de eventos qualificados.

Elevar o qualis das revistas.

Incentivar  a  publicação  de  trabalhos 
referentes  a  projetos  de  pesquisa,  a 
extensão  universitária  ou  estudos  de 
graduação e de pós-graduação. 

Ampliar  o  apoio  financeiro  para 
publicações (incentivo permanente).

Divulgar as Revistas no âmbito nacional.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SES/G, 
EDUNICENTRO.

DEAGRO, 
SEAA/G.

A partir de 2013.

DEBIO - Divulgar trabalhos de pesquisa e 
extensão  universitários  realizados  por 
professores  e  alunos na área de Ciências 
Biológicas

Gerar  publicações  a  partir  das  atividades 
realizadas no âmbito do Departamento.

Ampliar o volume de publicações geradas 
por  professores  e  alunos  em  periódicos, 
livros e anais de eventos qualificados.

Incentivar  a  publicação  de  trabalhos 
referentes  a  projetos  de  pesquisa, 
extensão  universitária  e  cursos  de 
graduação e pós-graduação.

Departamento 
Pedagógico.

Permanente.

DEGEO - Divulgar trabalhos de pesquisa e 
extensão  universitárias  realizados  por 
professores e alunos. 

Gerar publicações a partir das atividades e 
eventos do SEAA/G.

Promover a criação de novos periódicos.

Melhorar  a  qualificação  dos  periódicos 
atuais.

Ampliar  o  volume de  publicações  gerado 
por  professores  e  alunos  dos  Cursos  de 
Agronomia,  Ciências  Biológicas, 
Geografia e Medicina Veterinária.

Incentivar (com adequação de espaços e 
equipamentos/  infraestrutura/recursos 
humanos)  a  publicação  de  trabalhos 
referentes  a  projetos  de  pesquisa,  à 
extensão  universitária  ou  a  estudos  de 
graduação e de pós-graduação. 

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEAA/G, 
EDUNICENTRO.

A partir de 2014.

DEVET- Divulgar trabalhos de pesquisa e 
extensão  realizados  por  professores  e 
alunos  com  auxílio  da  Instituição  para 
publicação  de  trabalhos  em  revistas  de 
impacto, bem como disponibilizar recursos 
para  o desenvolvimento  de  atividades de 
pesquisa  e  extensão  que  gerem 
publicações.

Gerar  publicações  a  partir  das  atividades 
relacionadas  a  pesquisa  e  extensão  e 
eventos do SEAA/G.

Ampliar  o  volume de  publicações  gerado 
por  professores  e  alunos  de  graduação  e 
Pós-graduação  vinculados  ao  curso  de 
Medicina Veterinária.

Incentivar  a  publicação  de  trabalhos 
referentes  a  projetos  de  pesquisa,  a 
extensão  universitária  ou  estudos  de 
graduação e de pós-graduação, bem como 
a  participação  de  orientadores  e 
orientados em eventos que possibilitem a 
divulgação  dos  resultados  obtidos  do 
âmbito nacional, regional e internacional.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEAA/G, 
EDUNICENTRO.

A partir de 2013.
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EVENTOS

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

DEAGRO/DEBIO/DEGEO/DEVET

Realizar eventos formativos, nas áreas de 
pesquisa,  ensino  e  extensão,  com 
abrangências  regional,  nacional  e 
internacional.

Propiciar  integração  entre  profissionais, 
professores,  acadêmicos  e  sociedade  em 
geral,  para  atualização  profissional  e 
acadêmica.

Promover  Semanas  de  Estudos, 
Seminários  e  eventos  similares,  com 
ações  de  formação  profissional  e  de 
divulgação de trabalhos científicos.

Possibilitar  a  apresentação  de  trabalhos 
julgados  por  comissão  escolhida  pelo 
departamento  e  a  criação  de  revistas 
indexadas ou anais para divulgação.

Ampliar/facilitar  o  apoio  para 
organização de eventos.

DEAGRO, DEBIO, 
DEGEO, DEVET, 
SEAA/G, PROEC, 

PROPESP e 
Direções de 

Campus.

A partir de 2013.

AGENTES UNIVERSITÁRIOS - DEVET

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Contratar,  por  meio  de  concursos,  agentes 
universitários  efetivos  para  auxiliar  no 
desenvolvimento  de  atividades  de  ensino, 
pesquisa  e  extensão  vinculados  ao  DEVET, 
sendo necessária  a  contratação de pelo menos 
um agente universitário por laboratório.

Fixar  agentes  universitários  nos 
laboratórios de formação de graduação e 
pós-graduação.

Zelar pela manutenção da  qualidade 
do ensino, da pesquisa e da extensão, 
zelando  pela  manutenção  das 
estruturas  físicas  e  equipamentos  e 
pela  disponibilidade  de  material  de 
consumo. 

Qualificar o agente universitário.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEAA/G, DIRCAMP 
e PRORH

A partir de 2013.

ESTRUTURAS FÍSICAS EXISTENTES - DEVET

Área/Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Laboratório de Anatomia Patológica – construir 
um  incinerador  vinculado  a  estrutura  já 
existente e rede de tratamento de água oriunda 
do procedimento necroscópico e processamento 

Construir o incinerador para o tratamento 
dos diversos resíduos que comprometam 
o meio ambiente e a saúde e bem estar 
animal e do homem.

Construir  o  incinerador,  de  acordo 
com as normas técnicas de instalação 
do equipamento, com a finalidade de 
gerenciar  os  resíduos  dos  diversos 

Departamento 
Pedagógicos, 

SEAA/G, 
DIRCAMP, 

A partir de 2013
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de amostras.

Ampliar  e  estruturar  o  Laboratório  de 
Histopatologia  para  realizar  atividades  de 
Imunoistoquímica e Análises correlatas.

Estruturar  o  serviço  de  toxicopatologia 
experimental  e  diagnóstica  de  acordo  com as 
normas vigentes de segurança.

campi da UNICENTRO e dispensar a 
contratação  de  empresa  terceirizada, 
podendo  oferecer  o  serviço  a  custo 
mínimo  aos  médicos  veterinários  e 
outros interessados.

Propiciar  equipamentos  de  proteção 
individual para uso de acadêmicos e 
funcionários no laboratório.

PROPLAN e 
PROPESP

Laboratório Físico Químico e Microbiológico - 
Construir e equipar esse Laboratório, destinado 
à análise de alimentos de origem animal.

Desenvolver  atividades  de  ensino  junto 
aos  acadêmicos  de  graduação  e  pós 
graduação, de acordo com as disciplinas 
das respectivas grades curriculares.

Desenvolver  atividades  de  pesquisa  e 
extensão,  possibilitando  a  formação  de 
técnicos e médicos veterinários nas áreas 
de produção e qualidade de alimentos de 
origem animal.

Assistir  às  atividades  de  ensino, 
pesquisa e  extensão,  de acordo com 
as normas técnicas vigentes no país, 
sempre com a finalidade de manter a 
qualidade  dos  produtos  de  origem 
animal a serem comercializados.

Departamentos 
Pedagógicos, 

SEAA/G, 
DIRCAMP, 

PROPLAN e 
PROPESP

A partir de 2013

Anatomia  Veterinária  –  Providenciar  a 
reestruturação física do laboratório de Anatomia 
Veterinária,  ampliando  e  readequando  os 
espaços do Curso de Medicina Veterinária,  de 
modo a  comportar os acadêmicos do curso e 
possibilitar  o  uso  em  pesquisa  e  extensão, 
concomitantemente à atividade de ensino.

Atender  à  comunidade,  oferecendo 
assistência  laboratorial  a  empresas  e 
demais  interessados  na  análise  dos 
diversos produtos de origem animal.

Duplicação da área física do Laboratório 
de  Anatomia  Veterinária,  provendo 
acessibilidade  e  biossegurança. 
Aquisição de equipamentos

Desenvolver as atividades de preparo 
de  peças  anatômicas,  confecção  de 
esqueletos  e  peças  taxidermizadas, 
para  fins  de  ensino,  pesquisa  e 
extensão

Propiciar  equipamentos  de  proteção 
individual  para  acadêmicos  e 
funcionários  que  utilizam  os 
ambientes internos do laboratório.

SEAA/G, 
DIRCAMP, 

PROPLAN e 
PROPESP

A partir de 2013

Estrutura  para  armazenamento  de  reagentes 
especiais e Biodigestor

Laboratório Didático

Clínica  Escola  de  Medicina  Veterinária  – 
CEVET

Unidade Didática de Bovino de Leite, Corte e 

Construir,  adequar,  adquirir 
equipamentos  e  material  de  consumo e 
contratar  agentes  universitários 
especializados.

Dep. Pedagógicos, 
SEAA/G, 

DIRCAMP, 
PROPLAN e 

PROPESP

A partir de 2013
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Ovinos

Laboratório de Análise de Alimentos

Unidade Didática de Avicultura

Laboratório de Reprodução Animal

Laboratório de Patologia Clínica

Laboratório  de  Doenças  Infecciosas  e 
Parasitárias

Biotério – BIOCEN

Laboratório de Diagnóstico por Imagem

Laboratório de Anemia Infecciosa Equina

Serviço de atendimento a Animais Selvagens – 
SAAS

Laboratório de Experimentação Animal

Laboratório de Fisiologia e Farmacologia

Fábrica de Ração 

Aviário

ESTRUTURAS FÍSICAS EXISTENTES - DEVET

Área/Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Adequar  as  estruturas  físicas  existentes  no 
Curso de Medicina Veterinária, possibilitando o 
desenvolvimento  de  ensino,  pesquisa  e 
extensão.

Adequar  a  estrutura  física  dos 
laboratórios  para  o  desenvolvimento  de 
aulas  práticas,  provendo  equipamentos 
de  segurança  para  quem  utilizar  o 
laboratório,  bem  como  estrutura  física 
adequada  para  o  desenvolvimento  das 
atividades.
-  Adequar  e  ampliar  os  laboratórios  e 
salas de aula quanto às estruturas físicas, 
para  atender  o  crescente  aumento  das 
turmas de graduação e pós graduação.
-  Adquirir  equipamentos  para  o 

Adequação  com  ampliação  e 
reformas  dos  diversos  laboratórios 
voltados  às  atividades  de  ensino, 
pesquisa  e  extensão  vinculados  ao 
DEVET.

Departamento 
Pedagógicos, 

SEAA/G, 
DIRCAMP, 
PROPLAN

A partir de 2013
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desenvolvimento  das  atividades  nos 
laboratórios,  alocando  os  agentes 
universitários  para  viabilização  das 
atividades.

ESTRUTURAS FÍSICAS NOVAS - DEVET

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Construir estruturas físicas necessárias às aulas 
teóricas  e  práticas  e  atividades  laboratoriais 
junto  ao  DEVET,  que  possibilitem  o 
desenvolvimento  adequado  das  atividades  de 
ensino, pesquisa e extensão.

Auxiliar no desenvolvimento do curso de 
graduação  e  pós  graduação  junto  ao 
curso de Medicina Veterinária.

Proporcionar  condições  adequadas 
para  as  aulas,  disponibilizando  os 
recursos  necessários às necessidades 
das  atividades  desenvolvidas  por 
acadêmicos e professores.

Departamento 
Pedagógicos, 

SEAA/G, 
DIRCAMP, 
PROPLAN 

A partir de 2013

8.6.7 Prospecções do Setor de Ciências da Saúde - SES/I

GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar  regularmente  cursos  de  graduação 
nas  áreas  de  Educação  Física, 
Fonoaudiologia e Psicologia. 

Renovar as atuais ofertas de cursos de 
graduação  e  propor  novas  ofertas, 
considerando-se a inserção regional e a 
responsabilidade  social  da 
Universidade.

Estudar  a  oferta  do  Curso  de 
Educação  Física  em  Campus 
Avançado.
Suprir laboratórios e acervos. 

Departamentos Pedagógicos, 
SES/I e PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013. 

Implementar  nova  grade  curricular  para  o 
Curso de Educação Física, Fonoaudiologia e 
Psicologia.

A partir de 2013 implementar  Educação 
Física  e  Fonoaudiologia  e  em  2014 
Psicologia.

Avaliações  periódicas  da  nova 
grade  em  reuniões  do  Conselho 
Departamental.

Departamentos Pedagógicos, 
SES/I e PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013. 

Aumentar  o  número  de  docentes  efetivos 
para  o  Curso  de  Graduação  em 
Fonoaudiologia,  Educação  Física  e 
Psicologia.

Pleitear  novas  vagas  para  professores 
efetivos junto ao governo do estado.

Expor  e  discutir  a  respeito  da 
necessidade  de  novos  docentes 
concursados no Departamento  de 
Fonoaudiologia.

PRORH Até 2017

Implementar  inovações  nos  estágios Ampliar  o  espaço  físico  das  Clínicas- Discutir  o  investimento  da Dircamp/I e Reitoria Até 2017
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supervisionados. Escola de Fonoaudiologia e Psicologia, 
e as instalações do Curso de Educação 
Física. 
Ampliar  espaços  de  salas  de  aulas, 
laboratórios e gabinetes para o curso de 
Psicologia.

universidade em infraestrutura.

Estudar  a  possibilidade  de  implantação  do 
Curso de Bacharelado em Educação Física.

Estudo  do  impacto  financeiro  para  a 
medida.

Sondar  demandas,  estudar 
viabilidade, planejar ofertas. 

Dep. Pedagógicos, 
SES/I e PROEN

Até 2017

PESQUISA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  às  áreas  de 
Educação Física, Fonoaudiologia, Psicologia 
e  outras  afins, considerando  seus 
fundamentos e suas aplicações.

Incentivar  os  professores  efetivos  para 
que trabalhem em regime de TIDE, com 
projetos  de  pesquisa  na  modalidade 
PqC.
Incentivar para que todos os professores 
com PqC tenham alunos de IC. 
Aumentar  a  produção  dos  grupos  de 
pesquisa.

Ampliar a quantidade de projetos 
de pesquisa nas modalidades PqC 
e  IC.
Fortalecer os Grupos de Pesquisa 
vinculados ao Setor.
Suprir laboratórios e bibliotecas.
Lançar  livro  com uma  coletânea 
dos melhores TCCs do DEFONO 
no ano.

Departamentos Pedagógicos, 
SES/I e PROPESP.

A partir de 2013.

PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar  Cursos  de  pós-graduação  Lato 
Sensu em áreas  demandadas  de  Educação 
Física,  Fonoaudiologia  e  Psicologia,  e 
outras afins.

Propor  ofertas  de  cursos  de  pós-
graduação, considerando-se a inserção 
regional e a responsabilidade social da 
Universidade.

Elaborar  e  encaminhar  projetos 
de Cursos de pós-graduação. 

Departamentos 
Pedagógicos, SES/I e 

PROPESP.

A partir de 2013. 

Ofertar  Curso  de  pós-graduação  Stricto 
Sensu Interdisciplinar em Desenvolvimento 
Comunitário. 

Estudar  a  viabilidade  de  implantar 
Cursos  de  pós-graduação  Stricto 
Sensu.

Suprir  laboratórios  e  acervos 
relacionados à pós-graduação.
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EXTENSÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Propiciar  integração  e  troca  de  informação 
entre profissionais,  professores,  acadêmicos 
e sociedade em geral.

Manter as atuais ações extensionistas e 
propor  novos  projetos  e  programas 
voltados às demandas sociais regionais 
nas  áreas  de  Educação  Física, 
Fonoaudiologia,  Psicologia  e  outras 
afins. 
Articular o ensino e a pesquisa por meio 
de ações extensionistas. 
Dar sequência e ampliar a prestação de 
serviços  à  comunidade  por  meio  das 
Clínicas-Escola  de  Fonoaudiologia  e 
Psicologia
Encaminhar  trabalhos  à  revista 
especializada em projetos de extensão.

Sondar  as  demandas  e incentivar 
os  professores  a  apresentar 
projetos  de  extensão  em parceira 
com acadêmicos.  

Departamentos Pedagógicos, 
SES/I e PROEC.

A partir de 2013.

8.6.8 Prospecções do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes – SEHLA/I

GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar  regularmente  cursos  de  graduação 
nas  áreas  de  História,  Letras,  Pedagogia  e 
outros  nas  áreas  de  Ciências  Humanas, 
Letras e Artes. 

Renovar as atuais ofertas de cursos de 
graduação  e  propor  novas  ofertas, 
considerando-se a inserção regional e a 
responsabilidade  social  da 
Universidade.

Viabilizar  ofertas  para  o  Campus 
Universitário  de  Irati  e  Campi 
Avançados.

Departamentos Pedagógicos, 
SEHLA/I e PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013

Suprir laboratórios e acervos.

Implantar  o  Curso  de  Graduação  em Artes 
Cênicas

Ofertar o curso de Artes Cênicas. Viabilizar a implantação do curso 
para o Campus de Irati.

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I e PROEN

2013

Implantar  o  Curso  de  Graduação  em 
Letras/Português-Ucraniano.

Ofertar  o  curso  de  Letras/  Português-
Ucraniano.

Viabilizar a implantação do curso 
para o Campus de Irati.

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I e PROEN

2013

Implantar  o  Curso  de  Graduação  em Elaborar  e  ofertar  o  curso  de Viabilizar a implantação do curso Departamento Pedagógico, 2013- 2014- 2015
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Letras/Libras. Letras/Libras. para o Campus de Irati. SEHLA/I e PROEN

Criar  novos laboratórios  para  os  cursos  de 
Letras/Português,  Letras/  Inglês  e 
Letras/Espanhol.

Elaborar  os  regulamentos  de  criação 
dos laboratórios.

Submeter  propostas  de 
financiamento  para  criação  de 
laboratórios  a  editais  internos  e 
externos. 

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I.

A partir de 
2013Ampliar 

Ampliar  as  vagas  do  Curso  de  Letras, 
Habilitações Português, Inglês e Espanhol.

Propor o aumento do número de vagas 
no Curso de Letras  e  suas  respectivas 
habilitações.

Solicitar  aumento  do  número  de 
vagas.

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I e PROEN

A partir de 2013

Ofertar e/ou renovar o curso de Letras nos 
Campi Avançados  e  Extensões  da 
UNICENTRO.

Renovar  atuais  ofertas  e  propor novas 
ofertas  dos  curso  de  graduação  em 
Letras,  nos  Campi Avançados  e 
Extensões da UNICENTRO.

Viabilizar as ofertas ou renovações 
nos Campi Avançados e Extensões 
da UNICENTRO.

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I e PROEN

2016-2017

Ampliar o acervo Bibliográfico dos Cursos 
de Letras, Pedagogia e História.

Encaminhar  listas  bibliográficas  para 
aquisição.

Elaborar  listas  bibliográficas  por 
área.

Dep. Pedagógicos, SEHLA/I 
e Biblioteca.

A partir de 2013

Reformular o Projeto Político Pedagógico do 
Curso de Letras. 

Analisar  as  demandas 
sociais/políticas/profissionais  do 
profissional em Letras.

Organizar grupos de estudo.
Implantar  o  Núcleo  Docente 
Estruturante (NDE).

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I e PROEN

2013

Reformular o Projeto Político Pedagógico do 
Curso de Pedagogia.

Renovar a oferta do curso de graduação 
presencial ou a distância, considerando-
se  a  inserção  regional  e  a 
responsabilidade social da Universidade
Analisar as demandas sociais, políticas 
e  profissionais  que  se  requer  do 
licenciado em Pedagogia.

Suprir laboratórios e acervos. 
Organizar grupos de estudo.

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I e PROEN.

2013

Ampliar a oferta de vagas no Curso de Gra-
duação em História.

Propor o aumento do número de vagas 
no Curso de História. 

Solicitar  aumento  do  número  de 
vagas.

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I e PROEN

2013

Implantar o Curso de Ciências Sociais. Ofertar o curso de Ciências Sociais. Viabilizar a implantação do curso 
para o Campus de Irati.

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I e PROEN

2013

Criar  condições  para  que  os  professores 
efetivos  do  departamento  possam  fazer 
concurso para professor titular.

Propor a criação de vagas de concurso 
para professores titulares.

Viabilizar concurso para professor 
titular.

Departamento Pedagógico, 
SEHLA/I, PROEN, PRORH

A partir de 2013
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PESQUISA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  às  áreas 
vinculadas ao SEHLA/I. 

Reforçar  a  participação  docente  em 
projetos  de  pesquisa  e  a  participação 
discente por meio de IC.
Organizar  meios  de  divulgação  das 
pesquisas  que  contemplem  estudos 
realizados  nos  cursos  de  Pedagogia, 
História e Letras.

Ampliar a quantidade de projetos 
de pesquisa nas modalidades PqC, 
PqI, PqE e IC. 
Criar  e  fortalecer  os  Grupos  de 
Pesquisa vinculados ao Setor.
Suprir laboratórios e acervos. 
Organizar uma Revista On-Line.

Departamentos Pedagógicos, 
SEHLA/I e PROPESP. 

A partir de 2013

Estimular os docentes a conseguir bolsas de 
produtividade nas agências de fomento.

Reforçar  a  participação  em  editais  de 
bolsas de produtividade.

Participar em editais de bolsas de 
produtividade.

Departamentos pedagógicos, 
SEHLA/I e PROPESP

A partir de 2013

PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar  Cursos  de  pós-graduação  Lato 
Sensu e  Stricto  Sensu em  áreas 
demandadas  de  História,  Letras, 
Pedagogia.

Propor  ofertas  de  cursos  de  pós-
graduação,  considerando-se a  inserção 
regional e a responsabilidade social da 
Universidade,  tanto  na  modalidade 
presencial como a Distância.
Manter as atuais ofertas.

Elaborar e encaminhar projetos de 
Cursos de pós-graduação. 

Suprir  laboratórios  e  acervos 
relacionados à pós-graduação.

Departamentos 
Pedagógicos, SEHLA/I e 

PROPESP

A partir de 2013

EXTENSÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Propiciar  integração,  formação,  troca  de 
informação e prestação de serviços entre 
profissionais,  professores,  acadêmicos  e 
sociedade em geral.

Manter as atuais ações extensionistas e 
propor  novos  projetos  e  programas, 
próprios  ou  em  convênios,  voltados 
para as demandas regionais. 

Avaliar as demandas e incentivar 
a  apresentação  de  projetos  de 
extensão.

Departamentos 
Pedagógicos, SEHLA/I e 

PROEC.

A partir de 2013

Desenvolver ações de Extensão na área de 
Letras, Pedagogia e História.

Propor novos projetos e programas de 
Extensão e fortalecer as atividades já 

Elaborar  propostas  de  extensão 
(projetos  e  programas)  e 

Departamentos 
Pedagógicos, SEHLA/I E 

A partir de 2013
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existentes. submeter a editais de fomento. PROEC

Desenvolver  atividades  de  extensão 
permanente na área de Língua Estrangeira 
e  formação  de  professores  de  Línguas 
Estrangeiras.

Criar  o  Centro  de  Estudos  de 
Línguas/CEL.
Reimplantar  o  Núcleo  de  Assessoria 
Pedagógica/NAP.

Elaborar o projeto do CEL.
Estabelecer  a  parceria 
(convênio)  entre  a 
UNICENTRO e o NAP.

Departamentos 
Pedagógicos, SEHLA/I E 

PROEN e PROEC

2013-2014

PUBLICAÇÕES

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Divulgar  os  trabalhos  de  pesquisa  e 
extensão,  realizados  por  professores  e 
alunos,  nas  áreas  de  História,  Letras, 
Pedagogia e outras afins.

Gerar  publicações  a  partir  das 
atividades e eventos do SEHLA/I.
Ampliar  as  publicações  geradas  por 
professores  e  alunos,  em publicações 
próprias ou em revistas, livros e anais 
de eventos qualificados. 

Incentivar  a  publicação  de 
trabalhos referentes a projetos de 
pesquisa,  à  extensão 
universitária  ou   estudos  de 
Graduação e de pós-graduação. 

Departamentos 
Pedagógicos, SEHLA/I, 

EDUNICENTRO.

A partir de 2013.

EVENTOS

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Realizar eventos formativos nas áreas do 
SEHLA/I, nas áreas de pesquisa, ensino e 
extensão,  com  abrangências  regional, 
nacional e internacional.

Propiciar  a  integração  entre 
profissionais, professores, acadêmicos 
e sociedade em geral, para atualização 
profissional e acadêmica.

Promover  Semanas  de  Estudos, 
Seminários  e  eventos  similares, 
com  ações  de  formação 
profissional  e  de  divulgação de 
trabalhos científicos.

Departamentos 
Pedagógicos, SEHLA/I, 
PROEC e Direções de 

Campi

A partir de 2013.

8.6.9 Prospecções do Setor de Ciências Sociais Aplicadas – SESA/I

GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar  regularmente  cursos  de  graduação 
nas  áreas  de  Administração,  Ciências 
Contábeis e Turismo. 

Renovar as atuais ofertas de cursos de 
graduação  e  propor  novas  ofertas, 
considerando-se a inserção regional e a 

Viabilizar  ofertas  para  os  Campi 
Universitários e Avançados.

Departamentos 
Pedagógicos, SESA/I e 

PROEN

Anualmente, a 
partir de 2013
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Ampliar  o  envolvimento  dos  acadêmicos 
com o Curso de Administração.

responsabilidade  social  da 
Universidade.
Promover  a  expansão  de  vagas 
discentes.
Desenvolver  estudo  para  implantação 
do Curso de Engenharia de Produção 
junto ao SESA/I.
Criar  o  grupo  PET  do  curso  de 
Administração.
Criar o Centro Acadêmico do Curso de 
Administração.

Formar comissões de estudos.

Apresentar  projeto  junto  ao  edital 
referente.
Formar comissão de acadêmicos.

Comissão PET

Acadêmicos de 
Administração

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Implantar recursos de EaD para os cursos de 
Graduação e de pós-graduação nas áreas de 
Administração,  Ciências  Contábeis  e 
Turismo

Ofertar cursos de Graduação e de pós-
graduação na modalidade EaD.
Ofertar disciplinas dos diversos cursos 
de  graduação  e  de  pós-graduação  na 
modalidade EaD.
Ofertar percentuais das cargas horárias 
das disciplinas dos diversos cursos de 
graduação  e  de  pós-graduação  na 
modalidade EaD.

Viabilizar  a  implantação  do  curso 
para  o  Campus Universitário  de 
Irati.
Elaborar projetos para as ofertas e 
participar de ações formativas para 
modalidade EaD.

Departamentos 
Pedagógicos, SESA/I, 

NEAD

A partir de 2013

CURSO SEQUENCIAL DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Atender  às  demandas  de  pessoas  que 
pretendem ser  diplomadas  especificamente 
em  um  campo  do  saber  e  inserir-se  mais 
rapidamente no mercado de trabalho.

Ofertar  Cursos  Sequenciais  de 
Formação  Específica  nas  áreas  de 
Administração,  Ciências  Contábeis, 
Turismo e afins.

Sondar demandas.

Planejar ofertas em todos os Campi 
da UNICENTRO.

Departamentos 
Pedagógicos e SESA/I

A partir de 2013 
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PESQUISA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  às  áreas  de 
Ciências  Contábeis,  Administração,  e 
Turismo, considerando seus fundamentos e 
suas aplicações.

Reforçar  a  participação  docente  e 
discente em projetos de pesquisa e de 
IC.

Ampliar  a  quantidade  de  projetos 
de pesquisa nas modalidades PqC, 
PqI, PqE e IC.
Fortalecer  os  Grupos  de  Pesquisa 
vinculados ao Setor.
Disseminar  as  pesquisas  em 
publicações e eventos.

Departamentos 
Pedagógicos, SESA/I e 

PROPESP. 

A partir de 2013

PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Ofertar  Cursos  de  pós-graduação  Lato 
Sensu  e  de  Stricto  Sensu  em  áreas 
demandadas  de  Administração,  Ciências 
Contábeis e Turismo.

Renovar as atuais ofertas de Cursos de 
Especialização  Lato  Sensu  e  propor 
novas  ofertas,  considerando-se  a 
inserção regional e a responsabilidade 
social da Universidade. 
Promover a oferta de um Programa de 
Pós Graduação Stricto Sensu, nas áreas 
de  Administração,  Ciências  Contábeis 
e Turismo.

Sondar as demandas regionais.

Elaborar  ou  atualizar  projetos  de 
Cursos.

Departamentos 
Pedagógicos, SEHLA/I e 

PROPESP

A partir de 2013

EXTENSÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Realizar extensão universitária por meio de 
projetos e programas voltados às demandas 
sociais  regionais  nas  áreas  de 
Administração, C. Contábeis e Turismo. 

Estimular  e ampliar a participação dos 
professores  em  atividades 
extensionistas.

Sondar as demandas e incentivar 
os  professores  a  apresentar 
projetos de extensão em parceira 
com acadêmicos.

Departamentos Pedagógicos, 
SESA/I e PROEC

A partir de 2013
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PUBLICAÇÕES

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Divulgar  trabalhos  de  pesquisa  e  extensão 
realizados por professores e alunos.

Gerar publicações a partir das atividades 
e eventos do SESA/I.
Ampliar  o  volume  de  publicações 
gerado  por  professores  e  alunos  dos 
Cursos  de  Administração,  Ciências 
Contábeis e Turismo.

Incentivar  a  publicação  de 
trabalhos referentes a projetos de 
pesquisa, à extensão universitária 
ou estudos de graduação e de pós-
graduação.

Departamentos Pedagógicos 
e SESA/I

A partir de 2013

EVENTOS

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Realizar  eventos  formativos nos  Campi  da 
UNICENTRO.

Propiciar  a  integração  entre 
profissionais, professores, acadêmicos e 
sociedade  em  geral,  para  atualização 
profissional e acadêmica.

Promover  Semanas  de  Estudos, 
Seminários  e  eventos  similares, 
com  ações  de  formação 
profissional  e  de  divulgação  de 
trabalhos científicos.

Departamentos Pedagógicos, 
SESA/I, PROEC e Direções 

de Campus

A partir de 2013

8.6.10 Prospecções do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais – SEAA/I

GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Engenharia Florestal

Ofertar regularmente o Curso de Graduação 
em  Engenharia Florestal. 
Implantar um Grupo de Educação Tutorial – 
GRUPO PET.

Renovar  as  atuais  ofertas  de  vagas  no 
Curso de Graduação. 
Promover a expansão de vagas docentes. 
Revisar a oferta de vagas discentes. 

Construir salas para acomodação 
de  novos  professores  do 
Departamento. 

Viabilizar  ofertas  para  o  Campi 
Universitário de Irati. 

Construir  e  modernizar 
laboratórios de ensino.

Departamento de engenharia 
Florestal , SEAA/I e 

PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013.
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Engenharia Ambiental 

Ofertar regularmente o Curso de Graduação 
em  Engenharia Ambiental. 

Renovar  as  atuais  ofertas  de  vagas  no 
Curso de Graduação. 
Promover a expansão de vagas docentes 
e discentes.
Reestruturar a grade curricular.

Construir salas para acomodação 
de professores do Departamento. 
Viabilizar ofertas para o  Campus 
Universitário de Irati. 
Criar  comissão  para 
reestruturação  do  projeto 
pedagógico.
Construir laboratórios de ensino.

Departamento de engenharia 
Ambiental, SEAA/I e 

PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013.

Geografia

Ofertar  regularmente  Curso  de  Graduação 
em Licenciatura em Geografia.

Trabalhar  na  criação  do  curso  de 
Bacharelado em Geografia.

Renovar  as  atuais  ofertas  de  cursos  de 
graduação  e  propor  novas  ofertas, 
considerando-se a inserção regional e a 
responsabilidade social da Universidade. 
Promover a expansão de vagas discentes.
Implantaro  Curso  de  Graduação  em 
Bacharelado em Geografia

Solicitar  a  construção  de  novas 
salas de aulas que comportem um 
maior  número  de  acadêmicos, 
pois  as  que  estão  em 
funcionamento  no  bloco  de 
Geografia  estão muito pequenas, 
dificultando  o  aprendizado  dos 
futuros profissionais. 

Departamentos Pedagógicos, 
SEAA/I e PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013

Matemática

Incrementar o conceito do curso no sentido 
de Licenciatura em Matemática do Campus 
de Irati.

Alcançar  o  conceito  máximo  no 
ENADE.

Discutir  e  acompanhar  a 
implementação  da  grade 
curricular  a  ser  reestruturada. 
Ampliar  e  qualificar  o  quadro 
docente.

Departamento, PROEN, 
Reitoria.

2013 a 2017

Formar  professores  de  Matemática 
capacitados para atuar no ensino básico. 

Consolidar o corpo docente. Melhorar a 
estrutura física do curso.

Reestruturar  e  renovar  a 
biblioteca. 
Criar  laboratórios  de  Ensino  e 
Informática. 
Melhorar o Laboratório de Física. 
Propor  atividades  para  o  bom 
desempenho  dos  alunos  no 
ENADE.

Reitoria, Direção de 
Campus, Departamento.

2013 a 2017
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Promover  cursos  de  capacitação 
em educação continuada. 
Ofertar  cursos  de  extensão  e 
semanas de estudos.

Ofertar  o  Curso  de  Licenciatura  em 
Matemática,  noturno,  no  Campus 
Avançado de Prudentópolis 

Estruturar  a  biblioteca  e  os 
Laboratórios  de  Ensino, 
Informática e Física.

Prefeitura do Município, 
Reitoria, Departamento.

2015

Ofertar  o  Curso  de  Licenciatura  em 
Matemática,  no  Campus de  Irati,  na 
modalidade  semipresencial  e  de 
educação à distância.

Estruturar  a  biblioteca  e  os 
Laboratórios  de  Ensino, 
Informática e Física.

Reitoria, Departamento. 2016

Reestruturar a grade curricular e as ementas 
do curso de Licenciatura em Matemática.

Melhorar a qualidade do curso. Discutir  e  elaborar  o  Projeto 
Político Pedagógico do Curso.

Departamento 2013

Implementar  inovações  em  Estágio 
Curricular Supervisionado.

Relacionar o estágio com a pesquisa e a 
extensão.

Discutir  e  elaborar  um 
regulamento  de  estágio  do 
departamento que contemple essa 
meta.

Departamento e prof. do 
curso

2013

Articular  Educação  Superior  e  Educação 
Básica.

Aproximar  a  escola  da  Universidade  e 
vice-versa.

Organizar grupos de estudos com 
professores da educação básica. 
Desenvolver  projetos  de 
intervenção  nas  escolas,  através 
do  estágio  e  de  atividades 
extensionistas.

Professores do curso 2013 a 2017
(durante cada ano 

letivo)

Participar  em Programas  e  Editais  abertos 
em agências de fomento;  
Fortalecer os programas institucionais.

Proporcionar  oportunidades  de 
participação  dos  acadêmicos  do  curso 
em intercâmbios estudantis,  mobilidade 
internacional,  incentivo  à  iniciação  a 
docência e em atividades extensionistas.

Desenvolver projetos e concorrer 
em editais disponíveis.

Departamento 2013 a 2017

Políticas específicas de ensino
O curso de Licenciatura em Matemática habilita os formandos para o exercício da docência na disciplina de Matemática para o Ensino Fundamental e Médio, com as  
características de um educador matemático, que busca fazer uma matemática integrada no pensamento e no mundo moderno. Entre as políticas de ensino do departamento  
estão:
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 - Qualidade profissional na execução do curso;
 - preocupação com a formação inicial e continuada dos futuros professores de Matemática;
 - a pesquisa como meio educativo;
 - ética;
 - diversidade;
 - inclusão;
 - interdisciplinaridade;
 - coerência teórica-prática;
 - integração dos saberes específicos e pedagógicos, objetivando uma formação ampla e adequada.

PESQUISA

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Engenharia Florestal

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  à  área  de 
Engenharia   Florestal, considerando  seus 
fundamentos e suas aplicações.  Articular os 
projetos  de  pesquisa  em relação  às  metas 
estabelecidas para o ensino de Graduação e 
de  pós-graduação,  tendo  em  vista  a 
verticalização stricto sensu.

Reforçar  a  participação  docente  e 
discente  em projetos  de  pesquisa  e  de 
IC.
Aumentar  a  produção  científica  dos 
professores do departamento.
Aumentar  o  número  de  professores  do 
próprio DEF/I no Curso de Mestrado em 
Ciências Florestais. 

Ampliar a quantidade de projetos 
de IC. 

Fortalecer os Grupos de Pesquisa 
vinculados ao Departamento. 

Disseminar  as  pesquisas  em 
publicações e eventos. 

Construir  novos  laboratórios  de 
pesquisa. 

Equipar  laboratórios  e 
complementar  acervos 
bibliográficos.

Fomentar a publicação de artigos 
de  professores  do  DEF  em 
periódicos com conceito Qualis.

Departamento de 
Engenharia Florestal, 
SEAA/I, Direção de 

Campus, e PROPESP. 

A partir de 2013.

Engenharia Ambiental 

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  à  área  de 
Engenharia   Ambiental, considerando seus 

Reforçar  a  participação  docente  e 
discente  em projetos  de  pesquisa  e  de 
IC.

Ampliar a quantidade de projetos 
de pesquisa nas modalidades PqC, 

Departamento de 
Engenharia Ambiental, 

SEAA/I, Direção de 

A partir de 2013.
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fundamentos e suas aplicações.  
Articular os projetos de pesquisa em relação 
às  metas  estabelecidas  para  o  ensino  de 
Graduação  e  de  pós-graduação,  tendo  em 
vista  a  verticalização  stricto  sensu e  a 
expansão  dos  cursos  de  pós-graduação  na 
área.

PqI, PqE e IC.  

Fortalecer os Grupos de Pesquisa 
vinculados ao Departamento. 

Disseminar  as  pesquisas  em 
publicações  e  eventos.  Construir 
novos  laboratórios  de  pesquisa  e 
ensino,  e  ampliar  os  laboratórios 
existentes.

Equipar  laboratórios  e 
complementar  acervos 
bibliográficos.

Campus, e PROPESP. 

Geografia

Produzir  e  disseminar  conhecimentos 
teórico-práticos  relacionados  à  área  de 
Geografia,  considerando  seus  fundamentos 
e suas aplicações. 

Reforçar  a  participação  docente  e 
discente  em projetos  de  pesquisa  e  de 
IC.

Ampliar a quantidade de projetos 
de pesquisa nas modalidades PqC, 
PqI, PqE e IC. 

Fortalecer os Grupos de Pesquisa 
vinculados ao departamento. 

Disseminar  as  pesquisas  em 
publicações e eventos. 

Departamentos 
Pedagógicos, SEAA/I e 

PROPESP. 

A partir de 2013.

Articular os projetos de pesquisa em relação 
às  metas  estabelecidas  para  o  ensino  de 
Graduação  e  de  pós-graduação,  tendo  em 
vista  a  verticalização  e  a  expansão  dos 
cursos de pós-graduação na área.

Participar  em  programas  de  apoio  a 
Pesquisa,  Ensino  e  Extensão  de 
Agências de Fomento

Construir  novos  laboratórios 
(Ensino e Pesquisa) para melhoria 
do ensino, pesquisa e extensão do 
Curso  de  Licenciatura  em 
Geografia,  e  do  futuro  curso  de 
Bacharelado  em  Geografia; 
Equipar  laboratórios  e 
complementar  o  acervo  com 
auxilio dos setores responsáveis.

Matemática

Fortalecer  o  grupo  de  pesquisa  do 
DEMAT/I.

Buscar  a  convergência  das  áreas  de 
estudo do departamento para a melhoria 

Desenvolver projetos de pesquisa 
nas modalidades PqC, PqI e PqE 

CIEPE, Prof. do 
departamento

2013 a 2017
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da  qualidade  do  curso  de  Licenciatura 
em Matemática.  Obter bolsas de IC.

na área de Educação Matemática 
e/ou  Matemática  Aplicada  ao 
Ensino. 

Desenvolver projetos de pesquisa 
nas modalidades PqC, PqI e PqE, 
com vistas à obtenção de recursos 
de órgãos financiadores.

PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Engenharia Florestal

Melhorar o conceito do Curso de Mestrado 
em Ciências Florestais na CAPES. 
Implantar  o  Curso  de  Doutorado  em 
Ciências Florestais.

Promover a qualificação dos Projetos de 
Dissertação. 

Aprovar  o  projeto  do  Curso  de 
doutorado e ofertar vagas.

Admitir  novos  professores 
permanentes  no  Curso  de 
Mestrado.
Elaborar e submeter o Projeto do 
Curso de Doutorado.

Departamento de 
Engenharia Florestal, 
SEAA/I e PROPESP

A partir de 2013.

Engenharia Ambiental

Ofertar  Cursos  de  pós-graduação  Lato 
Sensu  presencial e/ou a distância   em áreas 
demandadas de Engenharia  Ambiental. 

Ofertar  Cursos  de  pós-graduação  Stricto 
Sensu em áreas demandadas.

Propor  ofertas  de  cursos  de  pós-
graduação,  considerando-se  a  inserção 
regional  e  a  responsabilidade social  da 
Universidade. 

Elaborar e encaminhar projetos de 
Cursos de pós-graduação.

Departamento de 
Engenharia Ambiental, 
SEAA/I e PROPESP.

A partir de 2013.

Geografia

Ofertar  Cursos  de  pós-graduação  Lato 
Sensu em áreas demandadas de  Geografia. 

Propor  ofertas  de  cursos  de  pós-
graduação,  considerando-se  a  inserção 
regional  e  a  responsabilidade social  da 
Universidade. 

Manter as atuais ofertas.

Elaborar e encaminhar projetos de 
Cursos de pós-graduação.  

Departamentos Pedagógicos, 
SEAA/I e PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013-

2017. 
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Matemática

Dar início ao processo de verticalização do 
ensino  na  área  de  educação  matemática  e 
ensino da Matemática.

Ofertar  curso  de  pós-graduação Lato 
Sensu na área de Educação Matemática 
e Ensino da Matemática.  
Ofertar  curso  de  pós-graduação Lato 
Sensu, na  modalidade  a  distância,  na 
área  de  Matemática  e/ou  Educação 
Matemática.  

Desenvolver  projetos  de 
especialização.
Divulgar os cursos.
Ofertar  e  executar  o  curso 
ofertado.

CIEPE, Departamento e 
professores.

2013

2014

EXTENSÃO 

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Engenharia Florestal

Realizar extensão universitária por meio de 
projetos  e  programas  voltados  para  as 
demandas  sociais  regionais  nas  áreas  de 
Engenharia Florestal e áreas afins.

Estimular  e  ampliar  a  participação  dos 
professores  e  alunos  em  atividades 
extensionistas.

Sondar  as  demandas  e  incentivar 
os  professores  a  apresentar 
projetos de extensão, em parceira 
com acadêmicos.

Departamento de 
Engenharia Florestal, 
SEAA/I e PROEC.

A partir de 2013.

Engenharia Ambiental

Realizar extensão universitária por meio de 
projetos e programas voltados às demandas 
sociais regionais nas áreas  de   Engenharia 
Ambiental e áreas afins.

Estimular  e  ampliar  a  participação  dos 
professores  em  atividades 
extensionistas.

Sondar  as  demandas  e  incentivar 
os  professores  a  apresentar 
projetos  de  extensão  em parceira 
com acadêmicos.

Departamento de 
Engenharia Ambiental, 

SEAA/I e PROEC.

A partir de 2013.

Geografia

Realizar extensão universitária por meio de 
projetos e programas voltados às demandas 
sociais regionais na área de Geografia.

Estimular  e  ampliar  a  participação  dos 
professores  e Acadêmicos   em 
atividades extensionistas.

Sondar  as  demandas  e  incentivar 
os  professores  a  apresentar 
projetos  de  extensão  em parceira 
com acadêmicos.

Departamentos Pedagógicos, 
SEAA/I e PROEN.

Anualmente, a 
partir de 2013-

2017. 

Matemática

Propor  atividades  que  envolvam  a 
comunidade  acadêmica  e  a  comunidade 
externa à Universidade

Realizar  eventos  e  cursos,  como 
semanas de estudos,  ciclo de palestras, 
cursos de atualização e aperfeiçoamento, 

Elaborar projetos.
Organizar os eventos.
Captar  recursos  para  a 

CIEPE, Departamento, 
professores e alunos

2013-2017
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semanas  de  pesquisa,  educação 
continuada e oficinas.

infraestrutura.

PUBLICAÇÕES

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Engenharia Florestal

Divulgar  trabalhos  de  pesquisa  e  extensão 
universitárias  realizados  por  professores  e 
alunos. 

Gerar publicações a partir das atividades 
e eventos do DEF/I. Ampliar o volume 
de publicações gerado por professores e 
alunos do Curso de Eng. Florestal.

Incentivar  a  publicação  de 
trabalhos referentes a projetos de 
pesquisa,  extensão ou estudos de 
graduação e de pós-graduação. 

Departamento de Engenharia 
Florestal, SEAA/I, 
EDUNICENTRO.

A partir de 2013

Engenharia Ambiental

Divulgar  trabalhos  de  pesquisa  e  extensão 
universitárias  realizados  por  professores  e 
alunos. 

Gerar publicações a partir das atividades 
e  eventos  do  DENAM/I.  Ampliar  o 
volume  de  publicações  gerado  por 
professores  e  alunos  do  Curso  de 
Engenharia  Ambiental.

Incentivar  a  publicação  de 
trabalhos referentes a projetos de 
pesquisa,  à extensão universitária 
ou de estudos de graduação e de 
pós-graduação. 

Departamentos de 
Engenharia Ambiental 

SEAA/I, EDUNICENTRO.

A partir de 2013

Geografia

Divulgar  trabalhos  de  pesquisa  e  extensão 
universitárias  realizadas  por  professores  e 
alunos. 
Criar e publicar boletim, livro ou periódicos 
bianuais  referentes  a  atividades  de  ensino, 
pesquisa  e  extensão  realizadas  pelo  corpo 
docente e discente do DEGEO/I.

Gerar publicações a partir das atividades 
e eventos do DEGEO/I e SEAA/I.  
Ampliar  o  volume  de  publicações 
gerado  por  professores  e  alunos  do 
Curso de Geografia.

Incentivar  a  publicação  de 
trabalhos referentes a projetos de 
pesquisa,  à extensão universitária 
ou de estudos de graduação e de 
pós-graduação. 

Departamentos Pedagógicos, 
SEAA/I, EDUNICENTRO.

Anualmente, a 
partir de 2013-

2017. 

Matemática

Publicar resultados de pesquisa na área em 
anais de eventos e revistas.

Aumentar a produtividade do grupo de 
pesquisa do departamento.

Desenvolver  projetos  na  área  do 
grupo  de  pesquisa  do 
departamento. 

Publicar os resultados.

CIEPE e Departamento. 2013 - 2017
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EVENTOS

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Engenharia Florestal

Realizar  eventos  formativos no  Campus de 
Irati.  Apoiar  eventos  na  Área  Florestal 
coordenados por outras instituições.

Propiciar integração entre profissionais, 
professores, acadêmicos e sociedade em 
geral,  para  atualização  profissional  e 
acadêmica. 
Estabelecer  contatos  com  outras 
instituições com o objetivo de organizar 
e  apoiar  eventos  de  formação 
profissional  e  de  divulgação  de 
produção científica.

Promover  Semanas  de  Estudos, 
Seminários  e  eventos  similares, 
com  ações  de  formação 
profissional  e  de  divulgação  de 
trabalhos científicos.
Continuar  apoiando  eventos  na 
área  como  o  SENGEF  e  o 
Congresso Florestal Estadual.

Departamento de Engenharia 
Florestal, SEAA/I, PROEC e 

Direção de Campus e 
Reitoria.

A partir de 2013.

Engenharia Ambiental

Realizar  eventos  formativos no  Campus de 
Irati.

Propiciar  a  integração  entre 
profissionais,  docentes,  acadêmicos  e 
sociedade  em  geral,  para  atualização 
profissional e acadêmica.

Promover  Semanas  de  Estudos, 
Seminários  e  eventos  similares, 
com  ações  de  formação 
profissional  e  de  divulgação  de 
trabalhos científicos.

Departamento de Engenharia 
Ambiental, SEAA/I, PROEC 

e Direções de Campus.

A partir de 2013.

Geografia

Realizar  eventos  formativos  nos  diversos 
Campi da UNICENTRO. 

Propiciar integração entre profissionais, 
professores, acadêmicos e sociedade em 
geral,  para  atualização  profissional  e 
acadêmica.

Promover  Semanas  de  Estudos, 
Seminários  e  eventos  similares, 
com  ações  de  formação 
profissional  e  de  divulgação  de 
trabalhos  científicos,  ensino  e 
extensão.

Departamentos Pedagógicos, 
SEAA/I, PROEC e Direções 

de Campus.

A partir de 2013.

Matemática

Realizar semanas de estudos.
Realizar Ciclo de Palestras.
Realizar semanas de pesquisa.
Comemorar  datas  importantes  presentes  na 
História da Matemática.

Realização de eventos. Organizar  projetos  e  captar 
recursos.

Departamento e professores 
do curso

Anualmente, 
2013 a 2017
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INCREMENTO A LABORATÓRIOS, ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS E CLÍNICAS - Matemática

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma Avaliação

Aprimorar  a  estrutura  do 
curso  de  Licenciatura  em 
Matemática

Consolidar um espaço próprio para o curso 
de Matemática com sala de reuniões, sala de 
professores, salas de aula para atender maior 
número de alunos, sala de multimeios. 

Adquirir livros e periódicos.

Providenciar  as  construções  e  o 
melhoramento  do  Laboratório  de 
Física.
Implantar  o  laboratório  de 
Informática.
Implantar o Laboratório de Ensino 
da Matemática.

Reitoria, Direção de 
Campus, Departamento 
e professores do curso.

A partir de 
2013

Construções e 
aquisições de 
equipamentos, 

livros e periódicos 

QUALIFICAÇÃO DOCENTE - Matemática

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma Avaliação

Qualificar  o  corpo  docente 
através de sua titulação.

Dispor  de  professores  com  titulação  de 
doutorado.

Incentivar  professores  efetivos  e 
colaboradores à qualificação.

Departamento. 2013 a 2017 Titulação

OBS. Além de dar apoio e coordenar as ações, para que sejam atingidas as metas propostas pelos departamentos que compõem o SEAA/I, a direção deste setor propõe a construção de um bloco  
pedagógico na sequência dos blocos J (geografia) e K (matemática), com salas de aulas mais amplas e laboratórios, com o intuito de melhorar as condições pedagógicas, em especial dos dois  
cursos citados. Tal espaço poderá ser partilhado por outros cursos, tais como os da saúde e/ou engenharias, visando ainda à implantação do Curso de Engenharia Civil.  
Esse plano de ações do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais dos departamentos afetos foi aprovado ad referendum do Conselho Setorial em 05/03/2013, devendo ser apreciado na próxima 
reunião ordinária.
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9. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

9.1 Avaliação – Compromisso Político-Sócio-Educacional

A avaliação pressupõe um processo que visa ao aperfeiçoamento e à transformação qualitativa 

e permanente da Universidade, em função da sua missão,  dos seus princípios,  valores e objetivos 

institucionais. Tomando a eficiência e a eficácia como diretrizes administrativas e a democracia e a  

ética  como  princípios  norteadores  das  atividades  institucionais,  a  UNICENTRO  persegue  o  seu 

compromisso social de aproveitar o seu potencial, valorizando as pessoas e maximizando a utilização 

dos recursos materiais e patrimoniais. 

A avaliação da atuação institucional requer um amplo processo de discussão, que encontra na 

participação de todos seus atores a legitimidade necessária para atingir os objetivos de atendimento 

das  demandas  institucionais  e  sociais.  Além  disso,  o  processo  contínuo  de  sensibilização  e 

retroalimentação, ancorados no rigor técnico-metodológico, na sistematização da coleta de dados e na 

transparência,  assegura  a  utilização  de  procedimentos  quali-quantitativos  e  modelos  analítico-

interpretativos que proporcionam subsídios confiáveis para a gestão do ensino.

O  processo  de  autoavaliação  constitui-se,  portanto,  em  um  movimento  de  valorização  e 

qualificação  das  políticas  públicas.  A autoavaliação  é,  por  sua  natureza,  o  processo  que  propicia 

segurança institucional na operacionalização das micropolíticas institucionais, tanto no que se refere às  

ações de planejamento quanto de prestação de contas à sociedade, o que se reflete nas macropolíticas, 

consolidando a autonomia e a responsabilidade institucional perante a sociedade.

No  âmbito  intrainstitucional,  as  várias  tecnologias  utilizadas  nas  atividades  técnico-

administrativas e pedagógico-científicas, exigem diferentes políticas setorizadas; a compreensão dessa 

pluralidade, dirimindo as tensões entre o que se percebe como necessidade e como prioridade, é o  

papel balizador da autoavaliação. 

Ferramenta essencial  de gestão pública do Ensino Superior,  fundamentada em diretrizes  e 

legislação  externa  e  interna,  os  sistemas  de  avaliação  traduzem-se  em garantias  frente  à  missão,  

princípios e valores institucionais. As políticas e responsabilidades que se materializam nas atividades  

de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  e  que  se  encontram  amparadas  na  sua  formulação  conceitual 

estratégica e exaradas nos documentos de planejamento, de desenvolvimento e de política pedagógica 

institucional,  refletem  as  políticas  internas  de  qualidade  em  ações  de  planejamento  interno  e  de  

regulação sobre a governança, a operacionalidade e a funcionalidade de seus processos. 

Balizando  suas  ações  em  função  das  projeções  institucionais  e  os  resultados  obtidos,  os 

sistemas  de  avaliação  externos  e  internos  buscam  explicitar  a  responsabilidade  institucional, 

perceptível no compromisso sócio-político-educacional com a comunidade local, regional e nacional  

em que está inserida.



144

9.2 Justificativa

Propiciar a produção, a guarda, o acesso e a disseminação do conhecimento científico, da  

cultura,  da  arte  e  da  tecnologia,  formando  pessoas  eticamente  responsáveis  e  profissionalmente 

qualificadas para a atuação e a transformação do contexto socioeconômico e político em que atuam, é  

a razão de ser da UNICENTRO, que almeja constituir-se em referência em termos de qualidade como 

universidade  pública,  democrática,  autônoma  e  gratuita,  com  atuação  nos  cenários  nacional  e 

internacional,  articulada  com  centros  de  excelência  cooperativos  e  integrados  com  o  dinamismo 

cultural, educacional, político, social e econômico local, regional, nacional e internacional.

A atitude  de  avaliação  é  um  processo  permanente  de  valoração  do  homem.  As  classes 

profissionais que constituem uma instituição de ensino superior, quais sejam os agentes universitários, 

os  alunos  e  os  professores,  em termos  avaliativos,  não  sofrem distinção hierárquica  institucional.  

Todas as ações desenvolvidas no sistema universitário agregam valores ao fenômeno educativo e à 

responsabilidade  social  institucional  de  formar  cidadãos  éticos,  com fundamentação  humanístico-

técnico-científica, propiciando que os agentes sejam atuantes e transformadores da realidade.

Assumindo os princípios do Programa de Avaliação Institucional,  PAIUB (1993), os quais 

fundamentam  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  do  Ensino  Superior,  SINAES  (2003-04),  a 

UNICENTRO desenvolve um trabalho avaliativo permanente e legítimo, tanto no aspecto jurídico 

quanto na compreensão e interação de sua comunidade acadêmica, representada por meio da Comissão 

Própria de Avaliação Institucional, CPA, nas esferas de atuação executiva, consultiva e deliberativa.

Consoante ao SINAES, o Programa de Avaliação Institucional da UNICENTRO, PAI, tem por 

objetivo avaliar as condições de oferta de cursos e garantir o cumprimento da missão institucional e da 

sua responsabilidade social. Interativo em suas estratégias de ação, atualiza-se por meio das reflexões 

participativas dos integrantes de sua comunidade,  compreendendo suas necessidades em razão das 

prioridades. 

Essa ferramenta  de  gestão  tem por  finalidade,  a  partir  do autoconhecimento,  subsidiar  os 

processos de planejamento e de tomada de decisão, objetivando assegurar qualidade operacional e 

funcionalidade institucional na construção e articulação do conhecimento científico, historicamente 

contextualizado, frente às demandas de uma sociedade democrática.

Interativo em suas estratégias de ação, o PAI é um processo permanente que se atualiza por  

meio  das  reflexões  participativas  dos  integrantes  de  sua  comunidade,  compreendendo  suas 

necessidades em razão das prioridades. 

O  conhecimento  matematizado  institucional constitui-se  em  ferramenta  essencial  para  os 

processos de planejamento, gerência e gestão, subsidiando ações físico-operacionais e funcionais que 

garantam o cumprimento da missão e a observância dos princípios institucionais.  Essa linguagem 

proporciona  um  diagnóstico  que  vai  além  dos  aspectos  quantitativos,  contribuindo  para  a 

sistematização de ações e subsidiando o planejamento estratégico global,  possibilitado a  partir  da  

agregação dos dados dos planejamentos estratégicos setoriais.
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O monitoramento e a atualização permanente dos dados subsidiam as políticas e o processo de  

gestão institucional, tendo em vista que permitem analisar os problemas cujas causas estão em ações já 

executadas  ou  em  execução,  para  o  que  são  realizadas  a  problematização  e  a  interpretação  das  

condições atuais e projeções para ações corretivas e/ou prospectivas a curto, médio e longo prazos.

9.3 Princípios e Valores da Autoavaliação Institucional 

Princípios:

- Compromisso social;

- caráter não punitivo e não meritocrático; 

- compromisso formativo; 

- totalidade institucional; 

- respeito à identidade institucional; 

- reconhecimento à diversidade do sistema; 

- comparatividade e legitimidade; 

- descentralização; 

- sigilo; 

- continuidade do processo; 

- publicidade.

Valores:

- compromisso;

- qualidade;

- credibilidade; 

- cooperação; 

- responsabilidade social;

- inovação.

9.4 Objetivos

Geral:

Avaliar  as condições institucionais  de oferta de ensino,  pesquisa  e  extensão,  bem como a 

garantia do cumprimento da missão da Universidade, seus princípios e sua responsabilidade social. 

Específicos:

- Auxiliar os Departamentos Pedagógicos e Setores a compreender os pontos ponderáveis e 

potenciais e seus mecanismos de superação;

- construir indicadores de produtividade e de qualidade frente à responsabilidade social;

- constituir-se em ferramenta de gestão universitária;
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- subsidiar um sistema de base de dados confiável e atualizado;

-  estruturar  mecanismos  demonstrativos  da  operacionalização,  funcionabilidade  e  de  seus 

resultados;

- subsidiar,  a  partir  de  resultados avaliativos,  as  condições  de oferta  de ensino,  pesquisa, 

extensão e gestão;

- agregar valores que objetivem garantir a missão institucional;

- disseminar as informações institucionais de caráter público por meio de página própria na 

web.

- integrar a UNICENTRO aos Sistemas Estadual e Federal de Avaliação Externa;

-  orientar os departamentos pedagógicos em seus mecanismos setorizados de autoavaliação, 

visando: i) subsidiar, em sintonia com o determinado pela Comissão Especial de Avaliação do Ensino 

Superior  do  Estado do  Paraná  –  CEA/PR,  o  PAI/UNICENTRO,  que,  por  meio  de  suas  áreas  de  

avaliação busca responder às dimensões previstas no SINAES: a compreensão sobre a oferta de cursos  

quanto às dimensões de organização didático-administrativo-pedagógica, corpo social e estrutura física 

especial;  ii)  possibilitar  o  surgimento  de  uma  cultura  avaliativa  permanente  em  termos  de 

autoconsciência  institucional  frente  à  missão,  finalidades  e  responsabilidades  acadêmico-social  da 

UNICENTRO; iii) fortalecer as relações de cooperação; iv) possibilitar o estabelecimento de juízo 

acerca da relevância científica e social de atividades e produtos; v) prestar contas à sociedade.

9.5 Metodologia

Como base metodológica para o exercício avaliativo interno da UNICENTRO, consoante ao 

Ciclo ENADE do Ciclo SINAES, prospecta-se três etapas internas, apresentada nos três subtópicos  

seguintes. 

9.5.1 Avaliação perceptiva sobre a oferta de curso

Para  essa  etapa,  são  disponibilizados  aos  departamentos  pedagógicos  modelos  de 

questionários que, após aprovados em Conselho Departamental, são disponibilizados via homepage da 

UNICENTRO, envolvendo alunos e professores.

Os instrumentos distribuídos não objetivam ao ranqueamento, uma vez que os departamentos 

pedagógicos, mantendo a arquitetura de informação, estruturam seus próprios questionários.

Essa arquitetura de informação refere-se a:  Agente Avaliador, Agente Avaliado, Critérios e 

Indicadores de Desempenho, Questões e uma escala Lickert com seis possíveis respostas (totalmente 

satisfatório; satisfatório; regular; insatisfatório; totalmente insatisfatório; sem opinião).

Cada Departamento Pedagógico, à luz de sua área de conhecimento e natureza administrativo-

pedagógica, pode alterar e adequar questões a partir de um modelo de questionário, preservando seu 

interesse e identidade de área.
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9.5.2 Avaliação sobre dimensões institucionais para a oferta de cursos

O material utilizado no processo avaliativo é elaborado em planilhas eletrônicas, e toma como 

base as três dimensões contempladas no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial  

e  a  Distância  do  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira,  INEP, 

disponível na página desse Órgão.

As  Comissões  Internas  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  dos  Departamentos  Pedagógicos, 

CIEPE's, procedem à coordenação dos trabalhos referentes à aplicação, com auxílio e supervisão da 

Diretoria de Avaliação Institucional, DIRAI, e da Divisão de Planejamento e Avaliação Institucional,  

DIPLAI,  dos  instrumentos  anteriormente  mencionados,  acrescidos  de  uma  quarta  dimensão 

institucional, denominada Interpretação Perceptivo-avaliativa sobre o quantitativo de oferta de cursos 

– IQC. 

Para facilitar os trabalhos interpretativos, para cada uma das questões são acrescidas caixas de  

diálogo com a explicitação dos critérios de ponderação para a atribuição conceitual. Feita a análise e  

interpretação dos dados pelas CIEPE's, é necessário que haja discussão e homologação dos resultados 

pelos  respectivos  Conselhos  Departamentais,  de  modo  que  haja  ciência,  tanto  por  parte  dos  

professores quanto dos alunos de cada departamento pedagógico envolvido no exercício avaliativo, a 

respeito dos resultados parciais e final da avaliação.

Para tais procedimentos avaliativos, em que os professores de cada departamento pedagógico 

são orientados a interpretar os indicadores, exercendo o papel de avaliadores in loco, os instrumentos 

são assim organizados:

- Para cada uma das questões das dimensões acima, os departamentos pedagógicos realizam 

explicitações em termos de prospecções de planejamento estratégico, balizando ações para períodos de  

um, três e cinco anos.

- Os departamentos pedagógicos também elaboram sínteses sobre as dimensões avaliadas, com 

o mesmo intuito de organização de ações de planejamento estratégico.

-  Ao  final,  solicita-se  aos  departamentos  pedagógicos  que  explicitem  um  parecer  final,  

mediante um texto objetivo e claro, que contemple: i) abordagem descritiva sobre os dados básicos 

necessários (ex: membros da comissão, nome do curso, turno, vagas, local de funcionamento, regime 

semestral  ou  anual,  etc.);  ii)  abordagem  analítica  sobre  os  aspectos  positivos  e  as  fragilidades 

identificados  pela  comissão  (questões  substanciais  sobre  o  curso),  sempre  relacionados  aos 

referenciais de qualidade e ponderações sobre o tempo e atividades de planejamento estratégico; iii)  

redação sintética do juízo de valor e/ou mérito emitido pela comissão sobre o curso, observando-se a 

escala:  muito bom (conceito 5),  bom (conceito 4),  satisfatório (conceito 3),  precário (conceito 2),  

muito precário (conceito 1).
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9.6 Avaliação de Recursos Humanos

A partir da realidade dos exercícios de avaliação externa do INEP, foram estruturadas relações 

quantitativas, a partir do número de docentes alocados por departamento pedagógico, considerando 

sua titulação e regimes de trabalho. O ajuste em relação ao modelo utilizado pelo INEP refere-se à  

interpretação  de  Regimes  de  Trabalho  em  razão  do  Contrato  em  Regime  Especial,  CRES, 

característico do Sistema Estadual do Paraná.

Essa etapa avaliativa é realizada pela DIRAI/DIPLAI, em conjunto com a base de dados de 

Recursos Humanos e do Sistema Lyceum, estando assim estruturada:

a) Para Titulação: 

A fórmula de cálculo do parâmetro MT para titulação do corpo docente é:

MT = (Pe x Ne + Pm x Nm + Pd x Nd)
                            D

Pe é o peso da especialização = *10; Ne é o número de docentes com especialização; Pm é o 

peso do mestrado; Nm é o número de docentes com mestrado = *30; Pd é o peso do doutorado = *60; 

Nd é o número de docentes com doutorado e D é o total de docentes da instituição (Gr+Esp+Ms+Dr).

b) Para Regime de Trabalho:

A fórmula de cálculo do parâmetro RT do corpo docente é:

RT = (Pt x Nt + P40 x N40 + Pp x Np + Pc x Nc)
                                         D

Pt é o peso do regime TIDE = *60; Nt é o número de docentes em regime TIDE; P40 é o peso 

RT40 = *20; N40 é o número de docentes em regime parcial; Pp é o peso do regime parcial (outros 

que não o RT40) = *10; Np é o número de docentes em regime parcial; Pc é o peso do regime horista 

= *10.

9.7 Fluxo do Processo Avaliativo

A  reestruturação  do  processo  avaliativo  se  dá  em  face  da  política  institucional  de 

desburocratizar  e  agilizar  os  ciclos  avaliativos,  visualizando  na  avaliação  um processo  formativo 

permanente, a partir do diagnóstico quantitativo e perceptivo, informações que, já nessa fase, servem 

como subsídios de gestão.

A partir do caráter consultivo/deliberativo da CPA/UNICENTRO, definem-se políticas para o 

processo avaliativo interno. No processo, a DIRAI e a DIPLAI desenvolvem as ações executivas do 

processo junto aos Departamentos Pedagógicos e Setores de Conhecimento. A metodologia proposta e 

homologada pela CPA/UNICENTRO define três exercícios internos, sendo: a avaliação perceptiva por 

instrumentos disponibilizados a professores e alunos; a avaliação realizada por docentes a partir das 
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dimensões  institucionais  (instrumento  INEP e IQC);  e  o  diagnóstico  sobre  recursos  humanos.  Os 

cursos envolvidos anualmente são relacionados a partir do Ciclo ENADE no Ciclo SINAES.

Nesse modelo, os questionários assumem o aspecto diagnóstico-perceptivo e os docentes um 

papel de avaliadores in loco, em um exercício interpretativo conceitual sobre as condições de oferta de 

ensino.

Para  tanto,  são  envolvidos  na  realização  da  avaliação  interna  da  UNICENTRO,  além da 

CPA/UNICENTRO e da DIRAI/DIPLAI, as CIEPEs e os respectivos Conselhos Departamentais dos 

cursos avaliados a cada ano, seguindo o Ciclo ENADE/SINAES; também participam a Procuradoria 

Jurídica,  PROCJUR, com pareceres sobre as redações das propostas de questionários diagnóstico-

perceptivos,  a  Diretoria  de  Sistemas  de  Informática,  DIRSINF/COORTI  com  a  arquitetura  de 

informações  e  a  disponibilização  dos  instrumentos  via  aluno  e  docente  online, a  Pró-Reitoria  de 

Recursos Humanos, PRORH e a Pró-Reitoria de Ensino, PROEN, com as bases de dados de recursos 

humanos e controle acadêmico.   

Após  a  homologação  dos  resultados  avaliativos  pela  CPA/UNICENTRO,  o  trâmite  do 

processo determina que os resultados, organizados pela DIRAI/DIPLAI sejam encaminhados para a 

Diretoria de Desenvolvimento Universitário, DIRDUN, e para Diretoria de Engenharia e Arquitetura,  

DIREA, ambas da Pró-Reitoria de Planejamento, PROPLAN, e, para o Conselho Universitário, para 

homologação. Todo o processo tem por finalidade alimentar ações Departamentais e Setorizadas em 

termos de planejamento estratégico constante no Plano de Desenvolvimento Institucional.

A abrangência do Processo Avaliativo

Deve-se  reiterar  que os  modelos  de avaliação e autoavaliação institucional  utilizados pela 

UNICENTRO, tomam como referência  o  roteiro do Sistema Nacional  de  Avaliação da Educação 

Superior, SINAES, com as devidas adaptações ao perfil institucional e às características das áreas de  

conhecimento.

Os dados quantitativos considerados levam em conta as informações usualmente produzidas e 

disponibilizadas nos sistemas de informação dos órgãos oficiais, especialmente os obtidos pelo Censo 

da Educação Superior.

As dimensões avaliativas constituem-se em um olhar institucional sobre: a missão; o corpo de 

professores/pesquisadores;  o  corpo  discente;  o  corpo  de  servidores  técnico-administrativos;   os 

currículos e  programas;  a produção acadêmico-científica;  as  atividades de extensão e  as  ações  de 

intervenção  social;  a  infraestrutura;  a  gestão  e  outros  itens  que  possam  ser  importantes  para  a 

instituição, como exemplo os cursos não universitários, os cursos à distância, os hospitais, os teatros,  

as rádios, as atividades artísticas, esportivas e culturais,  etc., sempre tendo em vista as finalidades  

essenciais e a missão da IES.
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9.8 Principais Resultados

Em  termos  numérico-conceituais,  a  UNICENTRO  vem  obtendo  no  seu  processo  de 

autoavaliação,  desde 2002,  valores 4 e acima de 4,  com um perfil  institucional  bom.  Além dessa 

posição institucional, todas as questões formuladas, quer sejam na avaliação interna por departamentos 

pedagógicos sobre as Condições de Oferta de Ensino por Dimensões, quer seja a partir do exercício  

Perceptivo  por  questionários  on  line  (incluindo-se  nesse  conjunto  de  avaliações  os  resultados 

ENADE), são objeto de discussões entre a CPA, a DIRDUN/PROPLAN, os Setores de Conhecimento 

e os Departamentos Pedagógicos, objetivando a melhoria do Planejamento Estratégico.

9.9 Avaliação do PDI

O Plano Desenvolvimento Institucional é avaliado pela Comissão Própria de Avaliação, CPA, 

considerando as metodologias, a periodicidade e os instrumentos prospectivos a serem definidos.
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10. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Os aspectos  financeiros  e  orçamentários  são  fundamentais  para  a  implementação  das 

estratégias,  metas  e  ações  do  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  da  UNICENTRO  para  o 

quinquênio 2013-2017.

Apresenta-se a seguir os recursos financeiros necessários, tanto para a composição do corpo 

docente quanto dos agentes universitários, para a expansão das ações de ensino, pesquisa e extensão 

da Universidade.

QUADRO  39  –  Evolução  de  investimentos  em  pessoal  técnico  administrativo  (agentes 
universitários) – em R$

Quantidade Classe/Série 2013 2014 2015 2016 2017

95 I/C 3.171.307,64 3.171.307,64 3.171.307,64 3.171.307,64 3.171.307,64

486 II/C 6.904.657,40 6.904.657,40 6.904.657,40 6.904.657,40 6.904.657,40

18 III/C 194.231.43 194.231,43 194.231,43 194.231,43 194.231,43

Total anual 10.270.196,48 10.270.196,48 10.270.196,48 10.270.196,48 10.270.196,48

QUADRO 40 – Evolução de investimentos em docentes e gratificações de agentes universitários 
– em R$

Recursos humanos com 
gratificações e encargos 2013 2014 2015 2016 2017

Docentes 4.411.007,24 8.121.854,61 11.062.526,10 14.843.389,46 16.313.725,20

Docentes gratificação 293.341,05 293.341,05 293.341.05 293.341,05 293.341,05

Agentes gratificação 227.316,76 227.316,76 227.316,76 227.316,76 227.316,76

Total anual 4.931.665,05 8.462.512,41 11.583.183,91 15.364.047,26 16.834.383,01

A expansão dos cursos de graduação da UNICENTRO prevê a criação de nove cursos nos  

campi Santa Cruz, Cedeteg e Irati no período de 2013-2017. Faz-se necessária a construção de salas de 

aulas,  secretaria  para  atendimentos  de  alunos,  espaços  para  a  chefia  de  departamento,  sala  de  

professores, laboratórios, banheiros e auditórios, conforme projeção a seguir:

QUADRO 41 – Construções para novos cursos de graduação da UNICENTRO

Curso
Salas de 

Aulas
Secretaria Laboratórios

Salas 
Professores

Outros

Artes Cênicas
5 salas
300m2 

1 secretaria 
15m2

1 Laboratório com 
200m2

6 salas com 
66m2

1 Auditório com 80m2

2 Banheiros 30m2

Engenharia 
Civil

6 salas
360m2 

1 secretaria 
15m2

2 Laboratórios com 
160m2

6 salas com 
66m2

1 Auditório com 80m2

2 Banheiros 30m2

Engenharia de 
Produção 

6 salas
360m2 

1 secretaria 
15m2

2 Laboratórios com 
160m2

6 salas com 
66m2

1 Auditório com 80m2

2 Banheiros 30m2

Sociologia
5 salas
300m2 

1 secretaria 
15m2

1 Laboratório com 
80m2

6 salas com 
66m2

1 Auditório com 80m2

2 Banheiros 30m2

Agronegócios 5 salas 1 secretaria 1 Laboratório com 6 salas com 1 Auditório com 80m2
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300m2 15m2 80m2 66m2 2 Banheiros 30m2

Direito
6 salas
360m2 

1 secretaria 
15m2

1 Laboratório com 
80m2

6 salas com 
66m2

1 Auditório com 80m2

2 Banheiros 30m2

Engenharia 
Elétrica

6 salas
360m2 

1 secretaria 
15m2

2 Laboratórios com 
160m2

6 salas com 
66m2

1 Auditório com 80m2

2 Banheiros 30m2

Medicina
9 salas
405m2 

1 secretaria 
15m2

2 Laboratórios com 
280m2

26 salas com 
280m2

1 Auditório com 160m2

2 Banheiros 60m2

Zootecnia
9 salas
405m2 

1 secretaria 
15m2

2 Laboratórios com 
280m2

13 salas com 
140m2

1 Auditório com 80m2

2 Banheiros 30m2

Total m2 3.150 135 1.360 882 1.100

As construções para os novos cursos de graduação totalizam 6.627m2, os quais representariam, 

tomando-se o CUB de R$ 1.200,00 por metro quadrado (Outubro,  2012),  um investimento de R$ 

7.952.400,00.

Apresenta-se a seguir as prospecções para 2013-2017, em relação à infraestrutura dos Campi 

Santa Cruz, Cedeteg e de Irati, conforme as necessidades de consolidação e expansão das atividades  

administrativas da UNICENTRO.

QUADRO  42  –  Custeio  adicional  com  a  implantação  dos  novos  cursos  de  graduação  da 
UNICENTRO – em R$

Curso 2013 2014 2015 2016 2017

Artes Cênicas  80.000,00 140.000,00 200.000,00 220.000,00 220.000,00

Engenharia Civil  120.000,00 210.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00

Engenharia de Produção  40.000,00 70.000,00 100.000,00  120.000,00 120.000,00

Sociologia  40.000,00 70.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00

Agronegócios  40.000,00 70.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00

Direito  40.000,00 70.000,00 100.000,00   120.000,00 150.000,00

Engenharia Elétrica 120.000,00 210.000,00 250.000,00  275.000,00 300.000,00

Medicina 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00

Zootecnia 120.000,00 210.000,00  250.000,00 275.000,00 300.000,00

Custeio Ano 800.000,00 1.350.000,00 1.750.000,00 2.025.000,00 2.230.000,00

O  custeio  total  adicional  para  a  implantação  dos  nove  novos  cursos  de  graduação  da 

UNICENTRO representará R$ 8.155.000,00 no quinquênio 2013-2017.

10.1 Novos Campi universitários

O funcionamento da Instituição em regime de extensão tem demonstrado plena articulação 

entre demanda e oferta de cursos, o que proporciona a formação de nível superior e a fixação dos 

estudantes nos municípios que compreendem a região de abrangência da Universidade.
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A UNICENTRO tem tido uma preocupação na manutenção da qualidade dos cursos oferecidos 

nos  Campi  Avançados, proporcionando aos acadêmicos as mesmas condições do curso ofertado na 

Sede, o que resulta em uma formação adequada às necessidades regionais.

A possível transformação dos atuais  Campi Avançados de Pitanga, Chopinzinho, Laranjeiras 

do Sul e Prudentópolis em Campi Universitários pode contribuir na formação de novos docentes para 

todos os níveis de ensino e para o mercado de trabalho, ampliando as possibilidades de interação entre 

a Universidade, as instituições públicas, a sociedade civil e a comunidade local, o que potencializa o  

desenvolvimento socioeconômico da região.

Tais iniciativas, todavia, dependem de estudos específicos a serem conduzidos por comissões 

designadas para esse fim.

10.2 Infraestrutura para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPESP

A expansão dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UNICENTRO prevê a instalação de 

três cursos no Campus Santa Cruz, oito no Campus CEDETEG e quatro no Campus Irati. É necessário 

construir  salas  de  aulas  e  laboratórios,  além  de  toda  a  infraestrutura  departamental  para  o 

funcionamento do curso, como sala para a chefia, para os professores e para a secretaria dos cursos, 

salas de atendimento dos alunos pelos professores, salas de estudo, banheiros e auditórios, conforme 

projeção a seguir:

QUADRO 43 - Construções para novos cursos de Pós-Graduação da UNICENTRO

Curso
Salas de 

Aulas
Secretaria Laboratórios

Salas de 
Estudos 
(Alunos)

Salas de 
Permanência 
(Professores)

Outros

Campus de IRATI

Doutorado em 
Ciências Florestais

2 salas de 
80m2

4 Laboratórios 
de 120m2 1 Auditório 

com 150m2

2 Banheiros 
30m2

Mestrado em 
Engenharia Sanitária e 

Ambiental

3 salas de 
80m2

1 secretaria 
20m2

4 Laboratórios 
de 120m2

1 sala
50m2 4 salas com 

20m2

Mestrado em 
Desenvolvimento 

Comunitário

3 salas de 
80m2

1 secretaria 
20m2

3 Laboratórios 
de 60m2

1 sala
50m2

4 salas com 
20m2

1 Auditório 
com 150m2

2 Banheiros 
30m2Mestrado Profissional 

em Letras
3 salas de 

80m2
1 secretaria 

20m2
2 Laboratórios 

de 60m2
1 sala
50m2

4 salas com 
20m2

Campus SANTA CRUZ

Mestrado em Filosofia
3 salas de 

80m2
1 secretaria 

20m2
2 Laboratórios 

de 60m2
1 sala
50m2

4 salas com 
20m2

1 Auditório 
com 150m2

2 Banheiros 
30m2

Mestrado em 
Administração

3 salas de 
80m2

1 secretaria 
20m2

2 Laboratórios 
de 60m2

1 sala
50m2

4 salas com 
20m2

Mestrado em 
Comunicação Social

3 salas de 
80m2

1 secretaria 
20m2

3 Laboratórios 
de 60m2

1 sala
50m2

4 salas com 
20m2



154

Campus CEDETEG

Doutorado em 
Biologia Evolutiva

2 salas de 
80m2

4 Laboratórios 
de 100m2

1 Auditório 
com 300m2

2 Banheiros 
40m2

Doutorado em 
Agronomia

2 salas de
80m2

4 Laboratórios 
de 120m2

Doutorado em 
Geografia

2 salas de 
80m2

4 Laboratórios 
de 100m2

Doutorado em 
Bioenergia

2 salas de 
80m2

4 Laboratórios 
de 120m2

Mestrado em Medicina 
Veterinária

3 salas de 
80m2

1 secretaria 
20m2

6 Laboratórios 
de 100m2

1 sala
50m2

Doutorado em 
Ciências farmacêuticas

3 salas de 
80m2

4 Laboratórios 
de 100m2

Mestrado Profissional 
em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática

3 salas de 
80m2

1 secretaria 
20m2

3 Laboratórios 
de 60m2

1 sala
50m2

1 Auditório 
com 150m2

2 Banheiros 
30m2Mestrado em Ciência 

da Computação
3 salas de

80m2
1 secretaria 

20m2
2 Laboratórios 

de 60m2
1 sala
50m2

Total em m2 3.200 180 4.740 450 480    1.220

Total geral em m2 - - - - - 10.270

As  construções  para  os  novos  cursos  de  pós-graduação  totalizam  10.270 m2, o  que, 

considerando  R$  1.200,00  o  CUB  (Outubro,  2012)  representa  um  total  de  investimento  de  R$ 

12.324..000,00.

10.3 Infraestrutura para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC

QUADRO 44 - Manutenção e Ampliação dos espaços da PROEC

Item Observações

Reforma Auditório Campus Santa Cruz Área 489,27m2

Construção Sala de Música no Campus Santa Cruz Área 80m2

Reforma da Sala dos Espelhos Campus Santa Cruz Área 124m2

Aquisição de Mobiliário Campus Santa Cruz Para 10 salas administrativas

Aquisição de Equipamentos de Informática para os três campi --

Aquisição de Materiais Esportivos Campus CEDETEG --

Criação  de  Estrutura  para  Organização  de  Figurino  e  Cenários  no 
Campus Santa Cruz Material em Madeira

Aquisição de Instrumentos Musicais para Diretoria de Cultura Instrumentos Diversos para Oficinas

Reforma do Centro de Exposições do Campus Santa Cruz Área 225,80m2

Reforma de Salas Administrativas da PROEC Campus Santa Cruz Área 200m2

Reforma Auditório CEDETEG Área 176,17m2

Manutenção Prédio Integrar PDE CEDETEG Área 729,21m2

Iluminação Estacionamento Prédio Integrar PDE CEDETEG --

Aquisição Impressora Multifuncional  a Laser Colorida para o  Campus 
CEDETEG --

Criação Rede sem Fio Prédio Integrar PDE CEDETEG --

Manutenção Prédio Integrar PDE Irati Área 729,21m2
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Aquisição  Impressora  Multifuncional  a  Laser  Colorida  para  Campus 
CEDETEG --

Criação Rede sem Fio Prédio Integrar PDE CEDETEG --

Reforma Centro de Exposições Campus Irati Área 80m2

Aquisição de Expositores para Centro de Exposições Campus Irati --

Aquisição de Materiais Esportivos Campus Irati --

Criação  de  Estrutura  para  Organização  de  Figurino  e  Cenários  no 
Campus Santa Cruz Material em Madeira

A realização  dos  serviços  de  obra  civil,  estimados  a  um  custo  de  R$  1.200,00/m²  as  

construções e de R$ 400,00/m² as reformas,  mais os preços estimados dos equipamentos a serem 

adquiridos, apresenta um total de investimento de R$ 1.817.920,00.

10.4 Prospecções gerais nos Campi Universitários

QUADRO 45 – Prospecções nos campi universitários para 2013

ITENS VALORES – em R$

CAMPUS SANTA CRUZ

Um prédio Unidade Básica de Ensino (bloco com 1.800m2) 2.160.000,00

Um barracão para manutenção de bens móveis 133.333,00

Expansão do espaço da Gráfica Universitária 80.000,00

Atualização de acervo bibliográfico e hemerográfico 266.000,00

Equipamentos pedagógicos para laboratórios didáticos 666.000,00

Recursos audiovisuais para salas de aulas 66.000,00

Manutenção dos bens imóveis 306.000,00

Reparos dos sanitários 53.000,00

Urbanização do Campus e acessibilidade 333.000,00

Reformas e reparos na rede elétrica 266.000,00

Colocação e pisos e cerâmicas e pinturas na Biblioteca e outros espaços 80.000,00

Subtotal Campus Santa Cruz 4.409.333,00

CAMPUS DE IRATI

Reforma elétrica e pintura no prédio principal 666.000,00

Estrutura para combate a incêndio e reforma hidráulica no prédio principal 666.000,00

Urbanização e esgoto 1.333.000,00

Cobertura da quadra poliesportiva 146.000,00

Urbanização do Campus 1.700.000,00

Construção da biblioteca (1ª etapa) Emenda Orçamentária Federal 1.000.000,00

Construção do Ginásio de esportes (1ª etapa) (Ministério do Esporte) 500.000,00

Continuidade de obras do Centro Cultural Denise Stoklos (Orçamento do Estado do 
Paraná – Secretarias Estaduais de Cultura, Casa Civil, SEDU) 6.000.000,00

Construção  da  pista  de  atletismo  (1ª  etapa)  –  (Emenda  Orçamentária  Federal  e 
Secretaria Estadual de Esportes) 1.800.000,00

Subtotal Campus de Irati 13.811.000,00

CAMPUS CEDETEG

Um prédio Unidade Básica de Ensino (bloco com 900m2) 2.133.000,00

Infraestrutura para laboratório de biofísica e bioquímica 80.000,00
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Infraestrutura para laboratório de didático de Microbiologia e de Imunologia 80.000,00

Construção do laboratório de Anatomia Humana 440.000,00

Um prédio para o Museu de Ciências Naturais 733.000,00

Infraestrutura para um Centro Integrado de Citogenética e Biologia Molecular 200.000,00

Reforma e ampliação do laboratório de técnica dietética 40.000,00

Infraestrutura para um laboratório de Microscopia 173.000,00

Ampliação do laboratório de Semiologia e Semiotécnica 73.000,00

Infraestrutura para herbário 60.000,00

Ampliação, readequação e iluminação dos estacionamentos 192.000,00

Colocação de grades nas janelas 25.000,00

Calçamento e rampas para acessibilidade 300.000,00

Ampliação e adequação do sistema de combate a incêndio 25.000,00

Readequação e ampliação da rede de esgoto 500.000,00

Reforma do espaço de Educação Fisica (casas) 100.000,00

Urbanização do Campus 20.000,00

Instalações para Divisão de Transportes, com garagem e e espaço para manutenção 30.000,00

Equipamentos para coleta e classificação do lixo interno 6.500,00

Construção do galpão de máquinas e equipamentos 60.000,00

Abertura de via para acesso e saída do Campus 400.000,00

Instalação de salas de multimeios e miniauditórios 600.000,00

Reforma  e  adequação  de  espaço  para  funcionamento  do  ambulatório-escola  de 
enfermagem 20.000,00

Criação da farmácia de manipulação 300.000,00

Criação do laboratório de indústria farmacêutica 350.000,00

Readequação do estacionamento ao lado do bloco de DEALI 5.500,00

Sala para o Grupo PET de Agronomia, Física e Geografia 100.000,00

Subtotal Campus CEDETEG 7.046.000,00

TOTAL 2013 25.266.333,00

QUADRO 46 – Prospecções nos campi universitários para 2014

ITENS VALORES – em R$

CAMPUS SANTA CRUZ

Um prédio Unidade Básica de Ensino (bloco com 1.800m²) 2.160.000,00

Garagem para veículos oficiais 60.000,00

Equipamentos de informática 130.000,00

Atualização de acervo bibliográfico e hemerográfico 200.000,00

Equipamentos pedagógicos para laboratórios didáticos 300.000,00

Manutenção dos bens imóveis 150.000,00

Reparos dos sanitários 130.000,00

Urbanização do Campus e acessibilidade 130.000,00

Reformas e reparos na rede elétrica 130.000,00

Colocação e pisos e cerâmicas na Biblioteca e em Departamentos Pedagógicos 250.000,00

Subtotal Campus Santa Cruz 3.640.000,00

CAMPUS DE IRATI

Um prédio Unidade Básica de Ensino (bloco com 900m2) 1.060.000,00
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Um prédio Unidade Básica de Ensino (bloco com 900m2) 1.060.000,00

Construção da biblioteca (2º etapa) – Emenda Orçamentária Federal 1.000.000,00

Construção do Ginásio de esportes (2ª etapa) – (Ministério do Esporte) 2.100.000,00

Continuidade de obras do Centro Cultural Denise Stoklos (Orçamento do Estado do 
Paraná – Secretarias Estaduais de Cultura, Casa Civil, SEDU) 3.500.000,00

Construção da pista de atletismo (2ª etapa) 2.800.000,00

Subtotal Campus  de Irati 11.520.000,00

CAMPUS CEDETEG

Infraestrutura para um laboratório de topografia e sensoriamento remoto 60.000,00

Reforma da pista de atletismo 50.000,00

Ampliação da rede elétrica do Campus 250.000,00

Ampliação, readequação e iluminação dos estacionamentos 96.000,00

Colocação de grades nas janelas 30.000,00

Calçamento e rampas para acessibilidade 50.000,00

Ampliação e adequação do sistema de combate a incêndio 50.000,00

Readequação e ampliação da rede de esgoto 200.000,00

Instalação do laboratório de Análise Sensorial 300.000,00

Urbanização do Campus 50.000,00

Reforma e adequação da Clinica de Fisioterapia 100.000,00

Instalação do Centro de Equoterapia 150.000,00

Iluminação do Campo de futebol e pista de atletismo 35.000,00

Aquisição  de  materiais  e  equipamentos  para  o  laboratório  de  semiologia  e 
semiotécnica 200.000,00

Criação do laboratório de fisioterapia cardio-respiratória 300.000,00

Criação do laboratório de fisioterapia dermato-funcional 100.000,00

Construção de muro / cerca no perímetro do Campus 400.000,00

Reforma  e  adequação  de  espaço  para  funcionamento  do  ambulatório-escola  de 
enfermagem 43.200,00

Implantação da academia de musculação 200.000,00

Construção de quadra para prática de tenis  em saibro com iluminação 100.000,00

Readequação física dos Setores de Conhecimento 30.000,00

Ampliação da área destinada à Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais e 
equipamentos de cirurgia e anestesia de equinos 300.000,00

Construção de um barracão para processamento vegetal- DEAGRO 150.000,00

Construção de  bloco de laboratórios  para o DEBIO 1.000.000,00

Aquisição da Fazenda Escola 1.000.000,00

Subtotal Campus CEDETEG 5.244.200,00

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO E DE TECNOLOGIA - COORTI

Reforma e incremento de rede de informática 400.000,00

Subtotal COORTI 400.000,00

TOTAL - 2014 20.804.200,00

QUADRO 47 – Prospecções nos campi universitários para 2015

ITENS VALORES – em R$

CAMPUS SANTA CRUZ

Um prédio Unidade Básica de Ensino (bloco com 1.800m2) 2.160.000,00

Equipamentos de informática 266.000,00
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Equipamento de salas de aula com recursos audiovisuais 66.000,00

Atualização de acervo bibliográfico e hemerográfico 130.000,00

Equipamentos pedagógicos para laboratórios didáticos 333.000,00

Manutenção dos bens imóveis 53.000,00

Urbanização do Campus e acessibilidade 133.000,00

Reformas e reparos na rede elétrica 66.000,00

Subtotal Campus Santa Cruz 3.207.000,00

CAMPUS DE IRATI

Um prédio Unidade Básica de Ensino (bloco com 900m2) 1.080.000,00

Um prédio Unidade Básica de Ensino (bloco com 900m2) 1.080.000,00

Construção da biblioteca (3º etapa) 1.000.000,00

Subtotal Campus de Irati 3.160.000,00

CAMPUS CEDETEG

Ampliação do bloco de pós-graduação em Agronomia 466.000,00

Construção de piscina para fisioterapia 300.000,00

Ampliação de pavimentação asfáltica 618.000,00

Reforma da rede elétrica do Campus 110.000,00

Ampliação, readequação e iluminação dos estacionamentos 96.000,00

Construção de muro / cerca no perímetro do Campus 400.000,00

Calçamento e rampas para acessibilidade 50.000,00

Ampliação e adequação do sistema de combate a incêndio 50.000,00

Readequação e ampliação da rede de esgoto 100.000,00

Urbanização do Campus 20.000,00

Ampliação da Clinica Escola de Veterinária 200.000,00

Construção de um Bloco de salas de aula 2.000.000,00

Um prédio Unidade Básica de Ensino para pós-graduação 1.000.000,00

Reforma  e  adequação  de  espaço  para  funcionamento  do  ambulatório-escola  de 
enfermagem 25.000,00

Ampliação do Laboratório de Anatomia Veterinária 150.000,00

Construção  do  laboratório  de  Parasitologia  Veterinária  e  Biologia  Molecular 
Veterinária 200.000,00

Construção de um biotério anexo a DEBIO 500.000,00

Implantação do Aviário 100.000,00

Implantação de unidade administrativa na Fazenda Escola 200.000,00

Subtotal Campus CEDETEG 6.585.000,00

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO E DE TECNOLOGIA - COORTI

Reforma e incremento de rede de informática 130.000,00

Subtotal COORTI 130.000,00

TOTAL 2015 13.082.000,00

QUADRO 48 – Prospecções nos campi universitários para 2016

ITENS VALORES – em R$

CAMPUS SANTA CRUZ

Um prédio Unidade Básica de Ensino (bloco com 1.800m²) 2.160.000,00

Equipamentos de informática 260.000,00

Atualização de acervo bibliográfico e hemerográfico 130.000,00
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Equipamentos pedagógicos para laboratórios didáticos 330.000,00

Manutenção dos bens imóveis 53.000,00

Urbanização do Campus e acessibilidade 130.000,00

Reformas e reparos na rede elétrica 66.000,00

Subtotal Campus  Santa Cruz 3.129.000,00

CAMPUS  DE IRATI

Construção de anfiteatro com 2.000m² e capacidade para aprox. mil pessoas 2.000.000,00

Subtotal Campus de Irati 2.000.000,00

CAMPUS CEDETEG

Reforma do centro cirúrgico de pequenos e grandes animais 190.000,00

Construção do laboratório de química farmacêutica e análises toxicológicas 80.000,00

Instalação do laboratório de nerofisiologia e neuroanatomia 100.000,00

Construção de uma quadra de areia para a prática de volei e futebol 80.000,00

Ampliação e adequação do sistema de combate a incêndio 16.500,00

Readequação e ampliação da rede de esgoto 50.000,00

Construção de Centro de Eventos 2.000.000,00

Urbanização do Campus 20.000,00

Implantação da Unidade de Suinocultura na Fazenda Escola 100.000,00

Implantação da Unidade de Caprinocultura na Fazenda Escola 100.000,00

Implantação da Fábrica de Ração na Fazenda Escola 100.000,00

Construção de baias para bovinos 26.000,00

Subtotal Campus CEDETEG 2.862.500,00

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO E DE TECNOLOGIA – COORTI

Reforma e incremento de rede de informática 130.000,00

Subtotal COORTI 130.000,00

TOTAL 2016 8.121.500,00
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