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RESOLUQ~O N'25/2021-COU, DE 11 DE MAR/O DE 2021.

Aprova o Relatório Final de
Autoavaliação Institucional da Unioeste-
ciclo 2018-2020.

0 CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), em reuniao ordinária realizada no dia 11 de março de 2021,

considerando o contido na CR n'61573/2021, de 02 de março de 2021,

RESOLVE:

Art. 1'provar o Relatório Final de Autoavaliação Institucional da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Unioeste —ciclo 2018-2020, conforme
os anexos I, II e III desta Resolução.

Art. 2'sta Resolução entra em vigor nesta data.

Cascavel, 11 de março de 2021.

LE NDRE ALMEIDA WEBBER
Presidente do Conselho Universitário



unioeste
Universidade Estaduaf do Oeste do Paraná

RELATÓRIO FINAL DE
AUTOAVALIA AO
INSTITUCIONAL

DIAGNÓSTICO AVALIATIVO
2018-2020



COMISSAO PRÓPRIA DE
AVALIAQAO INSTITUCIONAL - CPA

RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAQAO INSTITUCIONAL DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

CICLO 2018-2020

CASCAVEL
2021



ADMINISTRA/AO DA UNIOESTE —2020

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
REITOR

DIRETORES
GERAIS

GILMAR RIBEIRO DE MELLO
VICE-REITOR

JOSEANE RODRIGUES DA SILVA NOBRE
PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS

GERSON HENRIQUE DA SILVA
PRÓ-REITOR DE PLANE JAMENTO

EURIDES KUSTER MACEDO JUNIOR
PRÓ-REITOR DE GRADUAÇAO

FABIANA REGINA VELOSO
PRÓ-REITORA DE EXTENSAO

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

SANIMAR BUSSE
PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇAO

ANI BAL IVIANTOVANI DINIZ
CAMPUS DE CASCAVEL

FERNANDO JOSÉ MARTINS
CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU

ADILSON CARLOS DA
ROCHACAMPUS DE FRANCISCO

BELTRAO

DAVI FÉLIX SCHREINER
CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO

RONDON

REMI SCHROM
CAMPUS DE TOLEDO

RAFAEL MUNIZ OLIVEIRA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE

DO PARANÁ

COMISSAO PRÓPRIA DE AVALIA/AO INSTITUCIONAL —CPA
UNIOESTE (2020)

Catalo acão na Publicacao CIP —Sistema de Bibliotecas da Unioeste

Relatório final de autoavaliaçao institucional da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná —Unioeste ciclo 2018-2620. /

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Comissao Própria de
Avaliação institucional —CP% —Cascavel Unioeste, 262$

198 p. il.

Material disponivel

1 Universidades e faculdades. 2. Ensino superior 3.
Autoavaliação I Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Comissão Própria de Avaliação institucional —CPA.

CI3D -378 01098162
Sandra Regina Mendonça CRB—9,'1090



Portaria n'478/2020-GRE, designa os membros da Comissão Própria de
Avaliaqão Institucional da Unioeste —CPA (alterada parcialmente pelas

portarias n'74/2021-GREe n'28/2021-GRE)

Presidência da CPA:

a)
b)

GUSTAVO BIASOLI ALVES (Titular) ;

CLÉRIO PLEIN (Suplente).

Diretoria de Avaliaqão Institucional/PROPLAN
a) NELCI JANETE DOS SANTOS NARDELLI (Coordenadora);
b) CARLOS ESTEVAN DE SOUZA OYA (Suplente)

II. Coordenadores das Comissões Setoriais da Reitoria, dos Campi e
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná:

a) Reitoria:
1) CHRISTIANO JULIO PILGER DE BRITO (Coordenador);
2) BÁRBARA ZANINI (suplente) ;

b) Campus de Cascavel:

2)

CLÉYA APARECIDA HENZ —Coordenadora da Comissão
Setorial (Agente Universitária —Direcção Geral) ;

LINDAIVIIS CASTILHO —Suplente (Agente Universitária-
Direqão Geral) ;

c) Campus de Foz do Iguaqu:

2)

JANAINA APARECIDA DE MATTOS ALMEIDA
Coordenadora da Comissão Setorial (Docente/CELS) ;

LUCIANA APARECIDA FABRIZ —Suplente (Assessora
Técnica) ;

d) Campus de Francisco Beltrão:

2)

CLÉRIO PLEIN —Coordenador da Comissão Setorial
(Direção Geral) ;

NILSA MARIA GUARDA CANTERLE — Suplente da
Comissão Setorial e Titular do Centro (Docente/CCSA);



e) Campus de Marechal Cândido Rondon:

2)

SILVANA ANITA WALTER —Coordenadora da Comissão
Setorial (Direcção Geral —titular).
MARCOS LUIS EHRHARDT —Suplente (Direcção Geral—
suplente) ;

f) Campus de Toledo:

1) JEFFERSON PYC HAYMANN — Coordenador da
Comissão Setorial (Agente Universitário) ;

2) GUSTAVO BIASOLI ALVES —Suplente (Docente/CCHS)

g) Hospital Universitário do Oeste do Paraná:

1) ÂNGELO JOSÉ DE SOUZA—Coordenadora da Comissão
Setorial;

2) LETÍCIA GOMES PASA —Suplente;

III. Representante da Associação dos Municípios do Sudoeste do
Paraná - AMSOP:

a) ALBERTO ARISI —(Coordenador) ;

b) JOSÉ KRESTENIUK —(Suplente) ;

IV. Representante da Associação dos Municípios do Oeste do
Paraná - AMOP:

a) VANDER P IAIA (Coordenador) ;

V. Representante do Sindicato dos Trabalhadores, indicado pelas
entidades sindicais da área de abrangência da Unioeste:

a) SILVIA DE ALMEIDA BOFFI—Titular (SINTEOESTE);
b) ANDRESSA FRACARO CAVALHEIRO (ADUNIOESTE);

Vl ~ Representante da Sociedade Civil Organizada, indicado pelas
Associações Comerciais e Industriais, dentre os municípios
sede dos campidaUnioeste:

a) HEROLDO SECCO JUNIOR (Representante ACIC);
b) RICARDO LUIZ LEITES DE OLIVEIRA —Titular (Representante

ACIMACAR) ;



Vll. Representante Discente da Graduaqão, indicado pelos
Diretórios Centrais de Estudantes dos Campi da Unioeste:

a) YURI STEFFANN BORGES GOLFETTO — Titular
(Representante discente do DCE);

b) ADRIANA APARECIDA DA CUNHA —Suplente (Representante
discente do DCE).

Vlll. Representante Discente dos Programas de Pós-Graduarão
stricto sensu, indicado pela, indicados pela Associaqão de
Pós-Graduandos da Unioeste (APG) :

a) NAO HOUVE INDICA/AO.

IX. Representante do Núcleo Regional de Educaqão —NRE, e seu
suplente:

a) KATTI GIANE SEGATTO SAGRILO
b) ANDREA PESSUTI RAMPINI
c) ILDA DE FATIMA DE LOURDES OLIVEIRA

Portaria n'477/2020-GRE, designa os membros das Comissões Setoriais de
Avaliaqão Institucional (alterada parcialmente pelas portarias n'?4/2021-

GRE e n'29/2021)

Reitoria:

a) CHRISTIANO JULIO PILGER DE BRITO
(Coordenador) ;

b) BÁRBARA ZANINI (suplente) ;

c) ANTÔNIO PINTO DA SILVA JUNIOR (membro);
d) LAVRA CRISTINA CHAVES ROMERO (membro);
e) NELCI JANETE DOS SANTOS NARDELLI (membro).

CAMPUS DE CASCAVEL:

a. CLÉYA APARECIDA HENZ — Coordenadora da
Comissão Setorial (Agente Universitária — Direção
Geral) ;

b. LINDAMIS CASTILHO — Suplente (Agente
Universitária —Direcção Geral) ;

c. MARISTELA JORGE PADOIN — Titular
(Docente/CCBS) ;

d. ROSE MARIA RODRIGUES — Suplente
(Docente/CCBS) ;



e. SOLANGE DE FÁTIMA REIS CONTERNO —Suplente
(Docente/CCBS) ;
LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES
Titular(Docente/CCET) ;

g. AMARILDO VICENTE —Suplente (Docente/CCET) ;
h. ELCIO JOSÉ BUNHAK —Titular (Docente/CCMF);
I.

J.

k.
I.

m

n.
o.

p-

q.

I.

RITA DE CÁSSIA GARCIA SIMAO — Suplente
(Docente/C CMF)
LEANDRO AUGUSTO TOIGO — Titular
(Docente/CCSA) ;
IVANO RIBEIRO —Suplente (Docente/CCSA) ;
ANDREA BOBATO — Titular (Agente
Universitário/CCSA) ;
ELIZABETH SCHAWABE REIS LINBERGER
Suplente (Agente Universitário/CCSA) ;

SILVIA DE ALMEIDA BOFF I —Titular (CEGA) ;

YURI STEFFANN BORGES GOLFETTO —Titular
(Representante Discente/DCE) ;

ADRIANA APARECIDA DA CUNHA — Suplente
(Representante Discente/DCE) ;

ANDREA PESSUTI RAMP INI — Titular (Núcleo
Regional de Educação de Cascavel);
ILDA DE FATIMA DE LOURDES OLIVEIRA
Suplente (Núcleo Regional de Educação de
Cascavel)

III CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU:

a) JANAINA APARECIDA DE MATTOS ALMEIDA—
Coordenadora da Comissão Setorial
(Docente/CELS) ;

b) LUCIANA APARECIDA FABRIZ — Suplente
(Assessora Técnica) ;

c) CECÍLIA LEAO ODERICH — Titular
(Docente/CCSA) ;

d) RAUL DAMASCENO JUCÁ ROLIM —Suplente
(Agente Universitário) ;

e) ELÍDIO DE CARVALHO LOBAO — Suplente
(Docente/CECE) ;

f) LILIAN SANCHES CAMARGO —Suplente (Agente
Universitário/CECE) ;

g) JOSÉ VYTOR MOGNON SILVA (Discente /DCE).

IV CAMPUS DE FRANCISCO BELTRAO:

a) CLÉRIO PLEIN — Coordenador da Comissão
Setorial (Direção Geral) ;



b) NILSA MARIA GUARDA CANTERLE —Suplente
da Comissão Setorial eTitular do Centro
(Docente/CCSA) ;

c) MELISSA BARBIERI DE OLIVEIRA —Suplente
(Docente/CCSA) ;

d) MARGARETTE MATESCO ROCHA — Titular
(Docente/CCH) ;

e) MARINA SÓRIA CASTELLANO — Suplente
(Docente/CCH) ;

f) FRANC IELE ANÍ CAOVILLA FOLLADOR —Titular
(Docente/CCS) ;

g) ANA PAULA VIEIRA —Suplente (Docente/CCS);
h) GELCIMAR FARENCENA VICENSI (Agente

Universitário/CCSA) ;

i) MARINEZ DA SILVA MAZZOCHIN (Agente
Universitário/CCH) ;

j) ELAINE JANUÁRIO KERSHER (Agente
Universitário/CCS) ;

k) EDUARDO FELIPE LOCATELLI HECKLER
Titular (Discente/DCE) ;

I) MARCOS ANTONIO FOLADOR — Suplente
(Discente/DC E) ;

m) DANIELA COSTA SCHAUSS —Titular (Núcleo
Regional de Educação de Francisco Beltrão);

n) EMELINE DA SILVA CECCON —Suplente (Núcleo
Regional de Educação de Francisco Beltrão).

V CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON:

(AgenteDE

(Agente

a) SILVANA ANITA WALTER —Coordenadora da Comissão
Setorial (Direção Geral —titular).

b) LORENI MARIA DOS SANTOS BRAUM —Suplente
c) MARCOS LUIS EHRHARDT —Suplente da Comissao

Setorial e Titular do Centro (Docente/CCHEL);
d) JOAO FERNANDO CHRISTOFOLETTI — Suplente

(Docente/CC HEL) ;
e) MARCELA ABBADO NERES —Titular (Docente/CCA) ;

f) ADRIANA MARIA DE GRANDI — Suplente
(Docente/CCA) ;

g) ELAINE CRISTINA VOLPATO —Titular (Docente/CCSA) ;

h) ELIANA CUNICO —Suplente (Docente/CCSA);
i) MARIA REJANETE BIENERT SEIBERT (Agente

Universitário/CCA) ;

j) IOLANDA EMÍLIA AGUIAR
Universitário/CCHEL) ;

k) MARIA DO CARMO PE RE IRA
Universitário/CCSA) ;



I)

m)

EDUARDA RAFAELA MALAGG I —Titular (Representante
Discente) ;
JESSICA REGINA DURANTI —Suplente (Representante
Discente) ;

VI CAMPUS DE TOLEDO:

Titular

a) JEFFERSON PYCHARTMANN —Coordenador da
Comissão Setorial (Agente Universitário) ;

b) JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS DIAS — Suplente
(Docente/CCHS) ;

c) ADONILSON DOS REIS FREITAS — Titular
(Docente/CECE) ;

d) DOUGLAS CARDOSO DRAGUNSKI — Suplente
(Docente/CEC E) ;

e) GUSTAVO BIASOLI ALVES
(Docente/CCHS) ;

f) JOSEMAR RAIMUNDO DA SILVA —Titular (Agente
Universitário) ;

g) WEIMAR FREIRE DA ROCHA JÚNIOR —Titular
(Docente/CCSA) ;

h) EUGÊNIA APARECIDA CESCONETO —Suplente
(Docente/CCSA).

VII HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

a) ÂNGELO JOSÉ DE SOUZA— Coordenador da
Comissão Setorial;

b) LETÍCIA GOMES PASA —Suplente;
c) ADELIR VANIN DA ROCHA;
d) ELISA DALLA LANA;

e) ADRIANA BISCAIA BARBOSA STUCKER;
f) CARMEM LÚCIA SCHMITZ BRAIBANTE;
g) JANAÍNA VERÔNICA LAHM;
h) MARLI DA SILVA SANTOS.



10

SUMÁRIO

1 INTRODUQAO

2 SOBRE A UNIOESTE
2.1 REITORIA
2.2 CAMPUS DE CASCAVEL
2.3 CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU

2.4 CAMPUS DE FRANCISCO BELTRAO
2.5 CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

2.6 CAMPUS DE TOLEDO
2.7 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

3 METODOLOGIA.
3.1.1Abertura dos trabalhos do ano letivo de 2019 .

3.1.2Cronograma de visita dos avaliadores externos
3.1.3Campus de Francisco Beltrão.
3.1.4Visita aos Núcleos Regionais de Educação..............
3.1.5Reitoria
3.1.6Campusde Cascavel.
3.1.7Hospital Universitário do Oeste do Paraná
3.1.8Campus de Toledo
3.1.9Encontro para Apresentação dos Resultados da Autoavaliação
Institucional.

3.1.10Campus de Foz do Iguaçu
4. AQOES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2018.
5 DIAGNÓSTICOS AVALIATIVOS POR UNIDADE

5.1 ADMINISTRAÇAO SUPERIOR — REITORIA.
5.1.1Diagnóstico Avaliativo Reitoria —Ciclo 2018-2020

5.2 CAMPUS DE CASCAVEL - CICLO 2018-2020

.12

.15

.15

.15
16
16
17
17
18
19
20
23
28
30
34
36
38
40

41
44
51
61
61
.61
68

5.2.1 Campus de Cascavel —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo 2018-2020...........70
5.3CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU —CICLO 2018-2020 .81
5.3.1Campus de Foz do Iguaçu —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo 2018-2020..84

5.4 CAMPUS DE FRANCISCO BELTRAO —CICLO 2018-2020. 104
5.4.1Campus de Francisco Beltrão—Diagnóstico Avaliativo —Ciclo 2018-2020

105
5.5 CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON —CICLO 2018-2020........119
5.5.1Campus de Marechal Cândido Rondon —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo
2018-2020. 122

5.6 CAMPUS DE TOLEDO- CICLO 2018-2020. 170



11

5.6.1Campus de Toledo —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo 2018-2020 ............170
5.7 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ —CICLO 2018-2020

. 181
5.7.1Hospital Universitário do Oeste do Paraná —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo
201 8-2020. . 186

6 CONSIDERAÇOES FINAIS . . 194
7 REFERÊNCIAS . . 196



12

1 INTRODUQAO

No ciclo avaliativo 2018-2020, a Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, Unioeste, passou, pela primeira vez em sua história, pelo processo de
avaliação externa para fins de recredenciamento institucional e manutenção de seu
status de Universidade. Essa avaliação externa ocorreu de forma definitiva, com a
visita in !oco e realizaçao de fóruns em todas as unidades da Universidade, no ano
de 2019.

Como resultado dessa avaliação externa, a Comissão opinou pela
manutenção do recredenciamento da Unioeste, com atribuições de notas nas
diferentes dimensões avaliadas, com base nos instrumentos avaliativos aprovados
pela resolução 123/2017 —SETI".

De posse desse resultado, a Comissão Própria de Avaliação Institucional
—CPA, em conjunto com as Comissões Setoriais de cada unidade e com o apoio da
Diretoria de Avaliação Institucional da Unioeste, realizou uma análise pormenorizada
do resultado da Avaliação Externa, provocando uma Avaliação Interna, a partir dos
mesmos pontos levantados pelos avaliadores externos, manifestando-se sobre os
pontos mais frágeis apontados pela equipe avaliadora e propôs ao Conselho
Estadual de Educação a reconsideraçao daqueles pontos que, ao olhar dos
avaliadores internos, são fragilidades passiveis de serem corrigidas e que não
dependem, exclusivarnente, da vontade dos gestores ou da própria comunidade
interna da Instituição, haja vista sua limitação em tomadas de decisão no que se
refere a algumas politicas como, por exemplo, a de reposição e ampliação do quadro
de pessoal efetivo.

Diante dessa manifestação, embasada na avaliação interna da Unioeste,
encaminhou-se a SETI, para composição do processo de recredenciamentoo
documento denominado: "Parecer da Unioeste sobre o conceito final atribuido pela
comissão de avaliação externa, designada pela Portaria n'05/2019 —SETI', o qual
foi incluido neste relatório, no campo referente as atividades do ano de 2019.

Este relatório final, portanto, visa o encerramento do ciclo avaliativo 2018-
2020 e tem, por finalidade, o objetivo de apresentar, de forma sintética, as atividades
desenvolvidas pelas Comissões Setoriais e pela Comissão Central de Avaliaçao
Institucional da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, sobre o processo de
autoavaliação institucional, com o resultado dos diagnósticos avaliativos, elaborados
com base no Plano de Desenvolvimento Institucional vigente no ciclo avaliado,
aprovado pela Resolução 105/2018-COU, de 4 deoutubro de 2018, como forma de
identificar as metas atingidas e as não atingidas, elencando as potencialidades e as
fragilidades detectadas no decorrer do processo de implantação do PDI para, então,
definir as possiveis metas que poderiam ser componentes e objeto de
acompanhamento e análise para o próximo ciclo avaliativo (2021-2023).

Assim, o presente relatório é composto dos relatórios parciais depositados
na plataforma do Sistema e MEC em 31 de março de 2018 e de

"Resolução n'23/2017- SETI, de 16/08/2017:Aprova os instrumentos para a Avaliação dos cursos de
graduação e de Avaliação Externa para credenciamento e recredenciamento das Instituições de Ensino Superior
Públicas do Estado do
Paraná.htt s://www.unioeste.br/ ortal/ar uivos/avaliacaoinstitucional/editais/Resolucao123 17. df
~ Protocolo: 15.492.261-0-Processo de recredenciamento institucional junto ao Sistema Estadual de Ensino
Superior —Parecer da Comissão Externa de Avaliadores, de 12 de julho de 2019.

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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2019,complementado com as ações desenvolvidas em 2020, para fins de
cumprimento dos prazos estipulado sem legislação .

Com vistas a atender o prazo estabelecido, que expira dia 31 de março
de 2021, a Diretoria de Avaliação Institucional encaminhou as diretrizes e a proposta
de trabalho a Comissão Própria de Avaliação Institucional —CPA para deliberaçao e
definição metodológica, ancorados pelo Projeto de Avaliação Institucional aprovado
pela Resolução n'24/2018-COU, intitulado: "A articulação do PDI e do Relatório de
Autoavaliaçao como Estratégia para Construção de uma Cultura Avaliativa", ciclo
2018-2020 e pelas diretrizes estabelecidas pela Comissão, baseados na Iei que
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior —Sinaes, Lei
10.861/2004, considerando em todas as ações as especificidades de cada unidade
e as condições de trabalho das comissões setoriais.

0 plano de ações e as deliberações são tomados a partir das orientações
elaboradas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior —CONAES
e demais diretrizes encaminhadas tanto pelo MEC, quanto pela Comissão Estadual
de Avaliação Institucional —CEA4, considerando as politicas definidas e aprovadas
no Plano de Desenvolvimento Institucional —PDI, assim como no Projeto Politico
Pedagógico Institucional, documentos balizadores e que devem estar em constante
análise e reconstrução.

No Projeto de Avaliação Institucional da Unioeste, aprovado pela
Resolução n'24/2018 —COU, ficou estabelecido um cronograma de atividades que
iniciariam em janeiro de 2018 e se estenderia até o inicio de 2020. Este cronograma
foi alterado pela Resolução n'23/2019-COU, em razão de não estarem previstas
as atividades para o ano de 2020, uma vez que o ciclo somente deveria ser
encerrado em 2021, além da necessidade de alteração das ações previstas para o
ano de 2019, pois, a avaliação externa não estava prevista no projeto inicial e, por
se tratar de determinação de outras instâncias, houve necessidade de reprogramar
as atividades até então previstas, transferindo-as para o ano de 2020.

Assim, as etapas três e quatro, previstas para este ciclo avaliativo, seriam:
as etapas do "desenvolvimento" e da "consolidação", contemplando as ações;
levantamento de dados e informações; análise dos dados e elaboração dos relatórios
parciais (Etapa 3). Compilação dos dados estatisticos extraidos dos questionários e
sistematização dos relatórios parciais para a elaboração do relatório final; Divulgação
das ações previstas para o próximo ciclo (2021-2023) e, finalmente, o
encaminhamento do relatório final ao MEC/CONAES (Etapa 4).

As atividades previstas para o primeiro trimestre de 2020 ocorreram
dentro da normalidade, cumprindo os prazos de envio ao MEC e de disponibilização
na página da Avaliação o relatório parcial, bem como a aplicaçao dos questionários
a comunidade externa e aos pacientes do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Infelizmente, com o inicio da pandemia, em março de 2020 e toda
mudança de estratégias provocadas pelos planos de enfrentamento da COVID-19',

'eterminação do MEC, por meio da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES, n'65/2014, que no decorrer de um período
avaliativo de três anos, deverão ser elaborados os relatórios parciais nos dois primeiros anos e, no terceiro ano deverá ser
inserida a versão final de cada ciclo aplicado, desde 2016.
4 Objetivando subsidiar o Conselho Estadual de Educaçao e contribuir com a SETI na "criação e implementação de políticas
de educação superior do Paraná", a Comissão Estadual de Avaliação InstitucionaUCEA/SETI, decidiu pela integração dos
instrumentos avaliativos utilizados pelo Sistema Estadual ao Sistema Federal, como forma de contribuir e uniformizar as ações
com ênfase no conceito de avaliação essencialmente pedagógico e formador de autoconhecimento institucional e das pessoas
que compõem esse espaço, com o compromisso fundamental voltado para a melhoria contínua das Instituições Estaduais de
Educação Superior. htt ://www.seti. r. ov.br/modules/conteudo/conteudo. h ?conteudo=34
Em 2020 o mundo todo foi surpreendido com a pandemia que desencadeou a COVID-19 e, em 11 de março

de 2020, foi publicada aportaria 356/GM/MS regulamentando a Lei 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020,

ANEXO I DA RESOLUQAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.
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a execução das demais atividades, que implicavam em realização de fóruns, debates
e apresentação dos resultados dos questionários aplicados, sofreram os mesmos
impactos de todo planejamento institucional e nacional, haja vista a impossibilidade
de reunir, de forma presencial, bem como a necessidade de repensar as
metodologias de trabalho que, a partir de então, deveriam ser realizadas de forma
remota, além da necessidade de refazer os planejamentos para atende as atividades
emergenciais e essenciais o que, inevitavelmente, provocou a necessidade de
postergar as atividades previstas aquele periodo, para o próximo ciclo avaliativo.

De toda forma, ao longo de 2020, mais do que nunca, foi necessário que
todos os segmentos da Universidade fizessem suas autoavaliações, mesmo que de
maneira informal, pois, as novas demandas e necessidade de adaptação ao
panorama que foi se estabelecendo ao longo pandemia, especialmente a
necessidade de debater sobre o ensino e o trabalho remoto, implicaram na
constituição de grupos de trabalho diversos, tanto para as áreas administrativas,
quanto para as áreas pedagógicas.

Por meio do Ato Executivo n. 21/2020-GRE, de 16 de março de 2020, a
Unioeste suspendeu as atividades acadêmicas presenciais e iniciou-se um ciclo de
debates para adaptação das atividades possiveis nesse período, na tentativa de
minimizar, ao máximo, os prejuízos pedagógicos aos acadêmicos. Assim, durante
esse periodo de debates e reuniões on line, envolvendo os gestores, os
representantes dos discentes, docentes e Agentes Universitários. Neste periodo,
foram realizadas diferentes atividades, dentre elas os projetos de ensino, de
pesquisa e de extensão, além da crescente demanda em atividades administrativas,
decorrentes dos novos decretos e normas institucionais oriundas desse processo de
enfrentamento da pandemia.

0 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio da Resolução
074/2020-CEPE, autorizou a retomada das aulas de forma remota, por meio de
atividades sincronas e assincronas, limitadas a 20% da carga horária de cada curso,
ofertadas pelos cursos de graduação e de pós-graduação. Para garantir a
participação de todos os interessados em desenvolver as atividades de forma
remota, foi disponibilizado pela Unioeste o treinamento para utilização da plataforma
Teams, componente da Office 365, que é de acesso a toda comunidade acadêmica,
de forma gratuita.

Por meio do Edital n. 069/2020-GRE, de fluxo continuo, com o objetivo de
ampliar a inclusão digital para todos os alunos, a Unioeste disponibilizou telefones
celulares Smartphone e pacote de dados rnóveis, para realização das atividades não
presenciais.O auxilio emergencial de inclusão digital, para estudantes da
universidade, economicamente vulneráveis, visa o empréstimo (contrato de
comodato) de telefone celular (Smartphone) e/ou pacote de dados móveis, para a
realização das atividades não presenciais, em periodo excepcional de atividades
remotas durante a pandemia.

Em novembro de 2020, por meio da Resolução 139/2020-CEPE, foram
regulamentadas, em caráter excepcional, as atividades de ensino remoto nos cursos
de graduação presenciais para os períodos letivos especiais e emergenciais II e III,
devendo integralizar 100% da carga horária de cada curso, conforme seus Projetos

prevendo medidas para enfrentar o coronavírus, dentre elas, a necessidade do isolamento social que
implicaria, necessariamente, na suspensão de aulas presenciais por um período de tempo, sem
precisão de quanto tempo seria.htt s://www.in. ov.br/en/web/dou/-/ ortaria-n-356-de-11-de-marco-
de-2020-247538346
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Políticos Pedagógicos — PPP's, até que as aulas sejam retomadas as aulas
presenciais, de forma segura e autorizadas pelas instâncias competentes.

Desta forma, este relatório final visa apresentar, além das atividades
previstas no projeto para este ciclo avaliativo, os relatos com os desafios e a
superação de alguns obstáculos que vislumbram um novo tempo para a
Universidade e para toda a sociedade, em especial no que tange a necessidade de
colocar em debate e aprimorar as ferramentas tecnológicas que precisam ser
consideradas como aliadas nesse processo, sem jamais substituir a força potencial
da capacidade humana de se reinventar e de estabelecer novos vínculos de
aprendizado e de crescimento pessoal e profissional.

2 SOBRE A UNIOESTE

2.1 REITORIA

A Reitoria da Unioeste é o órgão central e responsável pela execução das
deliberações dos conselhos superiores da universidade, com sede na cidade de
Cascavel, superintendendo todas as atividades universitárias, exercida pelo Reitor,
coadjuvado pelo Vice-Reitor. Cabe ao Reitor supervisionar, promover, fiscalizar e
coordenar a realização e o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão,
proporcionando aos órgãos coletivos e de execução os elementos necessários ao
desempenho de suas funções, na forma da legislação que regula o funcionamento
da Universidade.

A Unioeste busca evidenciar a importância do planejamento e da
avaliação como ferramentas de gestão democrática, com base em instâncias
deliberativas e colegiadas, legislações correlatas as políticas administrativas.

2.2 CAMPUS DE CASCAVEL

0 histórico do Ensino Superior em Cascavel pode ser descrito de forma
cronológica, a partir de 1968, quando o Ensino Superior passou a ser publicamente
discutido por alguns segmentos da população de Cascavel.

Com o Decreto Federal 70.521, de 15 de maio de 1972, foi autorizada a
implantação da Fundação Universidade do Oeste do Paraná —FUOP, como entidade
Mantenedora e se implantou os Cursos de Pedagogia, Matemática, Ciências de

1'raue Letras Português —Francês/Inglês.
Ern 1974, por meio do Decreto Federal 065/74, o nome da Fundação

mantenedora foi alterado de Fundação Universidade do Oeste do Paraná —FUOP
para Fundação Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Cascavel —FECIVEL,
denominação mantida até o reconhecimento da Unioeste como Universidade
Regional e mulficampi e consequentemente transformada no atual Campus de
Cascavel.

Ern 1994, com a transformação em Universidade, houve a expansão do
Campus com a implantação dos cursos da área da saúde. Atualmente o Campus de
Cascavel possui 15 cursos de graduação, distribuídos em 05 (cinco) Centros, sendo:
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (Ciências Biológicas, Fisioterapia,
Odontologia e Enfermagem), Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas
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(Medicina e Farmácia), Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (Engenharia Civil,
Engenharia Agricola e Matemática), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (Ciências
Contábeis, Administração e Ciências Econômicas) e Centro de Educação,
Comunicação e Artes (Letras Português/Inglês, Italiano ou Espanhol e Pedagogia).
No ano de 2020, encerrou com 5.534 alunos nos cursos de graduação destes 2.524
correspondentes a modalidade de educação a distância.

2.3 CAMPUS DE FOZ DO IGUAçU

A Unioeste Campus de Foz do Iguaçu, está organizada em três Centros de
Ensino que abarcam 13 cursos de graduação, sendo estes: Centro de Ciências
Sociais e Aplicadas (Administração, Ciências Contábeis, Direito, Hotelaria e Turismo;
Centro de Engenharias e Ciências Exatas (Ciências da Computação, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica e Matemática) e o Centro de Educação Letras e
Saúde (Letras-Português/Espanhol, Letras-Português/Inglês, Pedagogia e
Enfermagem). 0 ano letivo de 2020 contava com 1.760 alunos nos cursos de
graduação.

Além dos cursos de graduação o Campus de Foz do Iguaçu, dispõe de seis
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, destes, quatro são mestrados
acadêmicos: Saúde Pública em Região de Fronteiras; Sociedade Cultura e
Fronteiras; Ensino e Engenharia Elétrica e Computação; um mestrado profissional,
denominado Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade e um doutorado em Sociedade
Cultura e Fronteiras.

2.4 CAMPUS DE FRANCISCO BELTRAO

Ern 10 de outubro de 1974, o prefeito Antônio de Paiva Cantelmo, por meio
da Lei 477/74, cria a Fundação Faculdade de Ciências Humanas de Francisco
Beltrão —FACIBEL, primeiro passo para a implantação de educação em nivel
superior em Francisco Beltrão. Essa Fundação contava também com a
coparticipação do Centro Pastoral e Assistencial Dom Carlos, da Diocese de Palmas.
A primeira aula inaugurai da FACIBEL foi proferida pelo Bispo Dom Augustinho José
Sartori no dia 05 de março de 1976.

Após esta primeira conquista a sociedade do Sudoeste seguiu batalhando
para transformar a FACIBEL em uma universidade pública até que, no ano de 1994,
por meio da Lei n'1.020, o Governador Mário Pereira autorizou repasse financeiro
a FACIBEL até sua efetiva estadualização. Os repasses foram efetivados por meio
de convênios anuais que garantiam o repasse de recursos e, consequentemente, a
gratuidade do ensino superior na região. No entanto, ainda não estava efetivada a
universidade pública e gratuita do sudoeste do Paraná, a luta continuou. As opções
encontradas para esta consolidação foi a vinculação, como campus, a uma das duas
universidades mais próximas, geograficamente, a Unicentro ou a Unioeste.

Os contatos com a Reitoria da Unioeste foram intensificados e em 17 de
dezembro de 1996, o Conselho Universitário da Unioeste, conforme a Resolução

n'22/96-COU,aprova a criação do Campus de Francisco Beltrão. A lei estadual
n'2.235,de 24-07-1998, autoriza a criação do mais novo Campus da Unioeste. E, na

sequência, o Governador Jaime Lerner, assina o Decreto n'95, de 23 de junho de
1999, instituindo de fato o 5'ampus da Unioeste em Francisco Beltrão.
Inicialmente os cursos ofertados pela ainda FACIBEL eram: Economia Doméstica
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(implantando em 1976), Ciências Econômicas (implantado em 1985), Geografia e
Pedagogia (implantados em1985 e 1994, respectivamente)

0 Campus de Francisco Beltrão está localizado na região Sudoeste do Paraná
que se limita a partir da margem esquerda do Rio Iguaçu, faz fronteira a Oeste com
a Argentina e ao Sul com o Estado de Santa Catarina.

No ano de 2020, o campus de Francisco Beltrão contava com 1.548 alunos
em seus 8 cursos de graduação: Medicina, Nutrição, Pedagogia, Geografia, Ciências
Econômicas, Direito, Administração e Serviço Social.

2.5 CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

A Unioeste —Campus de Marechal Cândido Rondon possui infraestrutura
física, com laboratórios e outros espaços de ensino, pesquisa e extensão,
produzindo tecnologias de ponta, formando profissionais de graduação e de pós-
graduação (nivel de mestrado e doutorado) de excelência.

A educação superior iniciou no município de Marechal Cândido Rondon por
meio da instalação da Faculdade de Ciências Humanas de Marechal Cândido
Rondon —FACIMAR, que foi criada por meio da Lei Municipal no 1.343/80, mantida
pela FUNDEMAR — Fundação Educacional de Marechal Cândido Rondon.
Inicialmente, os cursos autorizados e implantados foram Ciências Contábeis, História
e Letras Português. A FACIMAR funcionava junto ao Colégio Estadual Antônio
Maximiliano Ceretta, em um bloco que abrigava as salas de aula e o setor
administrativo.

A FACIMAR foi mantida pela FUNDEMAR, no periodo de sua criação até abril
de 1987, com recursos dos acadêrnicos e de subvenção econômica da Prefeitura
Municipal de Marechal Cândido Rondon.

Com a criação da Unioeste, a FACIMAR transformou-se em Campus da
Unioeste. Os cursos de graduação, organizados por meio de três Centros de
conhecimento (Centro de Ciências Agrárias —CCA, Centro de Ciências Humanas,
Educação e Letras —CCHEL e Centro de Ciências Sociais Aplicadas — CCSA,
atualmente são: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação
Fisica —Bacharelado, Educação Física —Licenciatura, Geografia, História, Letras
Português, Letras Alemão, Letras Inglês, Letras Espanhol e Zootecnia. 0 Campus
possui cinco cursos de mestrado (Agronomia, Desenvolvimento Rural Sustentável,
Geografia, História e Zootecnia) e quatro cursos de doutorado (Agronomia,
Desenvolvimento Rural Sustentável, História e Zootecnia).

No ano de 2020, o campus contava com 1.510alunos matriculados nos cursos
de graduação. 0 Campus de Marechal Cândido Rondon oferta 378 vagas nos cursos
de graduação sendo, 214 por meio de vestibular e 214 por meio do Sisu.

2.6 CAMPUS DE TOLEDO

A história da educação superior no municipio de Toledo teve seu inicio no ano
de 1980, quando foi criada a Fundação Municipal de Ensino Superior de Toledo-
FUNEST, como mantenedora da Faculdade de Ciências Humanas "Arnaldo Busato"
—FACITOL. Os cursos pioneiros da FACITOL foram de Filosofia e Ciências
Econôrnicas. Em 1986 foram implantados os cursos de Secretariado Executivo
Bilingue e Serviço Social.
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No ano de 1994, com a criação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
—UNIOESTE, a FACITOL passou a integrá-la como Campus de Toledo. Atualmente,
em termos de estrutura fisica, o Campus possui uma área construída de 23.824,99
m2.

Os cursos ofertados no Campus de Toledo estão distribuidos em 03 (três)
Centros, cujo cursos são: Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia de
Pesca, Engenharia Química, Filosofia, Quimica, Secretariado Executivo Trilingue e
Serviço Social.

No ano de 2020, o Campus contou com um total de 1.133alunos matriculados
nos cursos de graduação. Ao total, o Campus de Toledo oferta 388 vagas nos cursos
de graduação sendo, 194 por meio de vestibular e 194 por meio do Sisu.

2.7 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

Hospital universitário do Oeste do Paraná foi inaugurado em 31 de maio de
1989, como Hospital Regional de Cascavel, foi transformado em 27 de dezembro de
2000 em Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP, por meio da Lei
Estadual 13.029/2000.

0 Hospital Universitário presta atendimento especializado nas mais diversas
áreas da saúde. Com 276 leitos é o maior hospital público da região Oeste e
Sudoeste do Paraná, sendo referência em alta complexidade para a região e a macro
região do Paraná pois atende uma população de aproximadamente dois milhões de
habitantes, mas recebe pacientes de várias regiões do Estado do Paraná e Mato
Grosso do Sul, e dos paises vizinhos Paraguai e Argentina.

Sendo hospital de referência em alta complexidade e com totalidade de
atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 18 de janeiro de 2018 foi
credenciado mais um serviço de Alta Complexidade na área de Fissura Labiopalatal,
por meio da Portaria n'50/2018.

0 hospital universitário HUOP atualmente dispõe de atendimento tanto em
nivel de consultas como de cirurgias em diversas especialidades; Cirurgia de Cabeça
e Pescoço, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Ginecologia/Obstetricia, Nefrologia, Neurologia (neurocirurgia), Oftalmologia,
Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologista Cirurgião Torácico, Reumatologia,
Urologia, Cirurgia Pediátrica, Cardiopediatria, Pediatria, Infectologista, Cirurgia
Geral, entre outras.

0 Hospital oferece Residência em áreas de atuação como: —Cardiologia;—
Pediatria; — Ginecologia e Obstetricia; — Cirurgia Geral; — Clinica Médica;—
Neurocirurgia; — Ortopedia e Traumatologia; — Residência em Odontologia e
Traumatologia Buco Maxilo Facial; —Residência em Farmácia nas áreas de Análises
Clínicas; —Farmácia Hospitalar; —Enfermagem gerenciamento em Clinica Medica e
Cirúrgica; —Enfermagem em Controle de Saúde e Infecção; —Fisioterapia Hospitalar;

Fisioterapia em terapia Intensiva e Residência em Reabilitação Oral-Prótese
Dentária e Dentistica Restauradora.
Por meio da Portaria Interministerial n'0, de 03 de janeiro de 2005, o HUOP
conquistou em nivel federal, a condição de Hospital de Ensino, reforçando ainda
mais sua importância regional.

Outro titulo importante recebido pelo HUOP foi o de "Hospital Amigo da
Criança", conferido pelo Ministério da Saúde e pela UNESCO, onde nesse
credenciamento ao "Hospital Amigo da Criança" o Banco de Leite tem seu destaque
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atuando no cuidado as puérperas, ao recém-nascido, e no trabalho para doação de
leite humano, sendo de vital importância para os recém-nascidos prematuros que se
beneficiam do leite materno doado.

Unidade I —Prédio principal
Unidade II —Pronto Socorro
Unidade Ill —Ambulatório
Unidade IV—Hemocentro
Unidade V—LACEPE e Ensino, Banco de Leite e Setores Administrativos
Unidade Vl —CEAPAC.

3 METODOLOGIA

A partir das ações previstas no Projeto de Avaliação Institucional
aprovado pela Resolução 024/2018-COU, fez-se uma análise pontual de todos os
itens elencados no cronograma e dos avanços e limitações encontradas ao longo do
percurso avaliativo, comparando-o as ações previstas no Plano de Desenvolvimento
Institucional —PDI 2019-2022 que, para a elaboração do relatório final do ciclo de
2018-2020 e o inicio de um novo ciclo, deveriam contemplar a necessidade de
conhecer as características, carências e potencialidades da instituição.

Com a necessidade de adequação do cronograma e a realização da
Avaliação Externa, no ano de 2019, manteve-se a dinâmica de apresentação dos
relatórios parciais, dentro dos prazos estabelecidos pelo MEC e, para a confecção
do relatório final, além da sistematização dos dois relatórios parciais (2018/2019),
foram incluidas as análises e parecer final dos Avaliadores Externos, dos Avaliadores
Internos e, por fim, o parecer do Conselho Estadual de Educação —CEE, visando
incluir no projeto para o próximo ciclo, as ações que oportunizem fortalecer as
potencialidades apontadas naqueles relatórios e minimizar os impactos negativos
que as fragilidades implicam no cotidiano da Universidade para, na medida do
possivel, avançar nesses itens, a partir das sugestões dos avaliadores e da
proposição e inclusão nos planos e metas para retroalimentação do PDI.

Outra metodologia que visa inovar as ações da CPA e, também, fortalecer
as estratégias em busca da construção de uma cultura avaliativa, foi a inclusão dos
resultados de trabalhos acadêmicos elaborados e concluidos desde a promulgação
da Lei do Sinaes e que trazem resultados que precisam ser explorados para
otimização dos processos avaliativos que decorrem dessa legislação. Note-se que
essa dinâmica é de extrema importância para que se consolide de fato uma cultura
avaliativa, pois, a dinâmica de incluir a Avaliação Institucional como um problema de
pesquisa que pode e deve ser explorado pelo 'mundo'cadêmico, fortalece os
trabalhos desenvolvidos pela CPA e comissões setoriais, além de somar esforços
para que haja, efetivamente uma cultura avaliativa, independente das gestões que
passam pela instituição, pois tende a se tornar um processo permanente e que
sempre poderá contar com novos olhares e desejos de aprimoramento, por meio da
pesquisa-ação.

'htt : tede.unioeste.br bitstrearn tede 3804 2 Adriana Tavares 2018. df;htt : www.re ositorio. esuita.
or .br handle UNISINOS 9061;htt s: tede2.ue .br s ui bitstream refix 1352 1 Mari ane%20Zanotto. d
f;htt fh.com.br w -content u loads 2015 06 Tese-NORMALtZADA-Mari ane-Zanotto. df
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Os dados Estatísticos das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão,
referente ao ciclo avaliativo 2018-2020, bem como o histórico de cada unidade, foram
extraídos do Boletim de Dados e no Relatório de Atividades 2019, instrumentos
organizados pela Pró-Reitoria de Planejamento —PROPLAN, com base na coleta de
informações dos diversos setores e unidades que compõem a instituição, validados
pelas chefias imediatas de cada segmento, como forma de sistematizar as
informações de forma concisa e que demonstre a evolução dos dados institucionais
ao longo dos anos, os quais podem ser utilizados para análise e aplicação em
pesquisas que visem a melhoria da Unioeste, em todos seus aspectos.

Para analisar o desenvolvimento das metas estabelecidas para este ciclo
avaliativo, tornamos como base o diagnóstico avaliativo elaborado para o ciclo
avaliativo anterior (2015-2017) que, em sua última coluna, traça as metas para o
triênio 2018-2020 e foi elaborado pelas Pró-Reitorias e pelas Direções Gerais, com
o apoio das Comissões Setoriais de cada unidade

3.1AQOES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2019

Como no cronograma estabelecido para o ano de 2018, a proposta era realizar
apresentação dos resultados do ciclo anteriores em todas as unidades, apenas no
campus de Marechal Cândido Rondon e no campus de Toledo não havia sido
possível realizar a reunião setorial naquele ano, devido a conflito de agendas. Assim,
em deliberação conjunta entre a comissão setorial e a CPA, decidiu-se que essa
apresentação ocorreria no primeiro trimestre de 2019, fechando assim o período de
apresentações dos resultados dos questionários aplicados no ciclo avaliativo
anterior.

A sensibilização da comunidade acadêmica com a apresentação do relatório
final e resultados de questionários aplicados, bem como do projeto para o novo ciclo
autoavaliativo, impulsionou novas demandas que poderiam ser atendidas,
parcialmente, em 2019, com inclusão em projetos futuros, especialmente no que
tange a necessidade de envolvimento dos gestores, de garantia de espaços dentro
do calendário acadêmico para discutir os projetos avaliativos e sua integração com
os documentos institucionais e de adoção da política permanente de avaliação
institucional, que vise a totalidade institucional, partindo do princípio da avaliação
processual como uma ferramenta de suporte a gestão e a comunidade acadêmica
como um todo, com característica formativa, não punitiva, de superação dos limites
e fragilidades detectados em cada fase.

3.1.1Abertura dos trabalhos do ano letivo de 2019

Para além das demandas já apresentadas no projeto avaliativo, que deveriam
ser desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2019, a Unioeste, assim como as demais
instituições estaduais de ensino superior do Estado do Paraná passou, pela primeira
vez, pelo processo de Avaliação Externa, com visitas in /oco de avaliadores
designados pelo Estado, cujo cronograma seria decidido pela Comissão Estadual de
Avaliação Institucional, em conjunto com o Conselho Estadual de Educação, em
atenção ao determinado na Deliberação 001/2017-CEE, que fixa normas para as
Instituições de Educação Superior mantidas pelo Poder Público Estadual e Municipal
do Estado do Paraná e dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação das instituições e de seus cursos.
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Assim, além da conclusão das apresentações dos resultados do ciclo
avaliativo anterior e do projeto atual, foram encaminhadas as comissões setoriais as
documentações referente a juntada de documentos necessários para o processo de
Avaliação Externa, o qual foi coordenado pela Diretoria de Avaliação Institucional,
com a participação da CPA e das comissões setoriais, visando integrar todos os
documentos, ações e planejamento de atividades que otimizassem o processo e
evitassem conflitos de agendas ou duplicidade de atividades.

Nesse periodo, foi feito o levantamento, checklist de todos os documentos que
seriam necessários e, aqueles que nao estavam disponibilizados, de forma digital,
foram incluidos ao processo para digitalização, pois toda a documentação foi
encaminhada via sistema eletrônico. Assim, criou-se um link para acesso aos
documentos diretamente na página dos setores responsáveis pela sua organização
e atualização, quando fosse o caso.

0 primeiro semestre de 2019 ficou dedicado a análise dessas documentações
e adequação ou justificativas daqueles itens que precisariam estar no processo, mas,
que dependem de outras instâncias para definição como, por exemplo, os laudos de
vigilância sanitária e de corpo de bombeiros, que são anuais e têm um processo
burocrático lento para execução. A seguir incluimos a ata da reunião que definiu as
estratégias para as atividades de 2019, além de apresentação de atividades
ocorridas em cada unidade.

ATA DE REUNIAO DA COMISSAO PRÓPRIA DE AVALIA/AO INSTITUCIONAL - CPA

As noves horas e trinta minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e dezenove,
em atendimento ao edital 03/2019 —CPA, reuniram-se na sala de video conferência
da Reitoria os coordenadores das Comissões Setoriais de Avaliação Institucional da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná —Unioeste. Estiveram presentes
Christiano JulioPilger de Brito (Reitoria), Sandra Regina Fernandes de Albuquerque,
Gustavo KiyonsenNakayama (campus de Cascavel), ClérioPlein e Nilsa Maria
Guarda Cantarle (campus de Francisco Beltrão), Gustavo Biasoli Alves (campus
Toledo), Salatiel de Godoy (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) Dilce Maria
Simões dos Santos (Núcleo Regional de Educação de Cascavel) e Nelci Janete dos
Santos Nardelli (Diretoria de Avaliação Institucional). Participaram da reunião por
meio de video conferência Janaina Aparecida de Mattos Almeida (campus de Foz do
Iguaçu); José Edézio da Cunha e Ana Paula Deves Rufino (campus de Marechal
Cândido Rondon). 1.Ordem do dia: 1.1 Instalação das novas Comissões Setoriais
—Coordenações, foi realizada a apresentação dos novos membros das Comissões
Setoriais de Avaliação Institucional. 1.2 Eleição da presidência e suplência da
Comissão Própria de Avaliação Institucional, tendo sido eleito como presidente
Gustavo Biasoli Alves (Comissão Setorial do campus de Toledo) e como suplente
ClérioPlein (Comissão Setorial do campus de Francisco Beltrão). 1.3 Relato sobre
as ações das Comissões Setoriais no primeiro semestre/2019 —Análise dos
resultados do último ciclo avaliativo; observada a dificuldade dos coordenadores de
conciliar esta atividade com as demais demandas dos respectivos setores de
atuação, ficou estipulado corno prazo final 30 de junho para a elaboração dos relatos
a partir da análise quantitativa e qualificativa dos relatórios dos questionários da
avaliação institucional aplicados no ciclo anterior. 0 coordenador da Comissão
Setorial do campus de Francisco Beltrao, ClérioPlein apresentou a estratégia
adotada para a divulgação dos questionários e o fortalecimento da cultura avaliativa
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na unidade. Relatou que num primeiro momento, foi realizado um trabalho
juntamente com os coordenadores de curso para que estes, em acordo com alguns
professores, utilizassem parte de suas aulas para que os alunos pudessem
preencher os questionários de avaliação. Combinou-se que isso seria feito em pelo
menos duas turmas de cada curso. Esta estratégia gerou bons resultados, uma vez
que a participação dos discentes do campus chegou em 16%, muito além dos 2%
registrados na avaliação anterior. Neste processo, a emissão dos relatórios parciais
para acompanhar a evolução das estatisticas (por campus e por centro) foi um
instrumento fundamental para a Comissão Setorial estimular e ampliar a
participação. A partir do acompanhamento das estatisticas de adesão ao longo da
pesquisa foi possivel direcionar e intensificar a atuação nos centros com baixa
adesão. No segundo momento o foco foi na devolutiva dos resultados. De posse dos
relatórios finais emitidos (por campus, por centro e por curso), a Comissão Setorial
novamente contatou os diretores de centro e coordenadores de curso para que os
mesmos pudessem utilizar os resultados nos seus processos de planejamento.
Esses relatórios estão sendo utilizados pela Administração do Campus, pela
Assessoria Pedagógica e por alguns Núcleos Docentes Estruturantes como material
de apoio para traçar estratégias de atuação. 1.4 Avaliação e Aplicação dos
questionários a comunidade externa; na sequência foi debatida a demanda de
estruturação dos questionários que serão disponibilizados a comunidade externa. A
representante do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, Dilce Santos se
prontificou para estar auxiliando nesta etapa de reelaboração do questionário e na
logistica de sua aplicação. 1.5Avaliação e Aplicação dos questionários destinados
aos pacientes do HUOP, foram discutidas as particularidades dos diferentes setores
de atendimento do Hospital Universitário, e da necessidade de adaptar as perguntas
aos diferentes tipos de pacientes. 0 coordenador da Comissão Setorial do HUOP,
Salatiel de Godoy comentou o andamento da organização dos membros da
comissão para atender esta demanda. 2. Comunicações: 2.1 Encerramento do
periodo de avaliação discente: os coordenadores das comissões setoriais
expuseram as estratégias que foram adotadas para a divulgação dos questionarios
destinados aos estudantes. Com isso, foi discutida a problemática da adesão dos
participantes e o periodo de disponibilidade para participação. 2.2 Reabertura do
periodo de avaliação discente em diferentes datas, para analisar o periodo mais
eficaz: foi consenso o encerramento definitivo desta primeira etapa do atual ciclo
avaliativo e retomar a pesquisa com os discentes somente no próximo ano. 2.3
Demanda da PROGRAD relacionada a aplicação dos questionários
socioeconômicos aplicados aos vestibulandos: foi decidido que a CPA somente irá
auxiliar na reestruturação desses questionários, enviando como sugestão a Pró-
Reitoria de Graduação, uma vez que esta demanda não está prevista nas atribuições
da CPA. 2.4 Outros assuntos: foi encaminhada a atividade de enviar ao COU o
pedido de retificação do cronograrna previsto no Projeto de Autoavaliação
Institucional vigente, mediante algumas lacunas observadas. Foram discutidas,
também, alternativas para ampliar a visibilidade da Avaliação Institucional na
Unioeste, como materiais gráficos, realização de eventos acadêmicos que debatam
o tema dentre outros. Vencidas as pautas, a Diretora de Avaliação Institucional
encerrou a reunião, eu, Guilherme Medeiros redigi esta Ata que segue assinada por
todos os participantes.
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3.1.2Cronograma de visita dos avaliadores externos

A Comissão Estadual de Avaliação Institucional —CEA definiu que as visitas
dos avaliadores externos deveriam ocorrer até o fim do primeiro semestre do ano
letivo de 2019, visando concluir, ainda, naquele ano o processo de recredenciamento
de todas as IEES de forma conjunta. Assim, para a Unioeste, ficaram definidas as
datas de 8 e 12 do mês de julho de 2019 para a recepção dos avaliadores externos
e dedicação exclusiva, da Diretoria de Avaliação Institucional e dos membros das
comissões setoriais, para acompanhamento e atendimento ao que fosse solicitado
pelos avaliadores, para complernentação de suas análises, que já estavam sendo
realizadas desde suas indicações, por meio da documentação depositada no
processo virtual e que estava tramitando no âmbito do Estado, via e-protocolo.

Foram designados para a Unioeste os seguintes avaliadores externos:
1) Irineu Mario Colombo —Formagão Acadêmica: Licenciatura em História (FAFI-

Palmas) ; Especialização em História Econômica (FAFI-Patrocinio) ;

Especialização em Gestão Pública (ENAP/IFPR); Mestrado em Educação
(UFPR); Doutorado em História Social (UnB) e Pós Doutorado em História e
Historiografia da Educação Profissional (UFPR). Atua no Instituto Federal do
Paraná —IFPR, Câmpus Pinhais: Filosofia e no Câmpus de Curitiba no
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT)

2) AngeloAparecido Priori — Formagão Acadêmica: Graduação em História-
UEL; Mestrado em História —UNESP; Doutorado em História e Sociedade: UNESP;
Pós-Doutorado em História: UFMG. Atua na Universidade Estadual de Maringá
—UEM, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.

3) Vitor Hugo Zanette —Formagão Acadêmica: Graduado em Ciências-Plena em
Matemática — UNICENTRO; Mestre em Estatistica- UEL; Doutor em Manejo
Florestal —UFPR. Atua na Universidade Estadual do Centro —UNICENTRO,
no Departamento de Matemática.

Os avaliadores informaram o roteiro básico de ações que pretendiam
desenvolver em suas visitas e ficou definido o seguinte cronograma:

Roteiro para a verificação in loeo das condições institucionais com vistas ao
Recredenciamento Institucional da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-

UNIOESTE

Data Periodo

De 08 a 12/07/2019

Trabalhos Objetivo Horário
sugerido

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRAO

08/jul Manhã

Instalação da Comissão de
Avaliação Externa e
Abertura dos trabalhos com
o Corpo Dirigente do
Campus e CPA

Apresentações e
explicitação da ordem
dos trabalhos.

9:30 h
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08/jul Tarde

REITORIA

Reunião de Trabalho com o
representante do Corpo
Dirigente da IES
responsável pela estrutura
de ensino e Coordenadores
do Curso.

INTERVALO PARA

Reunião com Agentes
Universitários

Reunião com Discentes

Reunião com Docentes

Visita as instalações a
critério da Comissão

APÓS EQUIPE SE DESLO

Explicitação da
organização de oferta de
cursos e a relação com a
gestão da IES.

ALMOÇO
Compreender o trabalho
realizado pelos setores
técnicos de apoio ao
ensino.
Compreender a visão
dos alunos sobre a
instituição e sobre o
ensino que recebem.
Compreender a visão
dos docentes sobre a
instituição e o ensino que
ministram.
Conhecer as instalações
institucionais para a
oferta de ensino — salas
de aula, áreas de
circulação, lazer e
alimentação, de práticas
especificas de ensino e
demais laboratórios,
biblioteca, setores de
apoio, gabinetes de
Direção, Coordenação e
de Docentes.
CA A CASCAVEL

11 h

14h

15h

16h

17h

09/jul

09/jul

Instalação da Comissão de
Avaliação Externa e

Manhã Abertura dos trabalhos com
o Corpo Dirigente da IES,
Pró-reitores e CPA.

Trabalho interno daManhã Comissão.

Apresentações da
Comissão, da CPA e das
Pró-Reitorias — video
institucional.

Análise documental
PDI, PPP,Relatórios de
Autoavaliação, Projetos
de Autoavaliação, Plano
Diretor.

9h

10h

09/jul Manhã Visita as instalações. A critério da Comissão

INTERVALO PARA ALMOÇO
CAMPUS DE CASC 'EL
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09/jul

Instalação da Comissão de
Avaliação Externa e

Tarde Abertura dos trabalhos com
o Corpo Dirigente do
Cam pus

Apresentações e
explicitação da ordem
dos trabalhos.

14h

Compreender o trabalho
realizado pelos setores
técnicos de apoio ao
ensino.
Compreender a visão
dos alunos sobre a
instituição e sobre o
ensino que recebem.
Compreender a visão
dos docentes sobre a
instituição e o ensino que
ministram.
Análise documental
Currículos dos docentes,
PDI, PPC, PPP, Projeto
de Autoavaliação,
documentos de
Secretaria de Ensino.
Conhecer as instalações
institucionais para a
oferta de ensino — salas
de aula, áreas de
circulação, lazer e
alimentação, de praticas
especificas de ensino e
demais laboratórios,
biblioteca, setores de
apoio, gabinetes de
Direção, Coordenação e
de Docentes.
RANÁ - HUOP

Reunião com AgentesTarde Universitários09/jul

09/jul Tarde Reunião com Discentes

Tarde Reunião com Docentes09/jul

Trabalho internodaTarde
Comissão09/jul

Tarde Visita as instalações.09/jul

Apresentações e
explicitação da ordem
dos trabalhos.

Compreender o trabalho
realizado pelos
profissionais da Carreira
Técnica Universitária no
contexto hospitalar

ALMOÇOINTERYALO PARA

HOSPITAL UNIYERSITÁRIO DO OESTE DO PA
Instalação da Comissão de
Avaliação Externa e

10/jul Manhã Abertura dos trabalhos com
o Corpo Dirigente do
Hospital e CPA
Reunião com Agentes
Universitários (Superior,

10/jul Manhã Médio e Operacional)

15h

16h

17h

18h

10h
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10/jul Tarde

10/jul Tarde

CAMPUS DE TOLE

Trabalho internoda
Comissão.

Visita as instalações.

DO

Análise documental
Plano Diretor, PDI,
Relatório de
Autoavaliação, Projetos
Pedagógicos dos cursos
afetos
Conhecer as instalações
institucionais para a
oferta de ensino — salas
de aula, áreas de
circulação, lazer e
alimentação, de práticas
especificas de ensino e
demais laboratórios,
biblioteca, setores de
apoio, gabinetes de
Direção, Coordenação e
de Docentes.

14h

A critério da
Comissão

11/jul Manhã

Instalação da Comissão de
Avaliação Externa e
Abertura dos trabalhos com
o Corpo Dirigente do
Campus

Apresentações e
explicitação da ordem
dos trabalhos.

08h

11/jul Manhã Reunião com Agentes
Universitários

Compreender o trabalho
realizado pelos setores
técnicos de apoio ao
ensino.

09h

11/jul

11/jul

Manhã

Manhã

Reunião com Discentes

Reuniao com Docentes

Compreender a visão
dos alunos sobre a
instituição e sobre o
ensino que recebem.
Compreender a visão
dos docentes sobre a
instituição e o ensino que
ministram.

10h

11h

11/jul Manhã Visita as instalações.

Conhecer as instalações
institucionais para a
oferta de ensino — salas
de aula, áreas de
circulação, lazer e
alimentação, de práticas
especificas de ensino e
demais laboratórios,
biblioteca, setores de
apoio, gabinetes de
Direção, Coordenação e
de Docentes.

A critério da
Comissão

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



27

CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

11/jul Tarde

11/jul Tarde

11/jul Tarde

11/jul Tarde

11/jul Manhã

Instalação da Comissão de
Avaliação Externa e
Abertura dos trabalhos com
o Corpo Dirigente do
Campus

Reunião com Agentes
Universitários

Reunião com Discentes

Reunião com Docentes.

Visita as instalações.

Apresentações e
explicitação da ordem
dos trabalhos.

Compreender o trabalho
realizado pelos setores
técnicos de apoio ao
ensino.
Compreender a visão
dos alunos sobre a
instituição e sobre o
ensino que recebem.
Compreender a visão
dos docentes sobre a
instituição e o ensino que
ministram.
Conhecer as instalações
institucionais para a
oferta de ensino — salas
de aula, áreas de
circulação, lazer e
alimentaçao, de práticas
especificas de ensino e
demais laboratórios,
biblioteca, setores de
apoio, gabinetes de
Direção, Coordenação e
de Docentes.

14h

15h

16h

17h

A critério da
Comissão

CAIVIPUS DE FOZ DO IGUAÇU

12/jul

12/jul

Manhã

Manhã

Instalação da Comissão de
Avaliação Externa e
Abertura dos trabalhos com
o Corpo Dirigente do
Campus

Reunião com Agentes
Universitários

Apresentações e
explicitação da ordem
dos trabalhos.

Compreender o trabalho
realizado pelos setores
técnicos de apoio ao
ensino.

08h

09h

12/jul

12/jul

Manhã Reunião com Discentes

Manhã Reunião com Docentes.

Compreender a visão
dos alunos sobre a
instituição e sobre o
ensino que recebem.
Compreender a visão
dos docentes sobre a

10h

11h
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instituição e o ensino que
ministram.

INTERVALO PARA ALMOÇO

12/jul Tarde
Visita as instalações do
Campus e ao PTI —a
critério da Comissão

Conhecer as instalações
institucionais para a
oferta de ensino — salas
de aula, áreas de
circulação, lazer e
alimentação, de práticas
especificas de ensino e
demais laboratórios,
biblioteca, setores de
apoio, gabinetes de
Direção, Coordenação e
de Docentes.

14h

12/jul

12/jul

Tarde

Reunião de encerramento
dos trabalhos.

Reunião com Dirigentes
para o encerramento
dos trabalhos da visita
de avaliação externa.

Fechamento dos trabalhos
d t b Ih
Realizar o fechamento

trabalho interno da dos trabalhos referentes
a visita de avaliaçãoComissão de verificação. externa. A critério da

Comissão

A Diretora de Avaliação Institucional juntamente aos coordenadores e
representantes das comissões setoriais acompanharam os responsáveis pela
avaliação externa, designados pela SETI, em cada uma das unidades.

Na sequência incluímosas fofos dos eventos ocorridos para que a
avaliação externa ocorresse com a ampla participação da comunidade acadêmica.

3.1.3Campus de Francisco Beltrão

Reuniões ocorridas com os Avaliadores externos e a comunidade acadêmica
do campus de Francisco Beltrão —08 de julho de 2019
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Conversa com os docentes
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Conversa com os as entes

I $50$ ,w—

Conversa com os discentes

3.1.4Visita aos Núcleos Regionais de Educação

Em 09 de Setembro de 2019, o professor ClérioPlein, vice-presidente da
CPA, esteve no Núcleo Regional de Educação (NRE) de Francisco Beltrão
realizando um trabalho de apresentação do processo de avaliação institucional da
Unioeste e divulgação dos questionários destinados a comunidade externa.
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Durante a apresentação da avaliação institucional, foi explicado como é sua
verificação, modalidades e objetivos. A intenção é que se possa ter parâmetros de
autoavaliação, que compete a comunidade acadêmica, a fim de mensurar como
instituição de ensino superior. Além das avaliações de cursos de graduação
(realizada pela comissão externa), e avaliação do desempenho dos estudantes por
meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).

A avaliação institucional pretende dimensionar os valores da universidade,
sua política de ensino, organização, gestão, infraestrutura, e outros, para assim
poder criar planos estratégicos de desenvolvimento. A apresentação dessa
divulgação para o NRE possibilita a composição da comissão setorial e auxílio na
produção de novas metodologias.

unioeste

Avaltação Inst tuclonal
u ~ questão legal, e legal!

~~<
I

P"

Vice-presidente da

ir

v

CPA, ClérioPlein, divulga questionárui externo ao NRE de Francisco peltrao
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Ata assinada pelos presentes na reunião com o NRE —parte 1

PARANÁ

Lista de presença da reunião de divulgação do
questionário de avaliação para o publico externo
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Ata assinada pelos presentes na reunião com o NRE —parte 3
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3.1.5Reitoria

Reunião de abertura ados trabalhos na Universidade, com apresentação dos Avaliadores
Externos pelo Coordenador da Comissão Estadual de Avaliação da Educação Superior,

rofesso Mário Cândido de Atha de Júnior, ocorrida em 09 de julho de 2019
Õ

t'.

~,

.rv

Abertura dos trabalhos

Í

Fala da Pró-Reitora de Graduação, Professora Elenita, representando o reitor
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Participação dos agentes universitários
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4'onversa

com os representantes da área de Educação Ambiental, PROGRAD, Diretoria de Obras,
Presidência da CPA e NTI, respectivamente, juntamente com a Diretora de Avaliação Institucional
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3.1.6Campus de Cascavel

Reuniões ocorridas com a comunidade acadêmica e os gestores
no Campus de Cascavel, em 09 de julho de 2019.
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Reunião com agentes, docentes e direção geral do campus de Cascavel

«él'ííL
I

inf,

P. f/j

'rp) ) j/

itários, Discentes e Docentes)Comunidade acadêmica participando da reunião (Agentes Unwers
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I''articipantesda reunião do campus de Cascavel (Diretor Geral, Diretores de Centro e
Coordenadores de Núcleos/Setores)

3.1.7Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Reunião com as Direcções Geral, Administrativa, Pedagógica e de Enfermagem, no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná —KUOP, ocorrida em 10 de julho de 2019.
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Reunião com a Direção Geral do HUOP
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Equipe do HUOP participa da reunião com a CPA
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Fala da Diretora de Avaliaqão Institucional
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Participantes da reunião da CPA juntamente a Direção Geral do HUOP

3.1.8Carnpus de Toledo

Reunião ocorrida com a comunidade acadêmica do Campus de Toledo,
em 11 de julho de 2019.
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Reunião com a comunidade acadêmica de Toledo
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do campus de Toledo participam de reunião com os Avaliadores Externos,

a CPA e os gestores

3.1.9Encontro para Apresentaqão dos Resultados da Autoavaliaqão Institucional

Prosseguindo com a estratégia de visitas a todos os campi, o Presidente
da Comissão Própria de Avaliaqão Institucional, professor Gustavo Biasoli Alves,
esteve no campus de Marechal Cândido Rondo, reunido com a Comissão Setorial e
representantes daquela unidade, para apresentar os resultados e debater sobre
estratégias para otimizar o uso das ferramentas avaliativas. Estiveram presentes na
reunião: José Edézio da Cunha (coordenador da Comissão Setorial), Ana Paula
Deves Rufino, Marcos LuisEhrhardt, Dione OlesczukSoutes, Germano de Paula,
Odair José Kuhn; Maria do Carmo Pereira, Cleide Maria Marsaro Scherer e o
presidente da Comissão Própria de Avaliaqão Institucional —CPA, Gustavo Biasoli
Alves.

Foram feitas as apresentações dos resultados e debatido sobre as
dificuldades encontradas na operacionalizaqão do sistema e, também, algumas
discrepâncias entre a mobilizaqão da comissão e o alcance da comunidade
acadêmica, o que gerou dúvidas sobre os dados, sendo necessário aplicar, no
próximo ciclo, uma forma de monitoramento permanente do percentual atingido com
relatórios parciais, o que já estava sendo providenciando pela equipe do NTI e vem
sendo aplicado ao longo deste ciclo avaliativo.
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Reunião com os Avaliadores Externos e Gestores no
Campus de Marechal Cândido Rondon, ocorrida em 11 de julho de 2019

Reunião com Direcção Geral, de centro e equipe técnica
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il'articipantes

da reunião
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Participantes da reunião da CPA no campus de Marechal Cândido Rondon
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Reunião em Marechal Cândido Rondon
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3.1.10Campus de Foz do Iguaçu

Reunião ocorrida no Campus de Foz do Iguaçu, em 12 de julho de 2019
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Equipe técnica, docentes e discentes em reunião
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Reunião da CPA no Campus de Foz do Iguaçu
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Coffee Break após a reunião em Foz do Iguaçu, com produtos da Agricultura Familiar, projeto de
extensão vinculado ao curso de Hotelaria do Campus de Foz do Iguaçu

Em 2019 a Unioeste passou pelo processo de consulta acadêmica para
escolha dos gestores que deveriam assumir a Administração Superior, as Direções
Gerais e de Centro de cada unidade, a partir de 2020. Assim, a aplicação dos
questionários como uma das ferramentas para a avaliação da instituição, ficaram
limitadas ao público externo (pacientes do HUOP, egressos e sociedade em geral),
permanecendo aberta até o primeiro semestre do ano subsequente. A última reunião
da CPA, ocorrida em 2019 deliberou sobre como se dariam a aplicação desses
questionários e as estratégias para o desenvolvimento das últimas atividades deste
ciclo avaliativo, que se encerrariam em 2020, a qual está relatado na integra na ata
disponibilizada a seguir:

ATA N 03/2019 —Reunião das Comissões Setoriais de Avaliarão Institucional da
Unioeste

As noves horas do dia vinte e dois de novembro dois mil e dezenove, em atendimento
ao edital 04/2019 —CPA, reuniram-se na sala de video conferência da Reitoria os
coordenadores das Comissões Setoriais de Avaliação Institucional da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná —Unioeste. Estiveram presentes Christiano JulioPilger
de Brito (Reitoria), Cleya Aparecida Henz (CCET, campus de Cascavel), Yuri
Steffann Borges Golfetto (DCE —campus de Cascavel), ClérioPlein (vice-presidente
da comissão e coordenador da comissão setorial do campus de Francisco Beltrão),
lida de Fátima de Lourdes Oliveira (Núcleo Regional de Educação de Cascavel) e
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Nelci Janete dos Santos Nardelli (Diretora de Avaliação Institucional), Carlos Estevan
de Souza Oya (PROPLAN —Diretoria de Avaliação Institucional), Verônica Rosemary
de Oliveira (interprete —PEE) e Daniela GrandoScotton (Pró-Reitora de Planejamento
em exercicio). Participou da reunião por meio de video conferência Janaina
Aparecida de Mattos Almeida (campus de Foz do Iguaçu). Em razão da ausência do
Presidente, a reunião foi coordenada pelo Vice-Presidente da CPA, com apoio da
Diretora de Avaliação. 1.Ordem do dia: l.'I Inversão de pauta, objetivando inteirar
novos membros da CPA, sobre as ações desenvolvidas até o momento e, também,
incluir na pauta os itens oriundos de novas demandas que surgiram após a emissão
do Edital de convocação para esta reunião. Assim, a Diretora de Avaliação
Institucional iniciou a apresentação aos novos membros das comissões setoriais a
composição da CPA e a diferença entre suas atribuições e as da Diretoria.
Resumidamente, a primeira se trata de um órgão deliberativo, vinculada diretamente
ao Conselho Universitário —COU, devendo submeter aquele conselho, a apreciação
e aprovação, os relatórios finais de cada ciclo e os projetos para os ciclos
subsequentes. Por sua vez, a Diretoria é um órgão executivo, vinculado a Pró-
Reitoria de Planejamento que, além de administrar e representar a CPA, tem como
principal atribuição a proposição de uma politica de avaliação para a Universidade,
com colaboração dos demais órgãos da Reitoria e unidades administrativas, além de
subsidiar e acompanhar todo o processo de Avaliação Externa que, em conjunto com
a Autoavaliação, integram a primeira modalidade de instrumentos de avaliação
definidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior —SINAES (Lei
10.861/2004). A avaliação dos cursos de graduação, para reconhecimento e
renovação do reconhecimento é acompanhada pela Pró-Reitoria de Graduação, com
suporte da CPA no que tange aos relatórios necessários a inclusão dos processos
individuais dos cursos avaliados. Além disso, a Diretora salientou o papel deliberativo
da comissão, e o papel das setoriais em realizar os encaminhamentos das decisões
tomadas pela CPA. Por fim, a servidora pontuou sobre a demanda atual que a
comissão possui em relação ao relatório parcial de autoavaliação, que precisa ser
depositado na plataforma do MEC em março de 2020 e descreveu, brevemente,
sobre o processo de Avaliação Externa, realizada por avaliadores designados pela
SETI, no periodo de 08 a 12 de julho, com visita em todas as unidades,
acompanhadas pela Diretora de Avaliação e, em cada unidade, também pelo
coordenador e representantes das comissões setoriais. Na sequência, foi realizada
uma rodada de apresentação dos membros presentes e da Pró-Reitora de
Planejamento, que agradeceu e parabenizou o empenho e a participação de todos
nesse processo para o recredenciamento institucional da Unioeste que, em sua
análise, foi um sucesso, pois culminou no parecer favorável, por parte dos
avaliadores externos, para o recredenciamento da Universidade, aguardando
apenas o desfecho por parte do Conselho Estadual de Educação, uma vez que o
relatório é composto de dados quantitativos que culminam em nota e conceito para
a Instituição, tanto da Avaliação Externa, quanto da Avaliação Interna. 0 professor
Clério, Vice-Coordenador da CPA e Coordenador da comissão setorial do campus
de Francisco Beltrão fez um breve relato sobre a experiência naquele campus, no
processo de apresentação dos resultados da autoavaliação, especialmente aos
Coordenadores dos Colegiados, aos quais foi disponibilizado os resultados dos
questionários por curso, oportunizando debates tanto nos Conselhos de Centro,
quanto no Conselho de Campus, com análise positiva ao processo autoavaliativo,
em face dessa possibilidade de extrair relatórios das mais diversas formas, por meio
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do sistema Minos. 0 discente Yuri agradeceu a oportunidade de estar na comissão
e se colocou a disposição para auxiliar no processo de divulgação dos questionários
ao público externo, especialmente nas clinicas do campus de Cascavel, a exemplo
do que está sendo aplicado no Hospital Universitário. A servidora Cleya Aparecida
Henz explicou que veio para a reunião, a convite da Direção Geral, pois os
representantes atuais do campus de Cascavel estavam com outros compromissos
agendados e não puderam comparecer. Assim, ela aceitou o convite e se
comprometeu em acompanhar junto a Direção Geral a indicação dos membros que
efetivamente poderão acompanhar a comissão setorial daquele campus, uma vez
que, com a mudança de gestão, a partir de 2020, alguns representantes poderão
assumir outras atividades, além do fato do Diretor Geral precisar indicar um
representante do campus, que representa a Direção Geral. 1.2 Após as
apresentações e relatos, passou-se aos itens de pauta, iniciando pela fala daDiretora
de Avaliação Institucional, que descreveu o funcionamento dos ciclos avaliativos
trienais, para ambientar os novos membros da CPA e informar como eles acessam
essas informações e podem acompanhar as etapas de realização das etapa do
processo autoavaliativo, dos relatórios parciais e do relatório final. A servidora
também comentou sobre a baixa participação dos alunos observada nas estatisticas,
porém na categoria dos servidores foi bom e superou o limite mínimo estabelecido
pelo COU, validando o processo. Na sequência, o acadêmico Yuri Golfetto relatou a
experiência de aplicação de questionários internos de avaliação do curso de
Ciências Contábeis, com certificação de horas extracurriculares para os alunos. 0
servidor Christiano questionou se essa forma de 'prerniação'os alunos, não
implicaria em descrédito ao processo autoavaliativo, uma vez que a dinâmica da CPA
é de incentivar a participação voluntária. A servidora Nelci Janete comentou que a
politica adotada pela CPA, para a construção de uma cultura avaliativa, de fato,
implica na participação voluntária dos respondentes, contudo, a prática de certificar
os participantes não é impeditivo para essa política e é razoável se pensar em adotá-
la na CPA, uma vez que, ao responder os questionários ou outro instrumento
avaliativo, é dada a oportunidade de conhecer melhor a Instituição e ref letir sobre
ela, característica própria dos espaços plurais que a Unioeste tem para debater
diversas temáticas da sociedade, dentre elas a própria Universidade, podendo ser
caracterizado corno um projeto de extensão, por exemplo ou, até mesmo, de
pesquisa, uma vez que os resultados dos processos avaliativos precisam ser
analisados em algum momento e, essa análise, pode estar amparada em teorias que
respaldem ou justifiquem a relevância do mesmo, como uma pesquisa acadêmica,
por exemplo. Essa proposta de certificação ficou de ser analisada pela Diretoria de
Avaliação, em conjunto com as Pró-Reitorias afetas e com o Núcleo de Tecnologia
da Informação para, se caracterizada a viabilidade, aplicar a partir do próximo ano.
0 vice-presidente da CPA, ClérioPlein, apresentou o seu posicionamento em relação
ao perfil dos respondentes e a importância da manutenção do caráter voluntário da
participação na autoavaliação. Falou um pouco sobre a experiência no campus de
Francisco Beltrão, com a utilização dos filtros por centro e colegiado, direcionando
os focos de atuação nos grupos com menor participação e de corno isso resultou em
um alcance maior dos alunos em relação aos demais campi. 1.3o item 1.2 da pauta
previa alterações para o cronograrna de execução das atividades do ciclo trienal no
projeto de autoavaliação institucional, com proposta de retificação do mesmo, em
razão de não ter contemplado o ano de 2020 na integra, além da necessidade de
adequação de algumas atividades que foram desenvolvidas ao longo deste ano e
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que alterou a dinâmica do que estava previsto, por exemplo, a não aplicação do
questionário avaliativo ao público interno neste ciclo, proposta que foi aprovada por
unanimidade. 1.4 Em relação a aplicação dos questionários destinados a
comunidade externa, o docente ClérioPlein apresentou os resultados alcançados por
meio da realização da reunião juntamente com a equipe do NRE de Francisco
Beltrão, apresentando o processo de autoavalição e os questionários disponibilizado
pela instituição através do sistema Minos. 0 vice-presidente acrescentou sobre a
importância em ampliar o contato da Unioeste com a comunidade externa. 1.5A
servidora Nelci Janete apresentou as estatisticas da participação dos respondentes,
sugerindo a manutenção dos questionários abertos até o primeiro semestre de 2020,
com estratégias de divulgação em parceria com os NRE's, conforme já iniciou este
ano, além de visita as Associações Comerciais de cada cidade de abrangência da
Unioeste. 1.6Além da apresentação do quantitativo de respondentes do questionário
destinado aos egressos, o vice-presidente indicou a ausência de uma politica de
acompanhamento e avaliação dos egressos, o que foi apontado pelos Avaliadores
Externos, fazendo-se necessário pautar esse item a partir de 2020. A servidora Nelci
Janete solicitou ao servidor Christiano, representante da Reitoria que atua no NTI, a
viabilidade e criar na página da Unioeste um espaço para os Egressos, como forma
de mantê-los conectados a Universidade e, também, de divulgação das atividades
que eles possam ter interesse em participar, como os editais de pós-graduação, por
exemplo. 2. Comunicações: 2.1 Tendo em vista as readequações previstas para a
realização da autoavaliação da pós-graduação, por exigência da CAPES que, a partir
de agora precisam estar interligados ao processo Autoavaliativo da Instituição, a
Diretora de Avaliação Institucional descreveu os trâmites que foram realizados,
mediados pela PRPPG, com reunião para apresentação de um modelo de
questionário e projeto avaliativo realizado pelo Programa de Pós-Graduação de
Saúde, do campus de Cascavel e, posteriormente, em uma reunião mais ampliada
com todos os Coordenadores dos Programas e Assistentes de cada programa, onde
foram apresentadas as dinâmicas de autoavaliação que sao efetuadas atualmente e
que abrange as Pós-Graduações, por meio do Diagnóstico Avaliativo da PRPPG que
consta no relatório final do último ciclo avaliativo, além da possibilidade de aplicar o
modelo de questionário apresentado para os Docentes da Pós-Graduação pelo
sistema Minos, como forma de atender a demanda da CAPES, de integrar os
processos autoavaliativos, fornecendo relatórios para análises futuras que possam
demonstrar essa integração. Mediante a apreciação dos membros da comissão,
optou-se por deixar a cargo de cada colegiado dos programas de mestrado e
doutorado a criação e manutenção dos questionários via sistema institucional.
Ficando, assim, as comissões setoriais responsáveis somente pela mediação e
apoio. 2.2 Como último item de pauta, a Diretora de Avaliação apresentou a
demanda encaminhada pela PROGRAD, referente ao pedido protocolado na C.R

n'7202/2019,onde o Conselho do Campus de Toledo aprova o encaminhamento ao
CEPE da necessidade de criação de um questionário de avaliação docente.
Decorrente dessa demanda, a PROGRAD faz consulta ao NTI para verificação da
viabilidade dessa criação, junto ao Sistema de Gestão Acadêmica (Academus). Os
responsáveis pelo sistema no NTI, por sua vez, informam sobre a viabilidade dessa
criação pelo sistema Minos, a exemplo do que já se faz pela CPA para o processo
autoavaliativo institucional, contudo, esclarece que não há possibilidade de realizar
bloqueios no Academus, caso o acadêmico não preencha o questionário. Assim, a
Diretora de Assuntos Acadêmicos remeteu a CPA, "para análise e parecer sobre a
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possibilidade de subsidiar a elaboração de um questionário de avaliação docente no
âmbito institucional, a ser regulamentado e aplicado pelo sistema Minos integrado
ao sistema Academus". A CPA analisou o pedido na íntegra, solicitando
esclarecimentos sobre a parte técnica ao servidor Christiano, o qual explicou que a
utilização do Minos é de alcance de todos os servidores da Universidade, não
necessitando a intermediação da CPA e sim do NTI, que faz a liberação aos
usuários, mediante solicitação por e-mail, com justificativa da aplicação do
questionário. Diante dessa explicação, os membros da CPA se manifestaram pelo
não envolvimento da comissão nesse processo, uma vez que se trata de um
questionário especifico, voltado ao desempenho docente, sendo que a elaboração
das perguntas precisa ser realizada por um conjunto de fatores que envolvem os
colegiados e as especificidades de cada curso, compreendendo, assim, que seria da
alçada das Pró-Reitorias de Graduação, de Pós-Graduação e de Recursos Humanos
essa elaboração e acompanhamento. Vencidas as pautas, encerrou-se a reunião, eu,
Guilherme Medeiros redigi esta Ata que segue assinada por todos os participantes.

No segundo semestre de 2019 foi lançado o questionário para explicação da
avaliação institucional a comunidade externa, permanecendo aberto para novas
aplicações de respostas de agosto de 2019 até março de 2020, com possível
prorrogação até o fim do primeiro semestre, em razão das dificuldades de alcance e
divulgação das atividades no início de uma nova gestão, em que ocorrem diversas
alterações na composição dos responsáveis por cada segmento, além da própria
redefinição dos membros das comissões setoriais e, consequentemente, da CPA,
processo que compromete, pelo menos, todo o primeiro trimestre do ano.

No anexo incluimos o modelo de cartaz para divulgação dos questionários,
com possibilidade de preenchimento posterior, para cada segmento ou público
alcançado em determinado periodo.
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4. AQOES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2018

Além da finalização dos relatórios referentes ao ano anterior e da
proposição do novo projeto, em 2018, foram realizadas reuniões com as comissões
setoriais, em busca de estratégias para a divulgação dos resultados dos relatórios e
a sensibilização para ampliar o índice de participação dos discentes que foi o público
que menos participou respondendo os questionários aplicados ao longo do ciclo.

Assim algumas perguntas foram reforrnuladas e o sistema MINOS foi
ajustado resolvendo limitações detectadas no período de aplicação dos
questionários como, por exemplo, a duplicação de respostas nos relatórios. Além
disso, por meio do trabalho conjunto entre a Diretoria de Avaliação Institucional e o
NTI foi possível liberar o acesso a comunidade externa e pacientes do HUOP, a
identificação dos alunos por curso/centro/campus, a criação de relatórios estatísticos
parciais para acompanhamento das comissões quanto a evolução dos participantes
em cada unidade, a ampliação do tempo de acesso ao sistema para preenchimento
do questionário.

Tendo em vista a etapa de apresentação dos resultados obtidos no ciclo
anterior, conforme o Regimento da Comissao de Avaliação Institucional (Resolução
N'55/2017-COU), foram realizas visitas aos campi da Instituição. De forma a
atender esta demanda, o presidente da Comissão, professor Gustavo Biasoli Alves,
agendou, juntamente com os coordenadores das respectivas comissões setoriais,
reuniões para discutir os resultados alcançados no último ciclo avaliativo (2015-
2017).

Estes resultados são representados por dados alcançados pelos
questionários de autoavaliação aplicados por meio do Sistema MINOS. 0 sistema
foi desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da Unioeste, e
possibilitou a otimização do método de aplicação dos questionários e da análise dos
dados quantitativos obtidos nos relatórios gerados pela plataforma. Abaixo as Atas
da reunião da Comissão Própria de Avaliação Institucional e as reuniões realizadas
com as setoriais daReitoria,Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu.

ATA N 01/2018 —REUNIAO DA CPA —Comissão Própria de Avaliaqão Institucional

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, as nove horas da manhã,
reuniram-se na sala de videoconferência, no prédio da Reitoria da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, os membros convocados para a primeira reunião
anual da Comissão Própria de Avaliação Institucional, de caráter extraordinário, com
participação presencial os representantes dos campi de Cascavel (Sandra Regina
Fernandes de Albuquerque Alves), Francisco Beltrão (ClérioPlein), Marechal
Cândido Rondon (José Edézio da Cunha e Ana Paula Deves Rufino), Toledo
(Gustavo Biasoli Alves), Hospital Universitário do Oeste do Paraná (AdelirVanin da
Rocha e Letícia Gomes Pasa) e Reitoria (Laura Cristina Chaves Romeiro e Nelci
Janete dos Santos Nardelli) e, com participação por videoconferência os
representantes do campus de Foz do Iguagu, (Janaina Aparecida de Mattos Almeida
e Elaine Nascimento Pereira).1. Ordem do dia: 1.1Definição de apresentação dos
dados estatísticos extraídos dos questionários aplicados no ciclo avaliativo 2015-
2017; 1.2 Elaboração do relatório final de autoavaliação, com inclusão dos
diagnósticos avaliativos. 1.3 Assuntos gerais. 0 presidente da CPA, Professor
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Gustavo Biasoli Alves iniciou os trabalhos, falando sobre as ações necessárias para
o encerramento do atual ciclo avaliativo e passou a palavra para a servidora Nelci
Janete dos Santos Nardelli, Diretora de Avaliação Institucional, para relatar sobre o
andamento dos trabalhos para a elaboração do relatório final de autoavaliação e os
prazos para a entrega dos diagnósticos avaliativos de cada unidade. A servidora
apresentou o modelo que está sendo adotado na Reitoria, para atender ao
dispositivo legal, lembrando que o formulário adotado foi proposto pela CPA e
aprovado pelo Conselho Universitário, sendo essa a primeira experiência de
integração dos documentos que compõem o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) e o Relatório de Autoavaliação Institucional, com o intuito de dar maior
visibilidade aos documentos institucionais e otimizar os trabalhos elaborados pelas
diversas comissões e pelos setores responsáveis pela área de planejamento e de
avaliação. Relatou que no exemplo utilizado na Reitoria, para cada item previsto no
PDI, foi analisado nos relatórios de atividades as metas alcançadas e, aquelas que
não foram realizadas, serão analisados junto ao responsável pelo setor que deveria
ter desenvolvido tais metas, qual o motivo da não realização e se é pertinente manter
essa meta para o próximo PDI. Assim, na coluna das metas para o próximo ciclo,
serao colocadas aquelas metas que não foram atingidas e que ainda são pertinentes
e mais as metas previstas no Plano Diretor, que são passiveis de se executar dentro
do próximo ciclo avaliativo. 0 professor José Edézio da Cunha e a servidora Ana
Paula Deves Rufino, do campus de Marechal Cândido Rondon, relataram a
dificuldade de extrair informações do inicio do ciclo avaliativo, que ocorreu na gestão
anterior e não houve continuidade dos membros das comissões. Além do fato de não
haver urna padronização das informações que possibilite analisar cada dimensão
proposta no PDI, pois os relatórios de atividades também não contemplam todos
esses dados. A servidora Nelci Janete dos Santos Nardelli explicou que a adoção
dessa metodologia de cruzar as informações e otimizar os documentos existentes,
visa justamente evitar o retrabalho, contudo, por ser a primeira vez que a análise ao
PDI vigente e aos relatórios de atividades serão efetivamente utilizados para
elaboração dos diagnósticos, essa dificuldade deverá acontecer em todas as
unidades, portanto, há que se fazer um esforço para extrair ao máximo as
informações existentes. Contudo o que não for possivel relatar para este ciclo, se for
o caso, deve ser apontado como meta para o próximo ciclo. 0 Professor ClérioPlein,
campus de Francisco Beltrão, relatou como iniciaram os trabalhos de análise e
elaboração dos diagnósticos, encontrando dificuldades, também, na falta de material
que expresse as informações conforme previsto no PDI, dificultando detectar as
fragilidades e potencialidades por eixo. Sugere que sejam pontuadas as fragilidades
e potencialidades de forma mais genérica, pois não é possivel fragmentar para cada
dimensão, já que se trata de algo mais abrangente e fatores diversos que dificultam
tal análise. Relatou que já iniciaram o processo de captação das informações e
elaboração dos diagnósticos, restando definir uma uniformização dos trabalhos para
então concluir os trabalhos e solicitou dilatação dos prazos uma vez que a comissão
setorial precisou ser recomposta e que o trabalho é intenso. A servidoraNelci Janete
dos Santos Nardelli explicou que os prazos foram definidos tendo como base a data
final de depósito dos relatórios na plataforma do MEC — trinta de março —,por isso,
a data do dia quinze de março seria a primeira meta para ter tempo hábil de
compilação de todas as informações em um único documento. Todavia, como o
trabalho exige um esforço de adequação de agendas dos membros das comissões
e dos responsáveis pelos setores que, teoricamente, são os indicados para explicitar
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o alcance ou não de cada meta, é importante dilatar o prazo ao máximo possível
para garantir maior êxito na elaboração dos diagnósticos. Assim, como proposta de
trabalho, sugere a data do dia vinte e três de março como prazo final, desde que
todos elaborem seus relatórios padronizados e utilizando como parâmetro o esboço
que será enviado pela CPA, onde já estarão incluídos os históricos de cada unidade
e os relatórios parciais dos anos de 2015 e de 2016, trabalho esse que está sendo
elaborado pelo estagiário da CPA, Guilherme Medeiros e será enviado por e-mail
para cada coordenação dar prosseguimento com a inclusão dos diagnósticos
avaliativos. Assim, todos concordaram com a dinâmica e poderão dar continuidade
a fase de elaboração dos diagnósticos para posterior inclusão no arquivo que será
padronizado para o relatório final de autoavaliação. Por fim, ficou decidido que os
resultados dos questionários serão incluídos no relatório, como anexo, considerando
os relatórios extraídos em dezembro de 2017, sem análise qualitativa, devido ao
curto espaço de tempo para a conclusão dos diagnósticos, devendo ser incluída essa
fase de análise na primeira etapa do projeto para o próximo ciclo avaliativo. Nada
mais havendo a constar, eu, Guilherme Medeiros lavrei a presente Ata que, depois
de apreciada e aprovada, segue assinada por todos os participantes.

ATA N 02/2018 —Reunião da Comissão Setorial de Avaliarão Institucional de
Francisco Beltrão

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, na sala 503 do Bloco V do
campus de Francisco Beltrão, reuniram-se os membros da Comissão Setorial de
Avaliação Institucional convocados através do Edital N'2/2018 — CPA e
Memorandos 02 e 03 /2018 —Comissão Setorial de Avaliação Institucional—
Francisco Beltrão. Foram convidados para participar da reunião os integrantes da
Comissão Setorial (Portaria N'10/2018 DG), os Coordenadores de Curso e o
Diretor Geral. Estiveram presentes Gustavo Biasoli Alves (Presidente da Comissão
Própria de Avaliação Institucional CPA), ClérioPlein, Wilson César Vanin, Nilza Maria
Guarda canterle, Yolanda Zancanella, Marinez da Silva Mazzochin, Elaine Januário
Kersher, GelcimaraFarencena Vincensi, Lazair Santana, Franciele
AníCaovillaFollador (Membros da Comissão Setorial), Andréia Regina de Morais
Benedetti, Alessandra Genu Pacheco, Rosane Calgaro (Coordenadoras dos Cursos
de Direito, Serviço Social e Administração, respectivamente) e Gilmar Ribeiro de
Mello (Diretor Geral). 0 Coordenador da Comissão Setorial, ClérioPlein, fez a
abertura dos trabalhos dando boas vindas aos presentes, explicou que a Comissão
Setorial acabou de ser recomposta para atender ao estipulado na nova resolução
(Resolução N'55/2017 —COU) e falou que a reunião seria realizada em duas
etapas: a primeira trataria de questões gerais sobre os resultados da avaliação (Ciclo
2015-2017) e a segunda seria dirigida especificamente aos membros da Comissão
Setorial, tratando das questões relativas ao novo Ciclo Avaliativo (2018-2020). Em
seguida passou a palavra ao Presidente da CPA que conduziu os trabalhos. 0
Professor Gustavo iniciou fazendo uma reflexão sobre a importância da Avaliação
Institucional enquanto um dos instrumentos estratégicos do processo de construção
de uma universidade de qualidade e esclareceu os aspectos da organização e
estruturação do processo na UNIOESTE. Em seguida passou para a primeira etapa
da pauta, ou seja, apresentaqão dos resultados da Avaliaqão Institucional do
ciclo 2013-2017. Destacou que o campus de Francisco Beltrão obteve, mais uma
vez, um bom porcentual de respondentes dos questionários. Foram 209
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questionários respondidos pela comunidade acadêmica, sendo 69 dos Agentes
Universitários (100%), 23 dos Discentes (2%), 64 dos Docentes Efetivos (55%),18
dos Docentes Temporários (36%), 29 Egressos e 6 Estagiários. Lembrou que estes
números agregados superam a meta de 25% da Comunidade Acadêmica como um
todo, estabelecida pelo Conselho Universitário. Em seguida, esclareceu que os
resultados estão organizados de acordo com essas categorias. Para ilustrar sua
exposição, repassou os principais resultados obtidas dos questionários respondidos
pelos Agentes Universitários, passando pelos seis eixos: 1) Planejamento e
Avaliação Institucional; 2) Desenvolvimento Institucional; 3) Políticas Acadêmicas; 4)
Políticas de Gestão Administrativa; 5) Infraestrutura Física; 6) Políticas de Gestão de
Pessoal e Desenvolvimento Humano. Entre os principais problemas apontados nas
respostas dos questionários, por exemplo, está a questão da acessibilidade e a falta
de politicas de qualificação dos Agentes Universitários. Estes resultados formam
apenas uma pequena amostra do que é possível encontrar, uma vez que os
questionários são bastante complexos (com questões abertas e fechadas sobre os
seis eixos) e extensos, com uma média de 44 questões por questionário (42 Agentes
Universitários, 37 Discentes, 57 Docentes Efetivos e Temporários, 40 Estagiários e
31 Estagiários). Nesse sentido, será necessária uma discussão mais demorada e
focada nos mesmos, o que não seria possível fazer em apenas uma reunião. 0
Coordenador da Comissão Setorial assumiu o compromisso de promover ampla
divulgaqão do material, encaminhando os documentos para toda comunidade
acadêmica por meio digital e promover encontros e reuniões da Comissão
Setorial com a Comunidade acadêmica com o propósito de analisar
detalhadamente os resultados e gerar um texto síntese que expresse as
principais potencialidades e os problemas e demandas apontados na
avaliarão, realizando uma leitura mais global do processo. Durante a
apresentação dos resultados, os participantes levantaram diversas questões que
podem ser úteis para o próximo Ciclo Avaliativo, conforme segue: 1) Encontrar
formas para amplia a participação discente no processo; 2) Revisar as questões para
evitar a possibilidade de duplo sentido; 3) Manter apenas questões objetivas no
corpo do questionário e incluir uma questão aberta somente ao final com espaço livre
para comentários adicionais mais gerais e amplos que o respondente julgar
necessário e que não tenha sido contemplado nas questões; 4) Verificar se houve
algum problema no sistema uma vez que nas questões descritivas apareciam
respostas iguais repetidas diversas vezes; 5) Dividir os resultados dos Agentes-
Universitários entre Efetivos e temporários, tal qual foi feita com os Discentes; 6)
Esclarecer melhor sobre a preservação do anonimato das respostas, apesar do
respondente ter que indicar seu CP F; 7) Explicitar no questionário que as respostas
referem-se ao campus e não a UNIOESTE como um todo ou Reitoria; 8) Verificar a
possibilidade de gerar relatórios de resultados diferenciados, por exemplo, por Curso
e por Centro. A segunda etapa da reunião foi voltada especificamente aos membros
da Comissão Setorial paraapreciaqão do projeto do novo ciclo de Autoavaliarão
Institucional. 0 professor Gustavo relatou que o novo Ciclo de avaliação
compreende o periodo de 2018—2020 e relatou brevemente os principais aspectos
da nova proposta contida no RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAÇAO
INSTITUCIONAL DIAGNÓSTICO AVALIATIVO2015-2017 (páginas 284-291). 0
Coordenador da Comissão Setorial assumiu o compromisso de trabalhar juntamente
com a Comissão de Francisco Beltrão no sentido de produzir sugestões, além das
acima elencadas, no sentido de contribuir com a melhoria do processo
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seguinte. Vencida a pauta do dia, o Presidente da CPA encerrou a reunião e eu,
ClérioPlein, elaborei a presente Ata que segue assinada por mim e pelos Membros
da Comissão Setorial de Avaliação institucional de Francisco Beltrão.

Imaiem 1

«- ~ - ~

Ata N 003/2018 —Comissão Setorial de Avaliarão Institucional do HUOP

As dez horas e trinta e nove minutos do dia vinte e sete do mês de junho do
ano de dois mil e dezoito, em atendimento ao convite realizado a todos os servidores
e comunidade externa através da Comissão Própria de Avaliação Institucional —CPA
e Comissão Setorial do HUOP, foi realizado no Auditório de Licitações do Hospital
Universitário o Seminário de Apresentação dos Resultados de Autoavaliação
Institucional (ciclo 2015-2017), com o objetivo de compartilhar as informações e
promover a reflexão visando a construção coletiva dos instrumentos fundadores de
suas ações na sociedade. A coordenadora em Exercicio, Leticia Gomes Pasa
realizou a abertura dos trabalhos, agradecendo a presença de todos em especial as
direções e membros da comissão presente. Após mencionou o quantitativo
expressivo de avaliações realizadas pelos servidores do Hospital Universitário,
posteriormente deu as boas-vindas ao Palestrante, Professor Dr. Gustavo Biasoli
Alves —Presidente da CPA, passando a palavra para o mesmo. 0 palestrante abriu
os trabalhos buscando esclarecer a importância do instrumento avaliativo para as
Instituições de Ensino Superior, deixando claro que não se trata de um documento
proforma, com o simples objetivo de atender ou agradar o MEC. Mas sim de um
instrumento de construção coletiva, capaz de identificar e possibilitar o crescimento
das IES. Disse estar a frente dos trabalhos desde 2015, o que possibilitou ver uma
acompanhar a evolução das avaliações institucionais. Fez um comentário sobre a
abertura do curso de Nutrição no campus de Francisco Beltrão, esclarecendo que tal
fato não se deu devido a existência exclusiva da avaliação institucional, mas que
com certeza o instrumento de avaliação contribuiu para este fim. Após isso, abordou
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alguns Eixos que compõe a avaliação institucional, disse que a avaliação institucional
tem base nos SINAES, tendo o eixo do Projeto Politico Pedagógico Institucional.
Abordou o eixo que aborda se a comunidade externa concorda com a forma em que
são desenvolvidos os trabalhos na instituição. Comentou sobre o eixo gestão da
carreira, recursos humanos, condições físicas e estruturais, dimensão humana,
satisfação em laborar naquele ambiente. Ponderou que através desta politica
avaliativa busca-se identificar os problemas, pois visto que este instrumento
possibilita saber o que a comunidade pensa. Na segunda parte da apresentação
procurou trabalhar os resultados do processo avaliativo realizado em 2017, assim
abordou-se as avaliações dos agentes universitários do Hospital Universitário, antes
informou que as avaliações e criticas, são utilizadas para melhorar o processo, pois
este instrumento avaliativo deve ser melhorado continuamente. Esclareceu que a
ideia do relatório é descobrir quanto aquela pessoa avaliadora sabe sobre aquele
assunto. 0 caráter é de formação e não como forma de punição. Os questionários
não são identificados, sendo que o uso do CPF serve apenas para evitar duplicidade
de avaliação por parte de um mesmo avaliador. Em relação aos Agentes
Universitários abordou as questões 668, 673, 676 e 678. Sendo que a questão 668
fazia a pergunta quanto ao plano de desenvolvimento institucional. Fazendo menção
ao resultado que 46% dos respondentes, cerca de 205 pessoas responderam a
questão, marcando a opção "satisfatório". 0 que segundo o palestrante é um
resultado muito bom, demonstrando que as pessoas estão tendo mais interesse no
PDI. Falou brevemente sobre a questão 673, ao qual abordava os instrumentos de
transparência. Quanto a questão 676 demonstrou preocupação quanto a resposta
dados precário. E finalizou abordando a questão 678, dizendo que 40% dos
servidores que responderam a questão afirmaram não haver sinergias entre os
setores. Assim disse que a instituição deve propor ações para melhorar este
resultado. Após passou a analisar os resultados dos egressos. Afirmou que este
instrumento possibilita descobrir de fato onde se encontra o ex-aluno no mercado de
trabalho. Mensurar quais estão atuando na área de formação, quais são seus ganhos
e etc. Disse, também, que a Unioeste não possui um trabalho especifico de
acompanhamento dos Egressos. E que o relatório é mais amplo, contempla todos
dos carnpi, centros e HU. Observou por exemplo que quanto a necessidade de
contratação de mão de obra, tal demanda deve ser referendada pela comunidade
externa, assim como quais ações estão sendo realizadas. A coordenadora fez uma
inserção falando que os servidores da SESA, não participava da avaliação, mas que
passaram a contribuir com este instrumento avaliativo. 0 palestrante complementou
dizendo, da importância de dar ouvidos ao servidor da SESA expressar as suas
demandas especificas para esta secretaria. Em sequência, o Diretor Administrativo
do HU em exercício, Sr. Rodrigo Suzuki, destacou o PDI, porém, ressaltando que os
números são importantes. Porém, para que haja uma ação buscando melhorar os
resultados, seria necessário esmiuçar o relatório, torná-lo mais detalhado,
possibilitando saber qual área, escopo, setor ou centro, apresentou determinado
resultado, para que a ação seja efetiva e alcance o resultado esperado. Depois o
Palestrante retomou a fala, disse que as Avaliações Institucionais devern atender as
legislações Federal, Estadual e Municipal, assim como atender anseios internos,
abrangendo os cinco eixos avaliativos estabelecidos pelo MEC, o que justifica o
modelo de questões aplicadas via questionário, encerrando assim sua palestra.
Posteriormente a coordenadora retomou a fala passando ao público presente a
possibilidade de interação quanto ao assunto tratado, logo o servidor Rodrigo Allan

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



57

Barcella disse ser representante do HU na comissão de elaboraqão do novo PDI
(2018-2020), comentando da importância desta ferramenta, propondo o trabalho
conjunto entre o PDI e Comissão Setorial de Avaliaqão Institucional. Em seguida a
coordenadora agradeceu a presença do palestrante e do público presente. Reuniu-
se a Comissão Setorial de Avaliaqão Institucional, nomeada conforme Portaria

N'5/2017,sob a presidência da Coordenadora em exercício, Sr'eticia Gomes Pasa
com a presença dos seguintes membros: Adriana Biscaia Barbosa Stucker, Angelo
Jose de Souza, NelsiStormoski Ferreira, Janaína Verônica Lahm e Maria Esperança
Sierra Garrote. Nada mais havendo a tratar a coordenadora deu por encerrada a
reunião, as onze horas e trinta e nove minutos do presente dia, e eu, Angelo Jose
de Souza, Agente Universitário na função de Técnico Administrativo do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná, lavrei a presente ata que, após aprovada, segue
assinada pelos presentes.

Imagem 3

ATA N 04/2018 —Reunião da Comissão Setorial de Avaliarão Institucional da
Reitoria

Aos trezes dias do mês de agosto de dois mil de dezoito, na sala 01 do prédio do
PDE, da reitoria, as nove horas da manhã, reuniram-se os membros da Comissão
Setorial da Reitoria, convocados por meio do Edital N'6/2018 —CPA. Estiveram
presentes Gustavo Biasoli Alves (Presidente da Comissão Própria de Avaiiaqão
Institucional —CPA), Christiano JulioPilger de Brito (Coordenador da Comissão
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Setorial da Reitoria), Adriana de Fátima Tavares, Antônio Pinto da Silva Junior, Laura
Cristiana Chaves Romero, Nelci Janete dos Santos Nardelli (membros da Comissão
Setorial) e as servidoras Ligia Fernandes e Marta Lucia Alves Assenza. Ao longo da
reunião foram discutidas ações para o próximo ano, bem como estratégias para
aumentar a participação dos respondentes, estudo e tubulação dos percentuais de
adesão. Na sequência, foi mencionada a importância da alimentação do relatório
parcial e o registro das atividades executadas. Além de planejar as ações
estratégicas da universidade com base nos dados obtidos por meio dos
questionários da CPA e importância da visitação aos campi. Em seguida, a Diretora
de Avaliação Institucional e o Presidente da Comissão realizaram uma apresentação
logistica do ciclo avaliativo 2015-2017. Encaminhamentos da reunião: realização de
divulgação ampla da, para além dos periodos de abertura dos questionários por meio
de uma agenda comum de ações para visibilidade do processo de autoavaliação; a
realização de fóruns/reuniões para gerenciamento das sugestões/demandas dos
campi; o estudo dos questionários aos egressos que foi ampliado graças aos
esforços do NTI; aplicar os questionários para a comunidade externar e ao pacientes
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná; elaboração de pôsteres e videos
institucionais para ampliar o alcance da CPA; análise dos dados obtidos no ciclo
anterior; revisão, em equipe, dos questionários socioeconômicos dos vestibulandos.
Também foi elaborado planejamento para os próximos meses: realização de reunião
no primeiro semestre de 2019 para eleição da presidência e recondução dos
membros da comissão; entre janeiro e março de 2019 realizar a análise qualitativa
dos relatórios propondo ações práticas; entre abril e junho de 2019 agir em prol da
visibilidade da CPA através de estratégias de marketing. Por fim, a reunião foi
encerrado com a apresentação dos dados estatisticos, obtidos a partir da aplicação
dos questionários do ciclo anterior. Não havendo mais informações a constar, eu
Guilherme Medeiros, elaborei a presente Ata que segue assinado pelos Membros da
Comissão Setorial de Avaliação Institucional da Reitoria após a aprovação.

Imagem 4
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ATA N 05/2018 —Reunião da Comissão Setorial de Avaliação Institucional de
Cascavel

Aos trezes dias do mês de agosto de dois mil de dezoito, na sala 02 do prédio das
salas de aula do Campus de Cascavel realizou-se a reunião da Comissão Setorial
de Avaliação Institucional de Cascavel, convocada por meio do Edital 07/2018—
CPA. Estiveram presentes Gustavo Biasoli Alves (Presidente da Comissão Própria
de Avaliação Institucional), Sandra Regina Fernandes de Albuquerque Alves
(Coordenadora da Setorial do Campus Cascavel), Maria da Piedade Araújo
(Docente/CCSA) ; Valdecir Soligo (Docente/CEGA), Luiz Antonio Rodrigues
(Docente/CCET), GeyslerRogis Flor Bertolini (Docente/CCSA). 0 presidente da CPA
iniciou a reunião comentando a importância da Avaliação Institucional na atual
conjuntura da Universidade. Na sequência, se discutiu a necessidade de
instrumentalizar os coordenadores de curso frente a questão da autoavaliação e a
professora Maria da Piedade comentou sobre a demanda de repensar o sistema de
avaliação adotado. Em seguida, o presidente comentou sobre os avanços
alcançados ao longo dos últimos anos, a exemplo o cumprimento dos prazos para
entrega dos relatórios e disponibilidade de contratação de um estagiário para o setor.
Entretanto, segundo o presidente, o trabalho das comissões setoriais continua sendo
sazonal, pois só ocorre nos periodos de entrega dos relatórios e havendo um
percurso a ser traçado para atingir uma cultura avaliativa na instituiçao. Além disso,
ele comentou sobre a necessidade da CPA se aproximar mais da PRPPG e
PROG RAD, articulando a avaliaçao institucional a avaliação docente. A
coordenadora da setorial também comentou sobre a problemática da evasão
enfrentada pelos cursos de graduação do campus. Na sequência o presidente da
Comissão realizou um levantamento dos avanços alcançados pela CPA ao longo
dos anos, assim como os problemas que ainda precisam ser solucionados. 0
docente Valdecir Soligo comentou sobre a baixa adesão da comunidade acadêmica
aos questionários e necessidade de uma maior divulgação do papel da CPA. A
professora Maria da Piedade, em seguida, indagou sobre o sistema de avaliação
adotado pela instituição, a forma como são elaboradas as perguntas e como são
realizadas. Com isso, o presidente da Comissão alegou a importância de organizar
um cronograma das atividades futuras. A coordenadora da setorial adiantou que irá
organizar uma reunião com a comissão setorial para indicar um novo representante,
devido o seu pedido de aposentadoria. No segundo momento, foram apresentados
alguns resultados dos questionários aplicados aos agentes universitários do campus
Cascavel. Foi apontada a necessidade extrair dos resultados novos
encaminhamentos, a partir da análise qualitativa das respostas. Renovando e
repensando o instrumento avaliativo, sincronizando os instrumentos do
Planejamento a autoavaliação. Finaliza a apresentação dos dados obtidos no último
ciclo avaliativo, o presidente encerrou a reunião, e eu, Guilherme Medeiros, elaborei
a presente Ata que segue assinado pelos Membros da Comissão Setorial de
Avaliação Institucional de Cascavel após a aprovação.
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ATA N 06/2018 —Reunião da Comissão Setorial de Avaliarão Institucional de Foz do
Iguaçu

Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, no Campus de Foz
do Iguaçu realizou-se a reunião da Comissão Setorial de Avaliação Institucional de
Foz do Iguaçu, convocado pelo Edital 08/2018 —CPA. Estiveram presentes Gustavo
Biasoli Alves (Presidente da Comissão Própria de Avaliação Institucional), Janaina
Aparecida de Mattos Almeida (Coordenadora da Comissão Setorial e
Docente/CELS), Elói Junior Damke (Docente/CCSA), Joceli de Fátima Arruda Sousa
(Docente/CELS). 0 presidente da CPA iniciou os trabalhos explicando os objetivos
da reunião: apresentar a dinâmica da comissão para os membros novos, expor os
dados alcançados no último ciclo avaliativo e colher sugestões e impressões sobre
o processo avaliativo. Ele também fez um levantamento das conquistas alcançadas
nos últimos anos como o cumprimento dos prazos de entrega dos relatórios do MEC
e as visitas realizadas em todos os campi que contribuem para a melhoria do
processo avaliativo. Tendo em vista que o autoavaliação institucional deve ser
compreendido como um processo de formação. Na sequência, o professor Gustavo
pediu para que os novos membros se apresentassem e comentassem suas
experiências com a avaliação institucional. Um dos professores comentou a sua
experiência com a implantação da avaliação docente no centro em que ele atua. 0
presidente comentou que a avaliação docente foi uma das pautas da reunião da
setorial de Cascavel e que uma reunião com a Pró-reitora de Graduação está
planejada para discutir essa questão. A professora Janaina, que também atua como
assessora pedagógica, pontuou que já havia sido levantada a possibilidade de a CPA
operacionalizar a avaliação dos docentes, desvinculada dos colegiados e centros,
realizada pelos discentes e focada nos aspectos do ensino-aprendizagem. Para
além da questão do instrumento da avaliação, é importante pensar na forma de
resolver os problemas encontrados. A professora Janaina comentou que uma critica
que os discentes fizeram ao instrumento de autoavaliação institucional é que ele
ainda é muito burocráticoeelesnão veem a resolução dos problemas indicados. A
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professora Joceli, coordenadora do curso de Pedagogia em Foz do Iguaçu,
comentou sua experiência enquanto colaboradora no campus de Cascavel e
descrédito que os alunos possuem com os instrumentos avaliativos da instituição. 0
presidente da CPA disse que espera que seja alcançada a institucionalização da
prática da avaliação dos docentes pelos discentes e sugeriu a formação de um grupo
de trabalho para discutir a sistemática dessa pauta. A professora Janaina comentou
a importância de agregar os centros acadêmicos e comentou sobre a experiência
dos plantões acadêmicos realizados no campus de Foz do Iguaçu. 0 presidente da
Comissão, salientou que é importante ter novas estratégias de divulgação, como
murais e a página do Facebook, além de pleitear uma verba para os gastos para
manutenção das atividades da CPA. Por fim, o professor Gustavo encerrou a reunião
salientando a importância de desvencilhar o processo avaliativo do processo eleitoral
interno da instituição. Não havendo mais informações a constar, eu Guilherme
Medeiros, elaborei a presente Ata que segue assinado pelos Membros da Comissão
Setorial de Avaliação Institucional de Foz do Iguaçu após a aprovação.

5 DIAGNÓSTICOS AVALIATIVOS POR UNIDADE

5.1 ADMINISTRA/AO SUPERIOR — REITORIA

A reitoria é o órgão executivo da administração superior, que superintende

todas as atividades universitárias, e sua estrutura é composta pelo Gabinete do

Reitor e Gabinete do Vice-Reitor, Pró-Reitoria de Administração e finanças, Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de

Extensão, Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Pró-Reitoria de Planejamento, além

da Procuradoria Juridica, das Secretarias dos Conselhos Superiores e Secretaria

Geral, das Assessorias, da Editora e da Gráfica Universitária.

0 Diagnóstico avaliativo da Reitoria foi elaborado com base nos

resultados da Avaliação Externa, ocorrida em 2019 e concentradas no formulário

preenchido pela PROPLAN.

5.1.1Diagnóstico Avaliativo Reitoria —Ciclo 2018-2020

Anões
programadas no
PDI 2019/2022
Resolução

n'05/2018-COU

Anões Realizadas

Fragilidades Potencialidades

Resultados alcançados Metas para o
próximo ciclo
2021/2023

a Or anizacional1 ~ Atualizar a Estrutur
1.1 Atualizar o
Estatuto e o
Regimento Geral;

Tendo em vista que essa
ação dependia da
aprovação pela
Assembleia Legislativa
do Paraná por estar
vinculada a a rova ao de

Dependente de
decisões politicas;

Quantidade de
cargos criados na
Lei menor que o
necessário e

Permitirá a
revisão de todas
as resoluções
com foco na
atualização e
melhorias em

Efetiva
atualização do
Estatuto e
Regimento
Geral.
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Lei específica de cargos,
essa ação teve início
somente em julho de
2020 após a aprovação
da citada lei, portanto, as
atualizações estão em
andamento.

previsto para a
instituição.

termos
sistemas
métodos.

de
e

1.2Criar e atualizar a
estrutura
organizacional de
acordo com
necessidades da
comunidade
acadêmica, por meio
de Comissão
es ecífica;

— criação de grupo de
estudos para auxiliar a
Comissão específica.

—falta de visão do
todo

Permitirá a
revisão de todas
as resoluções
com foco na
atualização e
melhorias em
termos de
sistemas

Efetiva
atualização da
estrutura;
- Aprovação no
COU.

1.3 Revisar as
atividades
estabelecidas para
cada
setor/unidade/órgão,
de acordo com as
novas rotinas
implementadas, a fim
de ampliar a eficácia
e a padronização de
rotinas intercam us.

em decorrência da
aprovação da Lei de
Cargos somente em
junho de 2020 está ação
não foi realizada.
— iniciou-se trabalho de
pesquisa de quais
resoluções deverão ser
alteradas;

servidores;
poucos - a atualização

poderá
identificar
atividad es não
necessárias o
que resultará em
ganho de
eficácia na
atividade.

termino do
levantamento
de quais
documentos
deverão ser
alterados ou
revogados.

2. Fortalecer a Gestão Administrativa
2.3 Definir, organizar —ação em fase de estudo e levantamento
e adequar os
rocessos internos;
2.5 Criar Sistema de
Gestão de Custos;

Sistema não
desenvolvido por falta de
essoal

—Falta de pessoal especializado Manter a meta

2.6 Elaborar
estratégias para
aumentar 0
orçamento da
Universidade junto ao
Governo do Estado
no que tange a fonte
de recursos do
tesouro;

2.7 Aprimorar os
mecanismos de
arrecadação de
recursos próprios;

Têm-se mostrado ao
Governo do Estado, por
meio da Proposta Anual
de Orçamento, o
crescimento da
instituição e necessidade
de aumentar o
orçamento.
Paralelamente a
Proposta Anual são
realizados durante o
exercício vários
levantamentos quanto a
necessidade de
Suplementação de
Recursos do Tesouro.

Elaborou-se uma
proposta de regulamento
de Prestação de Serviço
que está em discussão
ela comunidade.

Governo define
orçamento de
acordo com as
receitas a nível de
Estado, logo, não
há análises do
crescimento da
instituição.

A arrecadação de
Recursos Próprios

das outras
unidades continua
sendo realizada na

Tanto em 2019
como em 2020,

ocorreram
Suplementação
Orçamentária
de Recursos do

Tesouro
(Despesas de

Pessoal,
Custeio e

Investimento),
bem aquém dos

valores
aprovados pelo

COU, no
entanto,

superiores aos
valores

estabelecidos
na LOA.

Em 2020 a
SEFA autorizou
a utilização da
Fonte 262—
Servi os

continuar
demonstrando
as
necessidades.

continuar
demonstrando
as
necessidades.
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2.9 Destacar e
apresentar as
informações de
maneira simplificada
no Portal de
Transparência;

2.10 Criar um
sistema de gestão de
documentos
eletrônicos.

Desde 2019 vem sendo
realizado um trabalho
junto ao Governo de
Estado, tendo em vista a
Emenda Constitucional
de retenção de 30% das
Receitas Arrecadadas
(DREM).

Desde anos anteriores
vem sendo divulgadas
tanto no site da
PROPLAN, quanto no
Portal da Transparência
quanto a execução
Orçamentária

Governo do Estado
implementou o E-
Protocolo.

Fonte 250, e
consequentemente
com retenção dos

30%.

Falta de pessoal
para elaboração
de material e
divulgação

— falta treinamento
e confiança dos
usuários;

Remunerados
pelo SUS para o

HUOP e
Clínicas do
Campus de
Cascavel,

dispensados da
retenção de

30% da DREM
ara tal Fonte.

Apresentado a
Execução

Orçamentária
da

Universidade,
com Relatórios
atualizados

mensalmente,
de Receitas,
Orçamento
utilizado por

cada Unidade e
Quadro de

Detalhamento
de Despesas.

Além da
elaboração do
Diagnostico
Orçamentá rio
realizado

anualmente.
Redução de

papeis;
Agilidade no

trâmite;

Viabilizar junto
ao Sistema
utilizado pelo
Estado
relatórios
consistentes e
confiáveis para
imediata
utilização e
divulgação.

3. Fortalecer a Avalia ão Institucional
3.1 Consolidar as
ações da Avaliação
Institucional e sua
integração com o
Plano de
Desenvolvimento
Institucional e Projeto
Político Pedagógico
Institucional;

Processo consolidado
desde 2018, com a
aprovação dos projetos
de autoavaliação
prevendo a integração
desses documentos, bem
como a incorporação de
formulários que exigem
essa análise a cada
rocesso autoavaliativo.

Alta rotatividade
dos membros das

comissões
setoriais.

Déficit de pessoal

Processo tem
sido continuo e
promovendo o
envolvimento de

pesquisas
acadêmicas na

área.

3.2
mecanismos
ampliar
participação
comunidade
acadêmica
processo
avaliação
institucional ;

Criar
para

a
da

no
de

Em 2019 as ações ficaram restritas ao atendimento para o
processo de Avaliação Externa, onde todas as unidades se
mobilizaram e oportunizaram a participação da comunidade

acadêmica nos fóruns e debates promovidos para apresentação
dos avaliadores e do sistema avaliativo para o recredenciamento

institucional.

Mobilizar e
oportunizar a
participação
ativa da
comunidade
em espaços
consultivos e
deliberativos,
da
Universidade
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33 Ampliar a
divulgação dos
resultados da
Avaliação junto a
comunidade
acadêmica;

Definido no portal da Unioeste o campo próprio para depositar os
relatórios anuais e os resultados obtidos a cada ciclo avaliativo.

Com a descentralização das ações, cada unidade tem sua própria
comissão setorial que tem como atribuição promover essas
divulgações e espaços para debater e buscar estratégias que

visem atender esse ob etivo.

Promover
divulgação de
resultados

3.4 Integrar e otimizar
o sistema Minos para
aplicação de
questionários
voltados a avaliação
aos diferentes
se uimentos;

Atividade realizada e em permanente acompanhamento pelo NTI, para monitorar e
avaliar as possibilidades de emissão de diferentes relatórios derivados dos
questionários aplicados. Em 2019, o sistema foi adaptado para alcançar o público
externo e os pacientes do HUOP.

3.5 Ampliar a
utilização dos
resultados da
Avaliação como
subsídios para os
pia nejamentos
institucionais.

Os relatórios de autoavaliação e de avaliação externa foram
incorporados no cotidiano institucional para retroalimentação do
PDI, do PD e, também, da Avaliação Externa, ocorrida em 2019.
Hoje já é um dos instrumentos que, obrigatoriamente, precisam
ser analisados para confeccionar os relatórios de atividades de

cada unidade e setor.

Utilizar os
resultados da
avaliação
como subsidio
nos processos
de
planejamento
da Pró-Reitoria

4. Fortalecer o rocess o de lane amento Institucional
4.1 Implementar o
processo cle
pia nejamento
envolvendo a
comunidade
acadêmica;

Os
instrumentos/ferramentas
de Planejamento da
Unioeste são o Plano
Diretor, PDI, Plano
Plurianual, Proposta de
Orçamento Anual que
são construidas pela
Comunidade, cada qual
em seu tempo, e
aprovadas pelo Conselho
Universitario.

ausência de
cultura cle
planejamento.

descrença no
processo pela
comunidade.

oportunidade
de participação
de todos os
segmentos;

aumento da
confiança
nestes
instrumentos.

atualização
elas
ferramentas
por meio da
análise dos
diagnósticos
avaliativos.

4.2 Envidar esforços
para a criação do
Sistema ele
Planejamento
Estratégico
Informatizado;
4 3 Manter o
Planejamento
Estratégico dos
Campi, H UOP e
Reitoria, com base
nas análises
realizadas pela
comunidade externa
e interna;
4.4 Adotar o Plano
Diretor (PD), o Plano
de Desenvolvimento
Institucional (PDI), o
Projeto Político
Pedagógico
Institucional (PPPI), o
Plano Plurianual
(PPA) e o Relatório
Final da Avalia ão

—ação não efetivada por falta de pessoal.

—o PDI está dentro do prazo de validade e está sendo mantido.

— algumas decisões são prejudicadas por ausência de orçamento e recursos
financeiros por esta razão, o PD não acompanha em muitos momentos as
ferramentas de planejamento.
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Institucional como
documentos
norteado res do
processo decisório
dos Campi, HUOP e
Reitoria.
11.6 Ampliar o
quadro de servidores
(Docentes e Agentes
Universitários)
efetivos com
conformidade com o
crescimento da
estrutura
administrativa, de
ensino, pesquisa e
extensão da
institui ão;
11.7 Garantir a
recomposição e a
reposição das vagas
de servidores
(Docentes e Agentes
Universitários)
efetivos, com base
nas demandas
consolidadas;
13.2Envidar esforços
para o cumprimento
do plano de
acessibilidade do
PEE;
13.4 Contratar
profissionais efetivos
para atuarem no
acompanhamento
dos acadêmicos com
deficiência de acordo
com cada
necessidade;

vários documentos
foram elaborados a fim de
justificar a necessidade
de reposição das
vacâncias de Docentes e
ampliação de cargos
pelas novas demandas.

vários documentos
foram elaborados a fim de
justificar a necessidade
de reposição das
vacâncias de Docentes e
ampliação de cargos
pelas novas demandas.

— Realizou-se o 3 PSS
para Docentes AEE;
Elaborou-se Minuta de
Regulamento para o
Docente AEE;
— ação não realizada por
não ter o cargo de
Docente AEE criado por
lei.

— A ampliação do
quantitativo de
vagas depende do
Governo do Estado

- A ampliação do
quantitativo de

vagas depende do
Governo do
Estado

- não há cargo
criado para o

Docente AEE e,
tão pouco, carga
horária es ecifica
—Dependência de
criação do cargo

por Lei.

caso haja
convencimento
na necessidade
de reposição e
criação de
novas vagas
haverá um
Quadro
completo.

—caso haja
convencimento
na necessidade
de reposição e
criação de
novas vagas
haverá um
Quadro
com leto.

— valorização do
Docente AEE.

continuar
demonstrando
as
necessidades.

continuar
demonstrando
as
necessidades.

- aprovação do
Regulamento
no COU.

continuar o
convencimento
junto ao
Estado da
importância da
criação deste
cargo.

Abaixo elencamos os aspectos positivos e as fragilidades apontadas no

relatório de avaliação externa para o recredenciamento institucional, como forma de

subsidiar os debates e a reflexão sobre esses pontos, bem como traçar estratégias

para superar as fragilidades e evidenciar as potencialidades, quando for o caso.
Aspectos positivos ou

Potencialidades
Aspectos negativos ou

Fragilidades

~ A Unioeste apresenta uma
organização colegiada e administrativa
consolidada, com normas institucionais
bem definidas, que permitem o bom
funcionamento das atividades de

~ Não há uma politica de recursos
humanos que garanta a autorização de
concursos para a reposição dos
professores e agentes universitários
ue se a osentam.

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



66

ensino, pesquisa, extensão e de
prestação de serviços;
~ Os segmentos da comunidade
institucional (docentes, agentes
universitários e alunos) e a comunidade
externa tem assentos nos conselhos
superiores, o que privilegia a
participação e a gestão democrática;
~ A missão institucional e a visão de
futuro da Universidade estão claras e
bem definidas;
~ Os indicadores de graduação e de pós-
graduação, traduzidos nos CPCs dos
cursos de graduação e nas notas de
avaliação da Capes para os cursos de
PósGraduação, além do Índice Geral de
Cursos, com nota 4, revelam a
qualidade do ensino e da formação
continuada de profissionais altamente
qualificados para a sociedade;
~ Nos últimos anos houve forte
consolidação da Pós-Graduação;
~ Há uma política de avaliação
institucional, de cursos e de processos
regulatórios que permite um excelente
desenvolvimento e um planejamento
das atividades acadêmicas;
~ Destaca-se, ainda, neste sentido, que
a Universidade apresenta uma história
de sucesso, tanto de planejamento
quanto de autoavaliaçao;
~ A alteração da forma de ingresso de
estudantes na Universidade, com a
adoção do SISU, proporcionou uma
taxa de ocupação de aproximadamente
98% das vagas, o que realmente é um
resultado excelente;
~ Nos últimos anos houve um declínio
significativo da evasão escolar, que é
resultado de algumas políticas de
permanência e de assistência estudantil
e de bolsas para os estudantes de
graduação e de pós-graduação;
~ Sobre a infraestrutura é importante
ressaltar que todos os campus tem
restaurantes universitários e são
dotados de excelentes auditórios e
miniauditórios, bem como de boa rede
de laboratórios de es uisa;

~ A falta de funcionários técnico-
administrativos (agentes universitários)
tem comprometido o bom andamento
das ativid ades administrativas e
pedagógicas da universidade.
~ Há necessidade de atualização dos
acervos bibliog ráficos, bem como a
expansão do quadro funcional das
bibliotecas, sobretudo na contratação
de bibliotecárias.
Em alguns setores e laboratórios, os
equipamentos estão obsoletos e
desatualizados, e em alguns, faltam de
técnicos de laboratório.
~ Não há uma política institucional de
acompanhamento do egresso e de sua
inserção no mercado profissional,
porém, na prática, muitos cursos
realizam este acompanhamento de
diferentes formas.
A internet se mostra instável e lenta. Há
necessidade de aumentar a capacidade
de tráfego de dados e informações, bem
como ampliar a rede de wireless.
~ 0 PDI não ressalta, com o devido rigor,
a necessidade da existência de
auditoria, controladoria, ouvidoria e dos
comitês de éticas em pesquisas
humana e animal.
Aproximadamente 80% do valor do
custeio da Universidade está sendo
destinado para o pagamento de
serviços terceirizados e de estagiários,
o que compromete drasticamente o
desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão. ~ Em
alguns campus, há necessidade de se
criar espaços de convivência
adequados para os estudantes.
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~ A Unioeste tem forte inserção nas
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná,
com múltiplas anões e projetos de
extensão, de prestaqão de servirmos e de
atendimento a comunidade regional,
cumprindo assim, sua função social;
~ 0 Hospital Universitário é referência
em saúde na região e atende a uma
população aproximada de 2 milhões de
habitantes, nas mais diversas
modalidades médicas.

Fonte: Quadro adaptado com as informaçoes exaradas no relatório de avaliação para o recredenciamento
institucional da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, junto ao Sistema Estadual de Ensino
do Paraná. (pgs. 15 a 17)
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5.2 CAMPUS DE CASCAVEL —CICLO 2018-2020

0 histórico do Ensino Superior em Cascavel pode ser descrito de forma

cronológica, a partir de 1968, quando o Ensino Superior passou a ser publicamente

discutido por alguns segmentos da população de Cascavel.

Com o Decreto Federal 70.521, de 15 de maio de 1972, foi autorizada a
implantação da Fundação Universidade do Oeste do Paraná —FUOP, como entidade

Mantenedora e se implantou os Cursos de Pedagogia, Matemática, Ciências de
1'rau

e Letras Português —Francês/Inglês.

Em 1974, por meio do Decreto Federal 065/74, o nome da Fundação

mantenedora foi alterado de Fundação Universidade do Oeste do Paraná —FUOP

para Fundação Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Cascavel —FECIVEL,

denominação mantida até o reconhecimento da Unioeste como Universidade

Regional e multicampi e consequentemente transformada no atual Campus de

Cascavel.

Os cursos ofertados no Campus de Cascavel estão distribuidos em 05

(cinco) Centros, conforme segue: Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas-
CCET, com os cursos de graduação em Engenharia Agricola, Engenharia Civil,

Ciência da Computação e Matemática, e cursos de pós-graduação stricto sensu em

Energia da Agricultura (Mestrado) e em Engenharia Agricola (Mestrado e
Doutorado) ; Centro de Ciências Biológicas e da Saúde —CCBS, com os cursos de

graduação em Ciências Biológicas/Bacharelado, Ciências Biológicas/Licenciatura,

Ciências Biológicas —PARFOR, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Formação
Pedagógica —PARFOR, e cursos de pós-graduação stricto sensu em Biociências e
Saúde (Mestrado) e em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (Mestrado);

Centro de Ciências Sociais Aplicadas —CCSA, com os cursos de graduação em

Adrninistraçao, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas; Centro de Ciências

Médicas e Farmacêuticas —CCMF, com os cursos de graduação em Farmácia e
Medicina, e de cursos de pós-graduação stricfo sensu em Ciências Farmacêuticas;

e Centro de Educação, Comunicação e Artes —CEGA, com os cursos de graduação

em Letras, Pedagogia, Pedagogia para Educadores do Campo (oferta especial) e
Licenciatura em Educação do Campo (oferta especial), e cursos de pós-graduação
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stricko sensu em Educação (Mestrado) e em Letras (Mestrado, Doutorado e Mestrado

Profissionalizante).

Informaqões sobre a realizaqão das metas previstas no Plano Diretor do Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde, do periodo de 20 i8 a 2020.

A representante da Comissão de avaliação realizou a divulgação do plano

diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), campus de Cascavel,

para todos os colegiados de curso de graduação e pós-graduação que integram o
CCBS.

Alguns coordenadores manifestaram-se e a avaliação segue abaixo:

Ciências Biológicas Bacharelado
Quanto ao projeto Laboratório de Ecologia para viabilizar aulas práticas na

graduação e pós-graduação; viabilizar pesquisas na graduação e pós-graduação;
atender atividades de extensão; possibilitar triagem adequado de material biológico

e acondicionar material oriundos de pesquisas ecológicas, devidamente registradas.

Não foi realizada nenhuma meta ou ação prevista no Plano.

Odontologia
0 projeto que visava a reestruturarão do ambulatório com readequação do

espaço, construção de espaço de apoio anexo e construção de pavimento

complementar de ensino e pesquisa da graduação e pós-graduação da Odontologia.

No periodo de 2018-2020 não foi realizada nenhuma meta ou ação.

As informações acima foram repassadas por coordenadores de curso.

Atenciosamente

Solange de Fátima Reis Conterno
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5.2.1 Carnpus de Cascavel —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo 2018-2020

Anões programadas no
PDI 2019/2022

Resolução n'05/2018-
COU

Anões
Realizadas

Resultados alcançados Metas para
o próximo

ciclo
2021/2023

2. Fortalecer a Gestão Administ rativa

Fragilidades Potencialidad
es

2.2 Desenvolver e/ou integrar
sistemas informatizados
institucionais;

Implantação
sistema SEI,
em andamento

do Poucos recursos
humanos para a
área de
informática do
NTI;
A infraestrutura
de informática da
Unioeste deverá
ser readaptada
para atender,
ainda está sendo
licitada e durante
este ano será
toda remodelada;

A eliminação total
de papel na
instituição;
Processos serão
encaminhados
através de
workflow definido
e único, para
atendimento da
legislação interna
e externa;
0 software é de
domínio público,
software livre.

Conclusão da
implantação e
treina mento

2.3 Definir, organizar e adequar
os processos internos;

2.4 Integrar os procedimentos
licitatórios cujos objetos sejam
comuns a todas as unidades;

2.5 Criar Sistema de Gestão de
Custos;

A implantação do SEI trará reorganização
e adequação dos processos

Atendido parcialmente. Em algumas
licitações, como por exemplo dos "ar
condicionados" o processo licitatório foi
integrado com todas as unidades. Em
outras, foi feito apenas para Campus de
Cascavel e Reitoria, sem consultar demais
unidades.

Não atendido

Foram realizadas
parcerias com o
IFPR e UEPG
para adequação
dos processos
utilizando o SEI e
isto acelerará a
reorganização da
institui ão
Assinatura de
licenças para
utilização do
sistema "banco de
preços", utilizado
pelo HUOP,
Reitoria e Campus
de Cascavel, para
composição do
preço médio que
fara parte do
termo de
referência para
abertura de
licita ão

Conclusão da
implantação e
treinamento

Integrar
totalmente os
procedimentos
licitatórios que
forem comuns
a todos os
campi.

Repetir ação

2.6 Elaborar estratégias para
aumentar o orçamento da
Universidade junto ao Governo
do Estado no que tange a fonte
de recursos do tesouro;

Atendido parcialmente. Recursos advindos da Casa Civil e da
Secretaria de Ciência e Tecnologia

Ação continua
para os
prÓXImos
períodos
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2.7Aprimorar os mecanismos de
arrecadação de recursos
próprios;

Atendido parcialmente Ação continua
para os
próximos
períodos

2.8 Ampliar parcerias com
União, Estado e Município no
que tange a saúde e a educação;

Atendido parcialmente Ação contínua
para os
p roxIrnos
períodos

2.9 Destacar e apresentar as
informações de maneira
simplificada no Portal de
Transparência;

Atendido parcialmente Ação continua
para os
proxIITIos
períodos

2.10Criar um sistema de gestão
de documentos eletrônicos.

0 SEI fará esta gestão, para algumas atividades estamos
usando o E-protocolo do Estado do Paraná

Conclusão da
implantação do
SEI e
treina mento

cional3. Fortalecer a Avaliação Institu
3.1 Consolidar as ações da
Avaliação Institucional e sua
integração com o Plano de
Desenvolvimento Institucional e
Projeto Político Pedagógico
Institucional;

Atendido
parcialmente

A falta de
servidores tem
comprometido o
bom andamento
das atividades
administrativas.

Há uma política de
avaliação
institucional que
permite um
excelente
desenvolvimento
e um
planejamento das
atividades. A
Universidade
apresenta uma
história de
sucesso, tanto de
pia nejamento
quanto
autoavalia ão

Buscar
consolidar as
ações da
avaliação
institucional de
maneira mais
efetiva.

4. Fortalecero rocessode lane amento Institucional
4.4 Adotar o Plano Diretor (PD),
o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), o Projeto
Político Pedagógico Institucional
(PPPI), o Plano Plurianual (PPA)
e o Relatório Final da Avaliação
Institucional como documentos
nortea dores do processo
decisório dos Campi, HUOP e
Reitoria.

Atendido parcialmente Ação continua
para os
próximos
períodos

o das atividades da Unioeste5. Estimular a internacionalizaçã
5.1 Fomentar o intercâmbio
discente e docente nos cursos
de graduação e pos-graduação
da Unioeste;
5.2 Promover chamamentos
públicos de mobilidade
acadêmica de estudantes,
docentes e agentes
universitários;

atendido

Atendido.
Foram abertos vários editais de chamamento público de

mobilidade acadêmica, contemplando: bolsas de mestrado e
doutorado; bolsas de estudo MEXT para diversas áreas de

Repetir ação

Repetir ação
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5.3 Facilitar o recebimento de
visitantes internacionais e
socializar os eventos
organizados entre os diferentes
cursos, programas e campi;

5.4 Divulgar a Instituição no
exterior a fim de recrutar
acadêmicos e pesquisadores,
ampliando a dimensão
institucional;

graduação e pós-graduação. Em 2020 os editais foram
cancelados devido a pandemia de COVID-19.

atendido

Atendido parcialmente

Ação continua
para os
próximos
períodos pela
Assessoria de
Assuntos
Internacionais
Ação contínua
para os
próxImos
periodos pela
Assessoria de
Assuntos
Internacionais

5.5 Estimular a cooperaçao
interinstitucional e internacional
por meio de representação em
redes e outras formas
associativas entre os diferentes
niveis da Unioeste;

atendido Ação contínua
para os
próximos
periodos pela
Assessoria de
Assuntos
Internacionais

5.6 Articular com as diferentes
instâncias afins para promover
um ambiente multicultural na
Unioeste;

atendido Ação continua
para os
próximos
periodos pela
Assessoria de
Assuntos
Internacionais

5.7 Promover a Unioeste por
meio de seus informativos
oficiais: Western Paraná Herald
e Heraldo Oeste Paranaense;

Atendido parcialmente Ação continua
para os
próximos
periodos pela
Assessoria de
Assuntos
Internacionais

5.8 Estimular e promover o
ensino em linguas estrangeiras
na comunidade acadêmica;

5.9 Promover a
internacionalização da extensão
e da pesquisa.

atendido

Atendido parcialmente

Ação continua
para os
próximos
eriodos

Ação contínua
para os
p róxl mo s
períodos pela
Assessoria de
Assuntos
Internacionais

7. Im lantar oliticas de Assistência Estudantil
7.1 Criar espaço de convivência atendido
nos Cam i;
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7.2 Disponibilizar espaços para o Atendido parcialmente
Diretório Central dos Estudantes
e Centros Acadêmicos;
7.3 Instituir ações de
acolhimento e apoio ao
estudante;

7.4 Criar, manter e ampliar
estrutura de Apoio Psicológico
aos Acadêmicos;

Atendido parcialmente

atendido

Ação continua
para os
próximos
eríodos

Ação continua
para os
prÓXIínos
períodos

7.5 Implantar programas de
assistência e orientação a saúde
dos acadêmicos;

atendido Ação contínua
para os
PróxIITIos
períodos

7.6 Valorizar e dar suporte para
a consolidação de projetos de
extensão que abarquem
atividades esportivas, de cultura
e de lazer aos discentes;
7.7 Instituir programa de
prevenção e combate a evasão
discente;

7.8 Viabilizar o subsídio total da
refeição para estudantes que
necessitam de assistência;
7.9 Buscar financiamento
público para os investimentos
necessários a infraestrutura
física especifico para o
Restaurante Universitário —RU;
7.10Pleitear o financiamento e o
fomento de custeio e subsidio a
alimenta ão no RU;

atendido

Atendido parcialmente

Não atendido

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Nos últimos anos
houve um declínio
significativo da
evasão escolar,
que é resultado
de algumas
políticas de

permanência e de
assistência

estudantil e de
bolsas para os
estudantes de
graduação e de
ós- radua ão

Ação continua
para os
próximos
períodos

Ação continua
para os
p rÓXIrnos
períodos

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

7.11 Instituir bolsa permanência
ao estudante que necessita de
assistência;
7.12 Buscar formas para
viabilização da Casa do
Estudante e sua manuten ão;
7.13 Readequar no site da
Unioeste as informações
pertinentes aos acadêmicos
integrando dados sobre ensino,
pesquisa, extensão necessárias
a sua vida acadêmica;

Foi criado o conselho de assistência estudantil que institui uma
bolsa

Atendido parcialmente, foi feito um projeto de moradia para
contemplar a necessidade, a seguir teremos que buscar os

investimentos necessários
Atendido parcialmente

Implantação
efetiva

Repetir a ação

Repetir a ação
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7.14 Atualizar o questionário
socioeconômico e implementá-
lo, também, aos acad êmicos
ingressantes pelo SISU.

Não atendido. A instituição não
tem informação
dos dados dos
acad êmicos que
ingressam via
SISU, por esse
motivo, para
esses
acadêmicos não é
possivel
implementar o
questionário
socioeconômico,
pois eles se
inscrevem pelo
ENEM e a
Unioeste não tem
acesso aos dados
do ENEM.

Poderia ser
implantado para
os acadêmicos
que já estão
cursando, vida
DAA/NTI.

Repetir ação

8.Am liar a comunicação e divul ação das atividades da Unioeste
8.1 Socializar as atividades de
pesquisa, ensino e extensão
realizadas na Unioeste;
8.5 Proceder melhorias no
sistema de comunicação e
integração dos setores da
universidade com a comunidade
acadêmica;
8.6 Fortalecer as atividades da
Ouvidoria.

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente. A ouvidoria tem se mostrado um
instrumento bastante importante dentro da Instituição e nos
ultimos anos vários discentes se valeram desse instrumento

ara fazer suas denuncias e uestionamentos.

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

9. Fortalecer as politicas de Ensino (Graduação e Pós-Graduação), de Extensão, de Pesquisa e de Inovação
Tecnoló ica
9.1 Acompanhar o resultado do
ENADE de todos os cursos e
promover ações para melhoria
da avalia ão;

NSA (aguardar os centros pois alguns colegiados podem estar fazendo já as
análises —a computação faz há tempos)
Atividade paralela com a PROGRAD

9.2 Instituir programas de apoio
pedagógico por videoaulas
voltados aos conhecimentos
básicos de cada área;
9.3 Adquirir softwares e
respectiva licença de uso para
os cursos de graduação;

9.4 Criar o Programa de Tutoria
para o acompanhamento dos
cursos de radua ão;

Não atendido

Atendido parcialmente. A empresa RX Tecnologia e
Educação Ltda está doando o Software ClinicarX para

utilização na Farmácia Escola. 0 processo está em fase de
finalização da contratação. Existe ainda o interesse de uma

empresa de Fortaleza em ceder softwares —versão
acadêmica, para o Curso de Ciências Contábeis. Esse

rocesso está em andamento.
Não atendido.

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

9.7 Criar mecanismos de Atendido
acompanhamento do Egresso; parcialmente

Não há uma
politica de
acompanhamento
do egresso e de
sua inserção no
mercado
rofissional,

Repetir a ação
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9.8Ampliar o número de titulos e
volumes do acervo de livros e
eriódicos da Biblioteca;
9.9 Elaborar e institucionalizar a
política de desenvolvimento de
coleções das bibliotecas dos
cam i;

9.11 Promover a implantação de
programas e projetos de
extensão universitária com
vistas para assegurar a
curriculariza ão da extensão;
9.13 Articular, fortalecer e
instigar incubadoras Sociais e
Solidárias;
9.14 Fortalecer a cultura e a
rática da extensão inovadora;
9.15 Instituir um espaço cultural
em cada Unidade;
9.18 Promover maior integração
entre as atividades de ensino,
es uisa e extensão;
9.19 Incentivar a interatividade
dos Programas stricto sensu,
com oferta de turmas especiais
nos cam i;
9.20 Apoiar a consolidação dos
cursos stricto sensu e lato sensu
implantados e apoiar a
implantaçao de novos cursos
demandados pela comunidade
acadêmica;
9.21 Estabelecer critérios claros
de prioridades para
investimentos nas estruturas da
ós- radua ão;
9.22Apoiar a produção cientifica
e sua divulgação em revistas
ind exadas nacionais e
internacionais;
9.23 Ampliar ações para o
fomento/ financiamento de
publicação de periódicos,
visando a melhoria da avaliação
Qualis/Ca es;
10.Fortalecer o Ensino a Distância
10.1 Migrar servidores de
aplicações e conteúdo do
NEADUNI, visando flexibilidade;

porém, na prática,
muitos cursos
realizam este
acompanhamento
de diferentes
formas.

Atendido parcialmente

Não atendido

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Não atendido

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Não atendido

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

10.2 Implementar matricula on-
line ara todos os olos;

Implementado desde 2020
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10.3Desenvolver e implementar
a integração entre o Academus e
o Moodle;
10.5Apoiar a implementação de
práticas de EAD no ensino
resencial;
11.Am liar e fortalecer olíticas
11.1 Viabilizar fóruns de
discussões didático-
pedagógicas e administrativas
para atualização e
aperfeiçoamento de práticas
pedagógicas e da gestão
acadêmica;
11.2 Incentivar a criação de
Mestrados e Doutorados
Interinstitucionais (Minter e
Dinter) voltados a capacitação
dos servidores (Docentes e
A entes Universitários ;

11.3 Estimular a qualificação
permanente dos servidores
(Docentes e Agentes
Universitários ;
11.4 Fortalecer a Politica de
Captação de Recursos para
investimento na qualificação e
capacitação dos servidores
(Docentes e Agentes
Universitários ;

Não atendido.

Atendido parcialmente

de Gestão de Pessoas
Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

11.5Instituir politica de relotação
e redimensionamento dos
A entes Universitários;

Não atendido. Existe dentro da Instituição a possibilidade de relotação de
agentes, porém uma politica especifica para isso ainda não foi instituida.

11.6 Ampliar o quadro de
servidores (Docentes e Agentes
Universitários) efetivos com
conformidade com o
crescimento da estrutura
administrativa, de ensino,
pesquisa e extensão da
instituição;

11.7Garantir a recomposição e
a reposição das vagas de
servidores (Docentes e Agentes
Universitários) efetivos, com
base nas demandas
consolidadas;

Atendido
parcialmente. Alguns
docentes
concursados

tornaram

posse
mediante liminar.
Mas o quadro de
servidores técnicos
está aquém do que a
instituição necessita,
pela não reposição
de servidores
a osentados.
Atendido
parcialmente. Alguns
docentes
concursados
tornaram posse
mediante liminar.
Mas o quadro de
servidores técnicos
está aquém do que a
instituição necessita,
pela não reposição
de servidores
a osentados.

¹o há uma
política de
recursos
humanos, pelo
Estado, que
garanta a
autorização de
concursos para a
reposição de
professores e
agentes
universitários que
se a osentam¹o há uma
politica de
recursos
humanos, pelo
Estado, que
garanta a
autorização de
concursos para a
reposição de
professores e
agentes
universitários que
se a osentam

Repetir a ação

Repetir a ação

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



77

12. Ex andir e consolidar os cursos de Graduaqão e Pós-Graduaqão
12.1 Implantar os cursos de
Graduação e Pós-Graduação
previstos no Plano Diretor;

12.5 Apoiar ações estratégicas
dos Programas de pós-
graduação stricto sensu e
emprego de recursos financeiros
do PROAP;
13.Fortalecer as olíticas de Inclusão
13.1Ampliar o acesso e garantir
a permanência dos segmentos
étnicos e sociais historicamente
excluídos do ensino superior
úblico;
13.2 Envidar esforços para o
cumprimento do plano de
acessibilidade do PEE;
13.3Desenvolver novos projetos
que visem as ações inclusivas e
de acessibilidade;

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Nos últimos anos
houve forte

consolidação da
Pós-Gradua ão

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

13.4 Contratar profissionais
efetivos para atu arem no
acompanhamento dos
acadêmicos com deficiência de
acordo com cada necessidade;
13.5Ampliar a oferta de curso de
Libras a comunidade acadêmica
visando a grande maioria dos
docentes e agentes
universitários para que possam
se comunicar nessa lín ua.

Não atendido. Contratado apenas PSS

Atendido

Repetir a ação

Repetir a ação

14. Im lantar olíticas de Educação Ambiental
14.1 Gerenciar e minimizar a
era ão de resíduos;
14.2 Implantar e modernizar Atendido
plano de gerenciamento de
resíduos;
14.3 Desenvolver ações junto a
comunidade envolvida (docentes
e discentes) de conscientização
e adoção de práticas
responsáveis que minimizem os
impactos das atividad es de
ensino e de es uisa;
14.4 Construir uma estrutura
física destinada a recuperação
de solventes e ao tratamento de
arte dos resíduos erados;
14.5 Incentivar o reuso e o
reaproveitamento de insumos e
rea entes uímicos;
14.6 Adotar os princípios da
Química Verde;

Atendido parcialmente

Atendido parcialmente

Não atendido

Não atendido

Não atendido

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação
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14.7 Desenvolver campanhas
informativas visando minimizar a
utiliza ão de descartáveis;
14.8 Implantar sistema de coleta
e utilização de águas
luviométricas;
14.9Desenvolver campanhas de
preservação e conservação dos
es a os úblicos;
14.10Adotar e implementar um
protocolo de coleta e
armazenamento de residuos
uimicos.

atendido

Não atendido

Atendido parcialmente

Não atendido

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

15.Ampliar e adequar a infraestrutura fisica e tecnológica (o detalhamento de cada anão está discriminado
no Plano Diretor
15.1 Concluir e ampliar as
instalações adequando-as a
estrutura para possibilitar maior
acessibilidade;
15.2 Construir e/ou ampliar
passarelas de acesso entre os
edificios;
15.3Melhorar a estrutura com a
ampliação dos espaços, via
novas construções ou
read equação dos existentes
para atendimento das atividades
fins e meio;
15.4 Construir e/ou melhorar a
infraestrutura do Restaurante
Universitário RU ;
15.5 Implementar projeto
urbanístico;
15.6 Implantar e consolidar o
sistema de segurança e
monitoramento da universidade;

15.7 Executar Projeto Básico de
Arquitetura nas normas vigentes
para regularização junto a
Vi ilância Sanitária;
15.8 Executar projeto de
climatização nas normas
vigentes com vistas a
regularização junto a Vigilância
Sanitária;
15.9 Executar P lano de
Segurança Contra Incêndio e
Pânico (PSCIP) nas normas
vigentes para regularização
'unto ao Cor o de Bombeiros;
15.10 Instalar e reformar o
sistema de iluminação e da rede
de energia elétrica a fim de
riorizar ener ias renováveis;
15.11 Implementar e/ou adequar
as instalações hidráulicas (água,
es oto, alerias luviais ;

Atendido parcialmente.

Não atendido

Atendido parcialmente. Construção de um predio com
recursos do FINEP para o BIOINFRA

Atendido parcialmente. Melhorias no sistema de esgoto,
iniciada em 2020, com previsão de conclusão esse ano.

Não atendido

Atendido parcialmente.
Instalação de Câmeras e posto de monitoramento.

Foram designadas rotas e escalas para a equipe de
se uran a.
Não atendido

Atendido parcialmente

Não atendido

Atendido parcialmente. Instalação de placas fotovoltaicas para
captação de energia solar no campus de Cascavel

Atendido parcialmente. Está sendo readequado o sistema de
esgoto do Campus de Cascavel.

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação
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15.12 Melhorar sistema de
telefonia;

15.15 Atualizar e/ou adquirir
softwares e equipamentos de
informática a partir de compras
ou contratos de loca ão;
15.16 Adquirir projetor
multimidia e telas de projeção
ara as novas instala ões;
15.17 Atualizar e proceder
manutenção dos projeto res
multimidia;

Atendido parcialmente, com a troca do sistema de telefonia
convencional pelo sistema IP. A maioria dos setores já estão

utilizando telefone IP.
Atendido

Atendido parcialmente. Foram adquiridos alguns projetores
multimidias. Mas ainda existe a necessidade.

Não atendido

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação

15.18 Modernizar o sistema de
controle de frequência dos
servidores;

Atendido parcialmente. 0 controle de frequência dos servidores técnicos é feito
por meio de ponto digital. Os docentes continuam preenchendo o controle de
frequência manualmente, porem o formulário foi adaptado, de forma a ref letir
melhor a carga horária desenvolvida pelo docente, de acordo com o PIAD e o
Academus.

15.19 Ampliar e modernizar a
estrutura física e tecnológica das
bibliotecas;

15.20 Adquirir equipamentos
específicos aos laboratórios;

Atendido
parcialmente, com a
compra de alguns
mobiliários.
Ampliação não foi
realizada.

Atendido
parcialmente. Foram
adquiridos
computadores para
os laboratórios de
Informática do
Campus de
Cascavel; cartões
SSD, gabinetes e
outros periféricos.
Para o Laboratório de
Geo processamento
foi adquirida uma
esta ão total;

Há necessidade
de atualização do

acervo
bibliográfico, bem
como expansão

do quadro
funcional das
bibliotecas,
sobretudo na
contratação de
bibliotecária.
Em alguns

laboratórios os
equipamentos

estão obsoletos e
desatualizados.
Além disso,

faltam técnicos de
Laboratórios.

Ampliar e
modernizar a
estrutura física
e tecnológica
das bibliotecas

Repetir a ação

15.21 Adquirir maquinários e
implementos agricolas para
complementar e ampliar o
parque tecnológico dos Núcleos
e afins;
15.22 Adquirir maquinários e
equipamentos necessários a
realização dos serviços de
manuten ão e conserva ão;
15.23Adquirir novos mobiliários;

Atendido parcialmente

Atendido.

Atendido parcialmente. Foram comprados vários mobiliários
com recursos oriundos de emendas parlamentares, tais como:
conjuntos escolares, cadeiras para biblioteca. Em processo de
compra mesas e armários para a Biblioteca. Contudo ainda
existe a necessidade de substituição de moveis velhos em

vários setores do Cam us.

Repetir a ação

Repetir a ação

Repetir a ação
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15.24 Adquirir novos veiculos e
manutenção da frota existente.

Atendido parcialmente. Adquirido um ônibus em 2020 para o
Campus de Cascavel, com recurso de emenda parlamentar.
Além disso, as manutenções foram realizadas de acordo com

as necessidades.

Repetir a ação
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5.3CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU —CICLO 2018-2020

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE —foi formada

pela integração de 4 faculdades municipais isoladas (de ensino não gratuito), criadas

em Cascavel (FECIVEL, 1972), em Foz do Iguaçu (FACISA, 1979), em Marechal

Cândido Rondon (FACIMAR, 1980) e em Toledo (FACITOL, 1980). 0 primeiro ato

público, de repercussão regional e estadual, a favor da criação de uma universidade

regional mulficampi, com base nas faculdades oestinas existentes, ocorreu em

Guaraniaçu, em 19 de abril de 1984, numa reunião da AMOP (Associação dos

Municipios do Oeste do Paraná), com a presença de secretários de estado e da

presidência do Conselho Estadual da Educação. Nessa ocasião, ficou definido o

propósito de que o Oeste do Paraná deveria ser servido por uma instituição

integradora, pública e regional de ensino superior.

A primeira prática de integração entre as 4 faculdades foi através do

vestibular unificado em 1985. Durante esse ano também tomou corpo o movimento

PRÓ-UNIOESTE, através da constituição de uma comissão, formada por

representantes das 04 prefeituras municipais, da ASSOESTE (Associação
Educacional do Oeste do Paraná), com apoio de prefeitos, de vereadores, de

deputados da região. Em abril de 1986, uma caravana de mais de 400 professores,

estudantes, politicos e autoridades deslocou-se a Brasilia e tentou sensibilizar e forçar
o MEC a criar uma universidade federal no Oeste do Paraná. Essa ação era

subsequente a um documento entregue, ainda em 1985, em Curitiba, ao então

candidato (a presidente) Tancredo Neves, que, na oportunidade, acenou para essa
possibilidade. Essas ações não resultaram na federalizaçao. Porém, o MEC liberou

significativos recursos para as 4 faculdades, permitindo o seu crescimento, e
sensibilizou o Governo do Estado para a questão. Uma representação da caravana

retornou por Curitiba, onde estudou os mecanismos legais para a busca da

estadualizaçao, prometida no caso da não federalização.

Assim em 9 de maio de 1986, no Palácio Iguaçu, foi assinado o termo de

compromisso para a estadualização. Durante o ano ocorreram estudos e a tramitação
politica do projeto na Assembleia Legislativa. Em janeiro de 1987, por lei estadual, foi

criada a "Fundação Federação Estadual de Instituições de Ensino Superior do Oeste

do Paraná", com a sigla UNIOESTE. Assim, o Estado do Paraná recebeu, através da
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Fundação, os patrimônios, o pessoal e os encargos das 4 faculdades pré-existentes.

Durante o ano de 1987 foram implantados o primeiro Estatuto e Regimento, além de

terem sido realizadas as primeiras eleições gerais para Diretor Presidente e para

Diretor Vice-Presidente, empossados somente em 05 de outubro de 1988.
Em janeiro de 1988 ocorreram dois fatos significativos para a UNIOESTE.

A transformação da UNIOESTE em FUNIOESTE (Fundação Universidade Estadual

do Oeste do Paraná), por iniciativa do Governo do Estado, sinalizando para a ideia

de, em curto prazo, ser possivel a criação da universidade, pela via do

reconhecimento. Concomitantemente, a gratuidade do ensino da UNIOESTE, foi

concedida por lei estadual, extensiva a todas as instituições de ensino superior

estaduais do Paraná.
Durante o governo Sarney (1985-1989), e mesmo posteriormente, foram

publicados sucessivos decretos federais proibindo a criação de universidade e de

cursos superiores. Mesmo assim a UNIOESTE discutiu e formulou seu projeto de

universidade (primeira estatuinte em 1989). Em dezembro de 1991, o Conselho

Estadual de Educação (CEE/PR), por delegação do Conselho Federal de Educação

(CFE), aprovou a Carta Consulta (pré-projeto) da transformação da UNIOESTE em

universidade. Era o primeiro processo de reconhecimento de universidade estadual a
tramitar pelo CEE/PR. Em setembro de 1992, o CEE/PR instalou oficialmente o

chamado "periodo de acompanhamento", com a designação de peritos de

universidades brasileiras (USP, UNESP, UNICAMP e UEM), eu orientaram os projetos
da UNIOESTE nas diversas áreas do saber e seu planejamento para um quinquênio

após o seu reconhecimento (1995-1999),como determina a legislação. Internamente,

constituiu-se uma comissão de apoio técnico (CAT) aos trabalhos do reconhecimento,

para coordenar as discussões e a produção de documentos e projetos, em articulação

com os peritos e com o relator do processo de reconhecimento no CEE/PR. A CAT

organizou 9 grupos de trabalho (GTs), chegando a envolver mais de uma centena de

professores, funcionários, alunos e assessores nesse processo de planejar e avaliar

a futura universidade.

Enfim, em 5 de agosto de 1994, o CEE/PR deliberou sobre o projeto e
reconheceu por unanimidade a UNIOESTE, remetendo o processo ao MEC, para o

ato ministerial de homologação, que ocorreu no dia 23/dez/1994. Nesta data, em

sessão solene em Cascavel, e com a presença do Ministro da Educação, foi
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reconhecida e instalada a universidade, e dada posse ao Reitor, ao Vice-Reitor, e aos
diretores dos carnpi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo
—todos em caráter pro tempore, não eletivo, para um periodo de transição estatutária

até a data limite de 23/dez/1995. Em decorrência do novo Estatuto e Regimento,

durante 1995 foram instalados os Centros Universitários:

~ NOME INICIAL DA INSTITUIÇAO
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Foz do Iguaçu —FACISA

~ INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
Agosto de 1979

~ O'IRETORA —1979 a 1982
HILDEGARD ORTRUD LITZINGER GHISI

~ CURSOS QUE OFERTAVA

Administração desde 1979
Ciências Contábeis desde 1979
Turismo desde 1985
Letras desde 1985

~ ENTIDADE MANTENEDORA

Criada pela FUNEFI —Fundação Educacional de Foz do Iguaçu, em 15.12.78,
conforme Ata n.'7.

CURSOS:
Administração Ciências Contábeis:
Implantação: 1979
Ciências Contábeis:
Implantação: 1979
Letras:
Implantaçã o: 19S5
Turismo:
Implantaçã o: 19S7
Ciência da Computação:
lmplantaçã o: 1995
Matemática:
Implantaçã o: 199S
Engenharia Elétrica:
Implantaçã o: 199S
Enfermagem:
Implantação: 199S
Hotelaria:
Implantação: 1999
Pedagogia:
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Implantação: 2000
Matemática:
lmplantaçã o: 199S
Engenharia Mecânica:
Implantaçã o: 2002
Direito:
Implantação: 2002

PROGRAIVIAS STRICTU SENSU:
1. Mestrado e Doutorado em Sociedade Cultura e Fronteira
2. Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação
3. Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira
4. Mestrado em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade

COMUNIDADE ACADÊMICA EM 2019
1892 alunos de graduação
343 alunos de pós-graduação
177 professores efetivos
47 professores temporários
68 agentes universitários efetivos
18 agentes temporários
33 estagiários

5.3.1Carnpus de Foz do Iguaçu —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo 2018-2020

Ações
programadas

no PDI
2019/2022

Resolução
n'05/2018-COU

Ações
Realizadas

Fragilidades Potencialidades

Resultados alcançados Metas para o
próximo ciclo
2021/2023

1.Atualizar a Estrutura Or anizacional
1.1 Atualizar o
Estatuto e o
Re imento Geral;

Discussões no Campus/centros/Reitoria Atualizar o Estatuto
e o Regimento geral

1.2Criar e atualizar a
estrutura
organizacional de
acordo com
necessidades da
comunidade
acadêmica, por meio
de Comissão
es ecífica;

Discussões no
Campus/centros/Rei-
toria

orçamentárias Dinamizar as
açõesrealizadas

Implantar
estrutura.

nova

1.3 Revisar as
atividades
estabelecidas para
cada
setor/unidade/órgão,
de acordo com as

Grupos de trabalho
Troca de experiências
entre setores
Agilidade nas
informações com
ru os de whats entre

Falta
Recursos
humanos

de Comprometimento
dos setores.

Fortalecer os grupos
de trabalho com
formação
continuada.
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novas rotinas
implementadas, a
fim de ampliar a
eficácia e a
padronização de
rotinas intercam us.

setores e com as
chefias

2. Fortalecer a Gestã o Administrativa
2.1 Aprimorar o
sistema do órgão
responsável, com
novas
funcionalidades a fim
de integrar as Pró-
Reitorias;

2.3 Definir, organizar
e adequar os
processos internos;

2 4 Integrar os
procedimentos
licitatórios cujos
obj etos sejam
comuns a todas as
unidades;

Planejamento do
Campus e atividades
em parcerias com as
pró-reitoras

Grupos de trabalhos
entre as equipes de
chefias e direção
geral

A
sensibilização e
participação de
toda a
comunidade
acadêmica nas
ativida des
ro ostas
A falta de
recursos
humanos

Falta de
recursos
humanos

Integração entre as
Pró-reitorias e
Campus

Urgência na
contratação

Planejamento do
Campus e
atividades em
parcerias com as
pró-reitoras.

Fortalecer os grupos
de trabalhos entre
os segmentos das
equipes entre
chefias e agentes
universitários e
dire ão eral

2.4 IVlanter a meta:Integrar os procedimentos licitatórios cujos objetos sejam comuns a todas as unidades,
junto a reitoria. Melhorar o processo de informação, controle e legalidade que são essenciais ao bom
andamento dos processos de aquisição de bens ou serviços. Com mais dois servidores atuando na Seção,
busca-se descentralizar e agilizar as atividades do processo de contratação de bens e serviços. Atualmente a
Seção conta com apenas um servidor efetivo para atuar na elaboração e controle de todo o Processo de
Licitação, desde a legislação aplicável a cada objeto a ser contratado, elaboração da minuta do edital e
contrato, até a coleta de assinatura no Termo Contratual, sendo que o segundo servidor que atualmente
encontra-se lotado no setor, é responsável pela organização interna da Seção, ou seja, arquivo e envio de
documentos. Busca-se a descentralização das atividades de modo que um servidor possa administrar as
atividades, outro responsabilize-se pelos processos licitatórios e um terceiro fique com a parte de contratos e
controle e manutenção dos diversos sistemas e planilhas de informações, incluindo-se o cadastro de licitantes,
sendo que o quarto servidor permanecerá com as atividades de rotinas administrativas da Seção de Licitação.
- Contratação de dois técnicos administrativos e um advogado
Contratação ou realocação de dois servidores da função de Técnico Administrativo; —Aquisição de 3 novas
estações de trabalho com gaveteiro; -Aquisição de 3 novos computadores; —Aquisição de duas novas cadeiras
ergonômicas com apoio de costas e braços; —Aquisição de 3 apoios de pés; —Aquisição de urna máquina de
reprografia para a Seção; —Um aparelho de ar condicionado com capacidade de no minimo 12.000 BTU's;-
trocar a abertura anela or uma ue de maior ventila ão e luminosidade na sala.
2.8 Ampliar
parcerias com
União, Estado e
Municipio no que
tange a saúde e a
educação;

Projetos de extensão
e pesquisa junto a
secretaria de
educação e saúde.
Atividades de
formação continuada
aos professores da
rede municipal,
estadual.
Central Covid 19
Coleta e orientação
Exames Covid 19

Demanda
reprimida.
Falta de
recursos
humanos.

Cursos de
Licenciatura

Cursos de Saúde:
graduação e pós-

graduação

Ampliar e fortalecer
as parcerias,
convênios junto a
secretaria municipal,
núcleo regional de
educação e
secretaria de saúde
municipal.
Implantação do
Centro Infantil
escola de aplicação-
Parceria com a
Secretaria Munici al
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junto a comunidade
acadêmica
Parceria com Hospital
Municipal de Foz do
Iguaçu na
implantação do
Hospital Escola.
Construção do
espaço para
implantação do
Centro Infantil
escola de aplicação
para as licenciaturas.

de Educação de Foz
do Iguaçu.

2.9 Destacar e
apresentar as
informações de
maneira simplificada
no Portal de
Transparência;

Central
Informações

de Falta de
recursos
humanos

qualificados

Ampliação do
acesso a

comunidade
acadêmica as
informações

Ampliar e fortalecer
a divulgação dos
dados de forma que
a comunidade tenha
acesso as
informações criando
um portal de
transparência do
Campus de Foz do
I uau

pão Institucional3. Fortalecer a Avalia
3.1 Consolidar as
ações da Avaliação
Institucional e sua
integração com o
Plano de
Desenvolvimento
Institucional
Projeto
Pedagógico
Institucional;

Discussões e grupos
de trabalho para
consolidar e propor
novas metas ao PDI e
PPI

Participação de
toda
comunidade

Integração entre as
comissões

Consolidar as ações
da Avaliação
Institucional e sua
integração com o
Plano de
Desenvolvimento
Institucional
Projeto
Pedagógico
Institucional;

3.2
mecanismos
ampliar
participação
comunidade
acadêmica
processo
avaliação
institucional;

Criar
para

a
da

no
de

Consulta a
comunidade
acadêmica de ações
que podem ser
desenvolvidas

A participação
de todos os
segmentos da
comunidade
acadêmica

Aumento gradativo
da participação da
comunidade
acadê mica

Consolidar
mecanismos
existentes
Avaliação
Institucional.

os
já
de

3 3 Ampliar a
divulgação dos
resultados da
Avaliaçao junto a
comunidade
acadêmica;

Apresentação e
discussão dos ciclos
avaliativos.

A participação
de todos os
segmentos da
comunidade
acadêmica

Crescente
participação da
comunidade no
debate dos

resultados das
avalia ões

Ampliar a
divulgação dos
resultados da
Avaliação junto a
comunidade
acadê mica

3.4 Integrar e
otimizar o sistema
Minos para
aplicação de
questionários
voltados a avaliação
aos diferentes
se uimentos;

Não se aplica
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3 5 Ampliar a
utilização cIos
resultados da
Avaliação como
subsidio s para os
planejamentos
institucionais.

Utilização dos
resultados da
Avaliação como
subsidios para os
planejamentos
institucionais

A integração entre
os avaliação e
planejamento

Consolidar a
integração entre os
resultados das
avaliações e o
pia nejamento
institucional

4. Fortalecer o roce sso de lane amento ln stitucional
4.1 Implementar o
processo de
planej ame nto
envolvendo a
comunidade
acadêmica;
4.2 Envidar esforços
para a criação do
Sistema de
Planejamento
Estratégico
Informatizado;
4.3 Manter o
Planejamento
Estratégico dos
Campi, HUOP e
Reitoria, com base
nas análises
realizadas pela
comunidade externa
e interna;

Fórum da
comunidade

Esforços junto a
Reitoria e aos demais
campis

Construção do PDI a
partir das análises
realizadas com a
comunidade externa

Sensibilização
de todos os
setores da
sociedade

Recursos
orçamentários
e humanos

Participação

Cursos de
engenharia e
ciência da
computação

análises realizadas
com a avaliação da
comunidade externa

e interna.

Consolidar e ampliar
a participação de
todos os segmentos
da sociedade no
Fórum da
Comunidade

criação do Sistema
de Planejamento
Estratégico
Informatizado.

Revisar 0
Planejamento
estratégico com
base nas análises
realizadas com a
avaliação da
comunidade externa
e interna.
Ampliar o banco de
dados;

4.4 Adotar o Plano
Diretor (PD), o Plano
de Desenvolvimento
Institucional (PDI), o
Projeto Politico
Pedagógico
Institucional (P P PI),
o Plano Plurianual
(PPA) e o Relatório
Final da Avaliação
Institucional como
documentos
norteadores do
processo decisório
dos Campi, HUOP e
Reitoria.

Discussões
proposições
como
sistematizador
documentos:
PPA, AVI

e
tendo
eixo
os

PDI;

Sensibilização
da importância
da integração

A busca da
integração entre os

documentos

Estabelecer como
prioridade a
integração entre o
Plano Diretor (PD), o
Plano de
Desenvolvimento
Institucional (PDI), o
Projeto Politico
Pedagógico
Institucional (PPPI),
o Plano Plurianual
(PPA) e o Relatório
Final da Avaliação
Institucional como
documentos
norteadores do
processo decisório
dos Campi, HUOP e
Reitoria.

5. Estimular a interna cionalizaqão das atividades da Unioeste
5.1 Fomentar o
intercâmbio discente
e docente nos
cursos de graduação
e pós-graduação da
Unioeste;

Intercâmbio entre docentes e discentes nos cursos de
graduação e pós-graduação em eventos nacionais e
internacionais
Estágios
Pesquisas
Projetos de Extensão e de ensino.

Ampliar e consolidar
o Intercâmbio entre
docentes e
discentes nos
cursos de
graduação e pós-
graduação em
eventos nacionais e
internacionais
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5.2 Promover
chamamentos
públicos de
mobilidade
acadêmica
estudantes,
docentes e agentes
universitários;

de

5.4 Divulgar a
Instituição no
exterior a fim de
recrutar acadêmicos
e pesquisadores,
ampliando a
dimensão
institucional ;

55 Estimular a
cooperação
interinstitucional e
internacional por
meio de
representação em
redes e outras
formas associativas
entre os diferentes
níveis da Unioeste;

5.3 Facilitar o
recebimento de
visitantes
internacionais e
socializar os eventos
organizados entre os
diferentes cursos,
ro ramas e cam i;

chamamentos publicos de mobilidade acadêmica de
estudantes, docentes e agentes universitários

recebimento de visitantes internacionais e socializar os
eventos organizados entre os diferentes cursos, programas e

campi;

Divulgação das pesquisas e projetos de extensão em revistas
cientificas e eventos científicos

Cursos de Pós-graduação

as
em

Item 5.1.

Idem 5.1.

Idem 5.1.

Idem 5.1.

Estágios
Pesquisas
Projetos de
Extensão e de
ensino.
Recebimento de
visitantes
internacionais
grupos de pesquisa
e atividades a fins.
Estimular a
cooperação
interinstitu cional
Socializar
pesquisas
eventos
internacionais e
promover eventos
com o mesmo
caráter e de
ambiente
multicultural e de
desenvolvimento
nacional e re ional.
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5.6 Articular com as
diferentes instâncias
afins para promover
um ambiente
multicultural na
Unioeste;
5.8 Estimular e
promover o ensino
em ling uas
estrangeiras na
comunidade
acadêmica;

Palestras, atividades
culturais

Ensino de Linguas-
Projetos de Extensão

Atendimento a
demanda

0 interesse e a
participação da
comunidade

0 interesse da
comunidade

Ações voltadas para
promover um
ambiente
multicultural.

Construção de um
centro de ling uas
800m2;

5 9 Promover a
internacionalização
da extensão e da
es uisa.

Divulgação das pesquisas e projetos de extensão em revistas
cientificas e eventos científicos

Idem 5.1.

6. Am liar a intera ão entre a Unioeste e a sociedade
6.1 Manter e ampliar
as ações de
integração da
comunidade interna
e externa a fim de
fortalecer a politica
de inserção social;

6.2 Instituir debate
público sobre o
desenvolvimento
das Comunidades
Tradicionais da
Região e seus
impactos
econômicos, sociais
e ambientais;

6.3 Ampliar as
atividades de
extensão visando
maior interação com
a sociedade;

6.4 Fortalecer as
relações com a
comunidade externa
por meio de
diferentes canais de
comunica ão.

Fórum da
comunidade com a
participação da
comunidade
acadêmica e externa

Fórum da
comunidade com a
participação da
comunidade
acadêmica e externa.
Seminários sobre a
temática

Projetos de extensão
com ênfase na
perspectiva social

Idem 5.9

Ampliar a
participação de

todos os
setores da
sociedade

Idem 6.1.

Bolsas
extensionistas

Idem 5.9

0 envolvimento da
comunidade externa

Idem 6.1

Projetos de
extensão

consolidados na
comunidade

Idem 5.9

Fortalecer e
consolidar o fórum
da comunidade
como um espaço de
diálogo, proposições
e ações junto a
comunidade interna
e externa.
Fortalecer e
consolidar o fórum
da comunidade
como um espaço de
diálogo, proposições
e ações junto a
comunidade interna
e externa sobre os
impactos
econômicos sociais
e ambientais na
tri lice fronteira.
Fortalecer e ampliar
Projetos cle
extensão com
ênfase na
perspectiva social e
pl odução do
conhecimento.
Ampliar as bolsas
exten sionistas.
Idem 5.9

7. Im lantar oliticas de Assistência Estudantil
7.1 Criar espaço de
convivência nos
Campi;

Pesquisa junto aos
acadêmicos de
espaços cle
convivência.

Recurso
orçamentário

A participação dos
centros acadêmicos

e do DCE

Criação de sala de
aula ao ar livre;
Rendário (redes)—
espaço junto as
árvores;
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Construção de
quadra esportiva e
espaço de
caminhada.

7.2 Disponibilizar
espaços para o
Diretório Central dos
Estudantes e
Centros
Acadêmicos;

7.3 Instituir ações de
acolhimento e apoio
ao estudante;

7.4 Criar, manter e
ampliar estrutura de
Apoio Psicológico
aos Acadêrnicos;

7.5 Implantar
programas de
assistência e
orientação a saúde
dos acadêrnicos;

DCE tem espaço
disponibilizado e
todos os espaços do
cam pus sao
disponibilizados com
agendamento

Semana
Integração
Universitária
Semana da
Primavera
Universitária
Formação
Continuada aos
acadêmicos nas
diferentes áreas do
conhecimento.

Programa Ser Mais
Unioeste
Implantação da
Clínica-psicológica
Ações de
atendimento em
grupo aos diversos
setores da
universidade.
Contratação de
Profissional na área
de psicologia

Ações junto ao curso
de enfermagern e ao
Programa de Pós-
graduação em saúde
pública na região de
fronteira de
orientação e
monitora mento da
saúde física e mental
dos acadêmicos;

Espaço físico

Recursos
orçamentários

Demanda
reprimida

Recursos
orçamentários

Na contradição o
espaço físico ainda
disponível para
construção.

A grande
participação dos
acadêmicos nas
atividades
recreativas,
culturais e
cientificas.

Triplicou o
atendimento aos
acadêmicos da
graduação e pós-
graduação

Projetos de
extensão, pesquisa
e ensino na área.

Construção de salas
multiusos e espaços
de convivência.
Construção espaço
multiuso para
atender os
movimentos
estuda ntis com
aérea 600 m2 no
total, mobiliada.
Fortalecer e
consolidar as
atividades e ações
de acolhimento e
apoio aos
estudantes e cada
vez mais envolver
os acad êmicos no
planejamento
dessas ações,
criando 0
pertencimento a
Universidade.
Fortalecer e
consolidar a clínica
psicológica e as
Ações em
andamento junto
aos acadêmicos,
docentes e técnicos
administrativo.
a previsão de
contratação de
profissionais da área
de psicologia,
psiquiatria, nutrição
e serviço social;
ações de integração
entre os servidores;
encontros de áreas
afins.
Ampliar e fortalecer
ações junto a
comunidade
acadêmica,
ressaltando a ações
positivas de
esclarecimento,
acompanhamento e
orientação
desenvolvidas
durante a andemia.
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7.6 Valorizar e dar
suporte para a
consolidação de
projetos de extensão
que abarquem
atividades
esportivas, de
cultura e de lazer aos
discentes;

Palestras, Cursos,
entre outros.
Central COVID19

Semana
Primavera
Universitária;
Projetos de Extensão
ja desenvolvidos

Recursos
orçamentá rios
Demanda
reprimida

0 Interesse da
comunidade em
programas que

integrem a saúde,
esporte, cultura e a

educação.

implementação de
processos com o
objetivo de criar um
ambiente de
trabalho
humanizado,
seguro, saudável e
promotor do bem
estar, da satisfação
e da motivação dos
servidores.
Implementar um
programa
interdisciplinar com
profissionais da
saúde visando
mudanças na vida
cotidiana e hábitos
de vida mais
saudáveis;
Construçao de um
espaço social de
integração da
comunidade
acadêmica;
Implementar um
programa
interdisciplinar com
profissionais da
saúde, esporte e da
cultura visando
mudanças na vida
cotidiana e hábitos
de vida mais
saudáveis;
Construção de um
espaço social de
integração da
comunidade
acad êmica;

7.7 Instituir
programa de
prevenção e
combate a evasão
discente;

Ações em conjunto
com a Prog rad,
assessorias
pedagógicas,
secretaria
acadêmicas, centros
e colegiados a fim de
identificar e combater
a evasão.
Levantamento de
dados;
Apoio psicológico
Discussões e
formação junto aos
cole iados e centros

A disposição de
todos os setores da
Universidade de
trabalhar para

reverter a evasão.

Fortalecer
politicas
assistência
estudantil.

as
de

7.9 Buscar
financiamento
publico para os
investimentos

Ementas legislativas
Construção do RU

Recursos
orçamentários

Espaço fisico
necessário

Ampliar os
espaços físicos
de suporte as
necessidades da
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necessários a
infraestrutura fisica
especifico para o
Restaurante
Universitário —RU ;

7.10 Pleitear o
financiamento e o
fomento de custeio e
subsidio a
alimenta ão no RU;

Ementas legislativas Recursos
orçamentarios

Espaço físico
necessário

comunidade
acadêmica para
a Unioeste
Campus de Foz
do Iguaçu 3.
Construção de
uma novo RU-
Restaurante
Universitário
com 600 m2 para
atender a nova
demanda da
comunidade
acadêmica do
Campus de Foz
do Iguaçu;
Aquisição de
Mobiliário em
geral.
Construção e
instalação de
rede de agua
(cisterna,
tubula ões, etc
Idem 7.9

7.11 Instituir bolsa
permanência ao
estudante que
necessita de
assistência;

Implantação de Politicas Estudantis junto Reitoria

7.12 Buscar formas
para viabilização da
Casa do Estudante e
sua manuten ão;

Projeto junto ao
Forum da
Comunidade

Recursos
orçamentários

Grande procura
Espaço físico

Casa do Estudante

7.13 Readequar no
site da Unioeste as
informações
pertinentes aos
acadêmicos
integrando dados
sobre ensino,
pesquisa, extensão
necessárias a sua
vida acadêrnica;

Ampliação da divulgação e das informações Publicizar no site da
Unioeste as
informações
pertinentes aos
acadêmicos
integrando dados
sobre ensino,
pesquisa, extensão
necessárias a sua
vida acadêmica;

7.14 Atualizar o
questionário
socioeconôrnico e
implementá-lo,
também,
acadêmicos

Ações conjuntas entre as secretarias acadêmicas, PROGRAD
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ingressantes pelo
SISU.
8.Am liar a comunica ãoe divul anão das atividades da Unioeste
8.1 Socializar as
atividades de
pesquisa, ensino e
extensão realizadas
na Unioeste;

Central de Informações.
Mídias Sociais;
Site da Unioeste
Jornais Locais
Participação de programas de TV.
Atividades de integração e divulgação da pesquisa e da
extensão

Revistas acadêmicas

Fortalecer e ampliar
todos os canais de
divulgação das
atividades de
ensino, pesquisa e
extensão da
Unioeste.

8.2 Desenvolver Central de informação
ações de marketing
institucional;

Recursos
orçamentários

Visibilidade da
Unioeste na
comunidade
acadêmcia

Contratação
servidor
qualificado/concurso
úblico.

8.3 Estimular os
acadêmicos a
elaborarem
pesquisas que
também resultem em
fortalecimento da
imagem e
divulgação da
Unioeste;

84 Aumentar a
divulgação dos
penódicos
desenvolvidos pela
Unioeste;
8.5 Proceder
melhorias no
sistema de
comunicação e
integração dos
setores da
universidade com a
comunidade
acadêmica;

Semana da
Primavera
Universitária:
concurso de fotografia
da Unioete;

Parcerias com outras
Universidades — de
troca de
revistas/livros

Central de
Informações
Grupos de trabalho
entre as chefias
Reuniões quinzenais
entre Direção de
Campus e chefias.

A falta
Recursos
humanos

Grande numero de
atividades a serem

divulgadas

Grande número de
atividades a serem

divulgadas

A participação das
chefias na busca de
soluções coletivas

Estimular os
acad êmicos a
elaborarem
pesquisas que
também resultem
em fortalecimento
da imagem e
divulgação da
Unioeste por meio
de projetos de
extensão.
Fortalecer as
parcerias com
outras IES a nível
nacional e
internacional.
Consolidar Central
de Informações
Grupos de trabalho
entre as chefias
Reuniões
quinzenais entre
Direção de Campus
e chefias.
implementar a
utilização do
sistema de video
conferência com o
objetivo de otimizar
e potencializar a
comunicação
intercampi na
Unioeste; —agilizar e
ampliar os serviços
de comunicação
entre os cam pi,
reitoria e hospital
universitário
(telefonia, malote,
internet); - implantar
a informatização do
sistema
administrativo,
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8.6 Fortalecer as
atividades da
Ouvidoria.

Orientaçao
comunidade
acadê mica
atividades
Ouvidoria

CIBS
da

Divulgação das
atividades da
ouvld orla

Prestação de
serviços prestados
quando solicitado.

acadêmico,
didáticopedagógico
e bibliográfico para
agilizar os
processos e
possibilitar acesso
as informa ões
Ampliar a
divulgação das
atividad es
desenvolvidas pela
ouvlclorla da
Unioeste.

9. Fortalecer as políticas de Ensino (Graduação e Pós-Graduação), de Extensão, de Pesquisa e de Inovação
Tecnoló ica
9.1 Acompanhar o
resultado do ENADE
de todos os cursos e
promover ações
para melhoria da
avalia ão;

Seminário de divulgação dos resultados e ações de melhoria junto aos centros e
colegiados

9.2 Instituir
programas de apoio
pedagógico por
videoaulas voltados
aos conhecimentos
básicos de cada
área;
9.5 Elaborar e
institucionalizar a
Política de
Formação
Pedagógica inicial e
continuada de
Docentes;

Ações em parceria
com a Prograd e NIT

Cursos de formação
continuada

Acesso
tecnológico

Formação
Continuada com
videoaulas de apoio
didático-pedagógico

Consolidar uma
política de formação
continuada conjunto
com a Prog rad
campis e
assessorias
eda ó icas

9.6 Estimular a
participação dos
acadêmicos no
Programa Ciência
Sem Fronteira;

Ampliar a participação dos acadêmicos no Programa ciência sem Fronteira.

Criar
de

9.7
mecanismos
acompanhamento
do Egresso;

Discussão para implantação de um programa de
acompanhamento de egressos

Seminários com
egressos;
Banco de dados
Divulgação das
atividades
desenvolvidas pelos
egressos e a
inserção no campo
de trabalho.

9.8 Ampliar o
número de títulos e
volumes do acervo
de livros e periódicos
da Biblioteca;

Biblioteca digital Recursos
orçamentários

Ampliação de
Aquisição de títulos
para acervo da
biblioteca.

9 9 Elaborar e
institucionalizar a
política de
desenvolvimento de
cole ões das

Ern conjunto com as bibliotecas dos campi.
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bibliotecas
cam i;

cIos

9.11 Promover a
implantação de
programas e
projetos de extensão
universitária com
vistas para
assegurar a
curricularização da
extensão;
9.13 Articular,
fortalecer e instigar
incubadoras Sociais
e Solidárias;

Discussão para elaboração dos P.P.P

Fortalecimento das incubadoras sociais.

Assegurar a
curricularização da
extensão.

9.14 Fortalecer a
cultura e a prática da
extensão inovadora;

Fóruns de discussão, seminários de divulgação sobre as práticas de extensão
inovadoras.

9.15 Instituir um
espaço cultural em
cada Unidade;

Espaço memoria Fortalecer os
vinculos, a história e

a memória da
instituição

Ampliar o espaço
existente cultural de
memória cio
Campus Foz do
I uau

9.18Promover maior
integração entre as
atividades de ensino,
pesquisa e
extensão;
9.19 Incentivar a
interatividade dos
Programas stricto
sensu, com oferta de
turmas especiais nos
cam I;

Seminários de pesquisa e extensão

Alunos especiais

Fortalecer e ampliar
a integração entre a
pesquisa e a
extensão.

Instituir nos
programas de stricto
sensu, a oferta de
turmas especiais.

9 20 Apoiar a
consolidação dos
cursos stricto sensu
e lato sensu
implantados e apoiar
a implantação de
novos cursos
demandados pela
comunidade
acadêmica;
9.21 Estabelecer
critérios claros de
prioridades para
investimentos nas
estruturas da pós-
radua ão;

Apoiar a consolidação dos cursos stricto sensu e lato sensu implantados e apoiar a
implantação de novos cursos demandados pela comunidade acadêmica conforme

descrito no PDI do Campus.

Em conformidade com o PDI do Campus

9.22 Apoiar a
produção científica e
sua divulgação em
revistas indexadas
nacionais e
internacionais;

Divulgação da
produção cientifica

Recursos
orçamentá rios

Região de fronteira Apoiar a divulgação
em eventos
internacionais e
nacionais.

9.24 Manter e
aprimorar 0

Estimulo
acadêmicos
artici arem

aos
a
do

Bolsas de
iniciação
Científica

Ampliação das
bolsas de iniciação

Fortalecer 0
programa de
inicia ão científica

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



96

Programa de
Inicia ão Científica;

Programa de
inicia ão cientifica

junto aos docentes e
acadêmicos.

9.26 Incentivar o
re istro de Patentes;
9.27 Aprimorar o
processo de
transferência de
tecnologia de
patentes com o setor
rodutivo;

Incentivar o registro de Patentes e o processo de transferência de tecnologia de
atentes com o setor rodutivo;

Seminários, congressos e afins.

10.Fortalecer o Ensino a Distância
10.5 Apoiar a
implementação de
práticas de EAD no
ensino presencial;

Apoio a práticas de
ensino remoto em
tempos de pandemia.

Dificuldade do
acesso a
tecnologia

Durante o período
emergência da
pandemia,

observou-se a
busca de novas
estratégias de

ensino-
aprendizagem

Estimulo ao uso no
ensino presencial as
ferra metas e
instrumentos de
práticas de EAD que
possam auxiliar o
ensino e
aprendizagem.
Socializar os
resultados obtidos
nas pesquisas
desenvolvidas na
Unioeste;
estabelecer
condições para a
implantação de
cursos Lato Sensu a
distância; -.

10.6 Implantar novos
cursos a distância. estabelecer condições para a implantação de cursos Lato Sensu a distância.

11.Am liar e fortalecer oliticas de Gestão de Pessoas
11.1Viabilizar fóruns
de discussões
didático-
pedagógicas e
administrativas para
atualização e
aperfeiçoamento de
práticas
pedagógicas e da
estão acadêmica;
11.2 Incentivar a
criação de
Mestrados e
Doutorados
Interinstitucionais
(Minter e Dinter)
voltados a
capacitação dos
servidores
(Docentes e Agentes
Universitários ;

11.3 Estimular a
qualificação
permanente dos
servidores

Fóruns de discussões
didático-pedagógicas
e administrativas para
atualização e
aperfeiçoamento de
práticas pedagógicas
e da gestão
acadêmica

Doutorados:
Interinstitucional
capacitação dos
docentes.

Formação
Continuada
Encontros quinzenais

Falta de
recursos
humanos;
0 que
im ossibilita

Participação da
comunidade
acadêmica

A grande procura
dos agentes por
capacitação

0 esforço em
participar das
atividades

propostas e sugerir

Fóruns, grupos de
trabalho, de
discussões didático-
pedagógicas e
administrativas para
atualização e
aperfeiçoamento de
práticas
pedagógicas e da
estão acadêmica
Fortalecer e ampliar
as parcerias minter
e interinstitucionais
voltadas aos
agentes
universitários.

Ampliar e fortalecer
a politica de
formação
continuada aos
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(Docentes e Agentes
Universitários) ;

11.6 Ampliar o
quadro de servidores
(Docentes e Agentes
Universitários)
efetivos com
conformidade com o
crescirnento da
estrutura
administrativa, de
ensino, pesquisa e
extensão da
institui ão;

Atividade
reorganização
setores;
Parcerias com outras
IES de formação
continuada.
Solicitação CIB

ampliação do quadro
de servidores junto a
Pró-reitoria CIB

planejamento da
necessidade de
concursos públicos.

por veze mais
encontros e
atividade de
formação em
serviço

novas etapas de
formação

docentes e agentes
universitários.
Implantação de uma
Pós graduação Latu
sensu em Gestão
Universitária.
Solicitação de
ampliação do
quadro de
servidores junto a
Pró-reitoria de
pia nejamento da
necessidade de
concursos públicos.

11.11 Retomar a
implantação do
Plano de
Desenvolvimento do
Agente Universitário
PDA ;

11.12 Consolidar a
implantação do
Serviço
Especializado
Segurança
Medicina
Trabalho;

Apoio junto a Reitoria/sindicatos

Apoio junto a Reitoria/sindicatos

Apoio na Retomada
a implantação do
Plano Cle
Desenvolvimento do
Agente Universitário
PDA .
Apoio junto a
Reitoria/sindicatos

11.13 Desenvolver
Programa de
qualidade de vida no
trabalho e garantir
sua implementação
permanente;

Programa Ser Mais
Unioeste

Participação da
comunidade
acadêmica

implementação de
processos com o
objetivo de criar um
ambiente Cle
trabalho
humanizado,
seguro, saudável e
promotor do bem
estar, da satisfação
e da motivação dos
servidores.
Implementar um
programa
interdisciplinar com
profissionais da
saúde visando
mudanças na vida
cotidiana e hábitos
de vida mais
saudáveis;

11.14 Desenvolver
ações para o
combate ao
absenteismo.

Programa ser Mais
Unio este

Idem 11.13

12. Ex andir e consolidar os cursos de Graduação e Pós-Graduação
12.1 Implantar os PPP do Curso de Recursos Psicologia será o
cuisos de Psicolo ia or amentários único curso úblico
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Graduação e Pós-
Graduação previstos
no Plano Diretor

Discussão e
proposição de
melhorar e ampliar os
espaços de estágios
curriculares no curso
de enfermagem.
Projeto Hotel Escola

da região oeste e
sudoeste do estado

do Paraná.
Os cursos serão
uma grande
alavanca ao

desenvolvimento
regional e da
fronteira

Ampliar numero de
vagas no ensino

superior.
IVlanter a meta:Ampliação e modernização do Curso de Enfermagem Melhorar a infraestrutura e a qualidade
do ensino, pesquisa e extensão; ampliar os espaços para estágios curriculares. Reformar o prédio de
laboratórios para melhorar as condições de ensino, pesquisa e extensão. Implantação UBSE—Unidade Básica
e Saúde Escola para atender o curso de graduação em enfermagem. Aquisição de materiais e equipamentos
de uso nos laboratórios de enfermagem. Construção de um laboratório de práticas de enfermagem com
360m2.
Implantação de cursos de graduação (Educação Física, Enfermagem do campo, História, Medicina, Nutrição,
Odontologia, Pedagogia do Campo e Psicologia, Ciências Biológicas).
Ampliação e modernização do CELS—Centro de Educação Letras e Saúde:
Aquisição de computadores e Notebooks para atender as necessidades do Campus de Foz do Iguaçu;
Aquisição de equipamentos diversos para atender os cursos da área de ciências biológicas e saúde.
Implantação dos cursos de física, engenharia da computação; engenharia de controle e automação;
engenharia de produção mecânica;
implantar uma política para ampliar e melhorar a estrutura de equipamentos (computadores, multimídia e
laboratórios) ;
Implantação de cursos tecnólogos e bacharelado: —Gestão de recursos humanos. —Gestão desportiva e lazer
-Gestão em turismo —Gastronomia —Marketing e gestão hospitalar Curso de direito diurno Economia Solidária.
Arquitetura e Urbanismo.
Constru ão de Hotel escola
12 2 Buscar junto
aos órgãos de
Fomento a Pesquisa
e Pós-Graduação
apoio para
aprimoramento da
infraestrutura de
pesquisa e pós-
graduação;

12.3 Definir os
critérios para apoiar
as áreas
estratégicas de
Pes uisa vinculadas

Editais de órgãos de
fomento.

Em constante
discussão e apoio as
iniciativas e
propostasdos

Recursos
orçamentários

Espaço físico Melhorar as
condições de infra-
estrutura da
universidade para
atender as
necessidades de
suas atividades-
meio e de suas
atividades-fim.
ampliar e melhorar a
infra-estrutura física,
de mobiliário e de
transporte de modo
a qualificar as
atividades-fim e
atividades-meio da
universidade
(reformar salas,
instalar
climatizadores nas
salas, construir
salas de
ermanência ;

Definir critérios e as
estratégias de apoio
institucional a
infraestrutura e a
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aos Programas de
Pós-Graduação nas
propostas
institucionais de
apoio a
Infraestrutura e a
Pesquisa e Pós-
Graduação nos
órgãos de fomento a
Pesquisa (Capes
Pró-Equipamentos,
FA — Capes Pró-
Equipamentos e CT-
INFRAFINEP ;

12.4 Apoiar a
implantação de
novos cursos de
pós-graduação
stricto sensu
profissionalizantes e
acadêmicos por
financiamento de
visitas de
consultores
indicados pelo
comitê de área da
CAP ES para
avaliação das
propostas;

Programas de Pós-
graduação.

Implantação do
Mestrado em saude
pública em região de
fronteira.
Proposição de
mestrado em Direito a
Capes.

Expansão de
vagas na Pós
Graduação.

Potencialidade dos
cursos de

graduação e região
de fronteira

pesquisa nos órgãos
de fomento.

em

Implementar e
ampliar os Cursos
de Pós Graduação
em nível stricto
sensu: Mestrado em
engenharia
mecânica. Mestrado
em ciências da
computação.
Doutorado em
engenharia elétrica
e computação.
Doutorado em
engenharia
mecânica.
Doutorado em
Matemática.
Doutorado em
gestão tecnologias e
sustentabilidad e.
Ampliação as Pós
Graduações CELS-
Centro de
Educação, Letras e
Saúde Doutorado
em Ensino.
Doutorado saúde
pública em região de
fronteira. Mestrado
profissional em
ensino de língua
estrangeira.
Mestrado
Profissional em
educação. Implantaç
ão de programas
pós graduação para
o CCSA —Centro de
Ciências Sociais e
Aplicadas: Mestrado
em Direito.
Mestrado em
Ciências Sociais e
Aplicadas.
Mestrado
Administra ão.
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Doutorado
Direito.

12.5 Apoiar ações
estratégicas dos
Programas de pós-
graduação stricto
sensu e emprego de
recursos financeiros
do PROAP;
12.6 Alterar a
resolução da Pós-
Graduação stricto
sensu considerando
as novas diretrizes
da CAP ES que
permitem a
implantação de
cursos de Pós-
Graduação usando a
tecnologia de Ensino
a Distância.

Apoio as ações dos
programas

Em discussão no
CEPE

Expansão de vagas
na Pós Graduação.
Ampliar as vagas no
sistema stricto
sensu, formar
pesquisadores,
professores
voltados para o
desenvolvimento da
re ião.
Ampliar as
estratégias de
emprego de
recursos financeiros

Alterar a resolução
da Pós-Graduação
stricto sensu
considerando as
novas diretrizes da
CAP ES que
permitem a
implantação de
cursos de Pós-
Graduação usando
a tecnologia de
Ensino a Distância

13.Fortalecer as oliticas de Inclusão
13.1 Ampliar o
acesso e garantir a
permanência dos
segmentos étnicos e
sociais
historicamente
excluidos do ensino
su erior úblico;

Sistema de cotas
Monitorias
Seminários e afins

Ampliar o acesso e
garantir a
permanência dos
segmentos étnicos e
sociais
historicamente
excluidos do ensino
su erior úblico;

13.2 Envidar
esforços para o
cumprimento do
plano de
acessibilidade do
PEE;

cumprimento do plano de acessibilidade do PEE; desenvolvimento de estratégias e
projetos com ações inclusivas e de acessibilidade

13.3 Desenvolver
novos projetos que
visem as ações
inclusivas e de
acessibilidade;

13.5Ampliar a oferta
de curso de Libras a
comunidade
acadêrnica visando a
grande maioria dos
docentes e a entes

Projetos de extensão

Projeto de extensão
de cursos de libras
aberto a comunidade
interna e externa.

Sensibilização de
toda comunidade
para necessidade

Parcerias com
outras instituições
de ensino a fim de
desenvolver
projetos de
extensão e es uisa
Parcerias com
outras instituições
de ensino a fim de
desenvolver
projetos de
extensão e es uisa
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universitários para
que possam se
comunicar nessa
lín ua.
14. Im lantar oliticas de Educação Ambiental
14.1 Gerenciar e
minimizar a geração
de resíduos;

Estimulo ao desenvolvimento de projetos ensino, pesquisa e extensão que visem a
conscientização e adoção de práticas de preservação e de desenvolvimento do
ambiente a fim de garantir a educação ambiental, a geração de renda, a preservação
das espécies, o reaproveitamento de insumos.
Im lantar uma rede de informa ão, estimulando a divul a ão dos resultados.

15.Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica (o detalhamento de cada ação está discriminado no
Plano Diretor
15.1 Concluir e
ampliar as
instalações
adequando-as a
estrutura para
possibilitar maior
acessibilidade;
15.2 Construir e/ou
ampliar passarelas
de acesso entre os
edifícios;
15.3 Melhorar a
estrutura com a
ampliação dos
espaços, via novas
construções ou
readequação dos
existentes para
atendimento das
atividades fins e
meio;

15.4 Construir e/ou
melhorar a
infraestrutura do

Passarelas e acesso
com maior
acessibilidade.

Construção de
passarelas e acesso
entre os edifícios

Passarelas;
Portão eletrônico
Construção do
espaço multiuso.
Cosntruçaõ do Bloco
de Pós-graduação.

RU

Recursos
orçamentários

Recursos
orçamentários

Recursos
orçamentários

Recursos
orçamentários

Espaço físico

Espaço fisico

Melhorar a
segurança e

logística do campus
Implantação
sistemas de
segurança,
iluminação,
passarelas e

asfalto.

ampliar as
instalações
adequando-as a
estrutura para
possibilitar maior
acessibilidade

Ampliar a
construção de
passarelas e acesso
aos edifícios.
Construção de
muros para
aumentar a
segurança do
Campus de Foz do
Iguaçu; Construção
do asfalto;
Paisagismo no
campus. Construção
de passarelas.
Ampliação da rede
esgoto.
Construção de um
bloco administrativo
com 2.900 m2 para
atender as
necessidades dos
setores
administrativos,
núcleos de
pesquisa,
laboratórios de
ensino e direções do
Campus de Foz do
Iguaçu; Construção
de um centro de
línguas 800m2;
Construção de
núcleo de práticas
jurídicas 1.100m2.
Mobiliários para
atender as
am lia ões.
Ampliação do RU.
Melhoria da
Infraestrutura do RU

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



102

Restaurante
Universitário RU ;
15.6 Implantar e
consolidar o sistema
de segurança e
monitoramento da
universidade;
15.7 Executar
Projeto Básico de
Arquitetura nas
normas vigentes
para regularização
junto a Vigilância
Sanitária;
15.8 Executar
projeto de
climatização nas
normas vigentes
com vistas a
regularização junto a
Vi ilância Sanitária;
15.9 Executar Plano
de Segurança
Contra Incêndio e
Pânico (PSCIP) nas
normas vigentes
para regularização
junto ao Corpo de
Bombeiros;
15.10 Instalar e
reformar o sistema
de iluminação e da
rede de energia
elétrica a fim de
priorizar energias
renováveis;
15.11 Implementar
e/ou adequar as
instalações
hidráulicas (água,
esgoto, galerias
luviais ;

Monitora mento da
Universidade
Portão eletrônico de
acesso.

Reorganização dos
espaços ativid ade
meio-fim.

Compra e instalação
de ar condicionados
nas salas de aula

De acordo com as
normas do Corpo de

bombeiros

Recursos
orçamentários

Recursos
orçamentários

Recursos
orçamentá rios

Recursos
orçamentá rios

Recursos
orçamentá rios

Recursos
orqamentários

Cursos de apoio
engenharias
Ciência da
computação
Matemática

consolidar o sistema
de segurança e
monitora mento da
universidade;

Executar Projeto
Básico de
Arquitetura nas
normas vigentes
para regularização
junto a Vigilância
Sanitária
Projeto de
climatização com
placas de energia
renováveis, bem
como instalações
elétricas.

Revisão periódica a
fim de garantir a
segurança a
comunidade
acadêmica

Idem 15.8.

Idem 15.8

15.13 Atualizar os
recursos
tecnológicos
existentes;

aquisição de 120 Computadores no valor aquisição de 20 Notbooks no valor total de
Readequação e ampliação da rede lógica.

15.14 Implantar a
redundância do link
de comunicação de
dados;

Recursos
orçamentários

Atualizar
recursos
tecnológicos
existentes

os

15.15 Atualizar e/ou
adquirir softwares e
equipamentos de
informática a partir
de compras ou
contratos de
locação;

Recursos
orçamentários

Melhorar as
condições das
estruturas dos
laboratórios e
setores
administrativos para
atender as
necessidades dos
docentes, discentes
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15.16 Adquirir
projetor multimidia e
telas de projeção
para as novas
instala ões;
15.17 Atualizar e
proceder
manutenção dos
projetores
multimidia;
15.18 Modernizar o
sistema de controle
de frequência dos
servidores;
15.19 Ampliar e
modernizar a
estrutura fisica e
tecnológica das
bibliotecas;
15.20 Adquirir
equipamentos
específicos aos
laboratórios;
15.22 Adquirir
maquinários e
equipamentos
necessários a
realização dos
serviços de
manutenção e
conserva ão;

Recursos
orçamentá rio s

Recursos
orçamentários

Recursos
orçamentá rios

Recursos
orçamentários

Recursos
orçamentá rios

Recursos
orçamentários

e agentes
universitários.
aquisição de 120
Computadores no
valor aquisição de
20 Notbooks no
valor total de
Readequação e
ampliação da rede
ló ica.
Idem 15.15

Idem 15.15

Idem 15.15

Idem 15.15

Idem 15.15

Ampliar 0
maquiná rio e
equipamentos para
manutenção e
conservação.

15.23Adquirir novos
mobiliários;

Melhorar as condições de infra-estrutura da universidade para atender as necessidades
de suas atividades-meio e de suas atividades-fim. —ampliar e melhorar a infra-estrutura
física, de mobiliário e de transporte de modo a qualificar as atividades-fim e atividades-
meio da universidade (reformar salas, instalar climatizadores nas salas, construir salas
de permanência); — implantar uma politica para ampliar e melhorar a estrutura de
e ui amentos com utadores, multimidia e laboratórios ;

15.24 Adquirir novos
veiculos e
manutenção da frota
existente.

Parceria com a receita federal Ampliar e renovar a
frota de veiculos do
campus para
atender as
necessidades da
comunidade
acadêmica. 3.
Metas: Aquisição de
veiculo tipo van; 4.
AçãolMeta no PDI:
Adquirir uma va n
ara atender as
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necessidades dos
alunos para viagens
como visitas
técnicas,
congressos e
eventos.
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5.4 CAMPUS DE FRANCISCO BELTRAO —CICLO 2018-2020

Em 10 de outubro de 1974, o prefeito Antônio de Paiva Cantelmo, por

meio da Lei 477/74, cria a Fundação Faculdade de Ciências Humanas de Francisco

Beltrão —FACIBEL, primeiro passo para a implantação de educação em nivel superior

em Francisco Beltrão. Essa Fundação contava também com a coparticipação do

Centro Pastoral e Assistencial Dom Carlos, da Diocese de Palmas. A primeira aula

inaugurai da FACIBEL foi proferida pelo Bispo Dom Augustinho José Sartori no dia 05
de março de 1976.

Após esta primeira conquista a sociedade do Sudoeste seguiu batalhando

para transformar a FACIBEL em uma universidade pública até que, no ano de 1994,
por meio da Lei n'1.020, o Governador Mário Pereira autorizou repasse financeiro a

FACIBEL até sua efetiva estadualização. Os repasses foram efetivados por meio de

convênios anuais que garantiam o repasse de recursos e, consequentemente, a

gratuidade do ensino superior na região. No entanto, ainda não estava efetivada a

universidade pública e gratuita do sudoeste do Paraná, a luta continuou. As opções
encontradas para esta consolidação foi a vinculação, como campus, a uma das duas

universidades mais próximas, geograficamente, a Unicentro ou a Unioeste.

Os contatos com a Reitoria da Unioeste foram intensificados e em 17 de
dezembro de 1996, o Conselho Universitário da Unioeste, conforme a Resolução

n'22/96-COU,aprova a criação do Campus de Francisco Beltrão. A lei estadual
n'2.235,de 24-07-1998, autoriza a criação do mais novo Campus da Unioeste. E, na

sequência, o Governador Jaime Lerner, assina o Decreto n'95, de 23 de junho de

1999, instituindo de fato o 5'ampus da Unioeste em Francisco Beltrão. Inicialmente

os cursos ofertados pela ainda FACIBEL eram: Economia Doméstica (implantando em

1976), Ciências Econômicas (implantado em 1985}, Geografia e Pedagogia

(implantados em1985 e 1994, respectivamente).
0 Campus de Francisco Beltrão está localizado na região Sudoeste do

Paraná que se limita a partir da margem esquerda do Rio Iguaçu, faz fronteira a
Oeste com a Argentina e ao Sul com o Estado de Santa Catarina.

Atualmente, o campus conta com 49 salas de aula e os cursos ofertados

no Campus de Francisco Beltrão estão distribuidos em 03 (três) Centros cujos cursos

de Pós-Graduação Sfricfo Sensu são: Centro de Ciências Humanas —CCH Mestrado
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em Educaqão e Mestrado e Doutorado em Geografia; Centro de Ciências Sociais
Aplicadas —CCSA Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional; e Centro de
Ciência da Saúde —CCS Mestrado em Ciências Aplicadas a Saúde.

No ano de 2020 foram matriculados 1.637alunos nos cursos de graduaqão
e 152 alunos de pós-graduaqão (lato e stricto sensu). 0 Campus de Francisco Beltrao

ofertou 420 vagas nos cursos de graduaqão sendo, 210 por meio de vestibular e 210
por meio do Sisu.

5.4.1Carnpus de Francisco Beltrão—Diagnóstico Avaliativo —Ciclo 2018-2020
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programadas no
PDI 2019/2022
Resolução n
105/2018-COU

Realizadas

Fragilidades Potenciali
dades

próximo ciclo
2021/2023

1.Atualizar a Estrutura Or anizacional
1.1 Atualizar o Estatuto NSA
e o Re imento Geral; Atualizar o Estatuto e o Re imento Geral;
1.2 Criar e atualizar a
estrutura organizacional
de acordo com
necessidades da
comunidade acadêrnica,
por meio de Comissão
es ecífica;
1.3 Revisar
atividad es
estabelecidas para cada
setor/unidade/órgão, de
acordo com as novas
rotinas implementadas,
a fim de ampliar a
eficácia e a
padronização de rotinas
intercam us.

NSA
Criar e atualizar a estrutura organizacional de acordo com necessidades da
comunidade acadêmica, por meio de Comissão específica;

Processo contínuo conformeimplantação dos novos
cursos eprojetos do campus

2. Fortalecer a Gestão Administrativa
2.1 Aprimorar o sistema
do órgão responsável,
com novas
funcionalidades a fim de
integrar as Pró-
Reitorias;
2.2 Desenvolver e/ou
integrar sistemas
informatizados
institucionais;
2.3 Definir, organizar e
adequar os processos
internos;

NSA
Aprimorar o sistema do órgão responsável, com novas funcionalidades a fim de
integrar as Pró-Reitorias;

NSA
Desenvolver e/ou integrar sistemas informatizados institucionais;

Procedimentos internos são constantemente organizados e adequados

2.4 Integrar
procedimentos
licitatórios cujos objetos
sejam comuns a todas
as unidades;

2.5 Criar Sistema de
Gestão de Custos;

Já existem algumas experiências em andamento

NSA
Criar Sistema de Gestão de Custos

Integrar os
procedimentos
licitatórios cujos
objetos sejam
comuns a todas
as unidades;

2.6 Elaborar estratégias
para aumentar o
orçamento da
Universidade junto ao
Governo do Estado no
que tange a fonte de
recursos do tesouro;

NSA
Elaborar estratégias para aumentar o orçamento da Universidade junto ao Governo
do Estado no que tange a fonte de recursos do tesouro

2.7 Aprimorar
mecanismos
arrecadação
recursos próprios;

os
de
de

Encontra-se em fase de estruturação física e de recursos
humanos para a prestação de serviços em diversos

laboratórios.

Aprimorar os
mecanismos de
arrecadação de
recursos
ÍÓ rios;

2.8 Ampliar parcerias
com União, Estado e
Município no que tange
a saúde e a educa ão;

Existem diversas parcerias nas áreas de saúde e educação, com destaque para os
projetos de combate a COVID 19 durante a pandemia

3. Fortalecer a Avalia ão Institucional
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3.1 Consolidar as ações
da Avaliação
Institucional e sua
integração com o Plano
de Desenvolvimento
Institucional e Projeto
Político Pedagógico
Institucional;
3.2 Criar mecanismos
para ampliar a
participação da
comunidade acadêmica
no processo de
avalia ão institucional;
3.3Ampliar a divulgação
dos resultados da
Avaliação junto a
comunidade acadêmica;
3.4 Integrar e otimizar o
sistema Minos para
aplicação de
questionários voltados a
avaliação aos diferentes
se uimentos;
3.5 Ampliar a utilização
dos resultados da
Avaliação como
subsidios para os
planejamentos
institucionais.
4. Fortalecer o rocesso

Elaboração de relatório cruzando as ações e os documentos institucionais de
planejamento

Aplicação de questionários eletrônicos para toda comunidade acadêmica

Resultados amplamente divulgados com a comunidade acadêmica

SistemaMinos otimizado para aplicação dos questionários para toda comunidade
acadêmica e público externo

Os resultados dos questionários são utilizados no processo de planejamento

de lane amento Institucional
4.1 Implementar o
processo de
planejamento
envolvendo a
comunidade acadêmica;

No nivel macro (Plano
Diretor, PDI, PPPI)não houve
processos em 2020 porém,
nas unidades básicas, como
Colegiado, Centro, o
planejamento ocorre no
inicio de cada ciclo e
contempla
aparticipaçãodacomunidadea
cadêmica. Todos ossetores
fizeram suaavalia ão interna

Implementar o processo de planejamento
envolvendo a comunidade acadêrnica;

4.2 Envidar esforços
para a criação do
Sistema de
Planejamento
Estratégico
Informatizado;
4.3 Manter o
Planejamento
Estratégico dos Campi,
HUOP e Reitoria, com
base nas análises
realizadas pela
comunidade externa e
interna;

NSA

0 planejamento leva em consideração as análises dos
documentos oficiais de avaliação

Envidar esforços
para a criação
do Sistema de
Planejamento
Estratégico
Informatizado;
Manter 0
Planejamento
Estratégico dos
Campi, HUOP e
Reitoria, com
base nas
análises
realizadas pela
comunidade
externa e
interna;
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4.4 Adotar o Plano
Diretor (PD), o Plano de
Desenvolvimento
Institucional (PDl), o
Projeto Político
Pedagógico Institucional
(PPPI), o Plano
Plurianual (PPA) e o
Relatório Final da
Avaliação Institucional
como documentos
norteadores do
processo decisóno dos
Campi, HUOP e
Reitoria.

Os documentos institucionais de planejamento são base para o processo de tornada
de decisão

5. Estimular a internacio nalizaqão das atividades da Unioeste
5.1 Fomentar o
intercâmbio discente e
docente nos cursos de
graduação e pós-
graduação da Unioeste;

Intercâmbio discente e docente foi fomentado em diversas
atividades, como, por exemplo, eventos científicos, semanas

acadêmicas realizadas de forma remota, bem como, a
discussão sobre o processo de ensino remoto

Fomentar o
intercâmbio
discente e
docente nos
cursos de
graduação e
pós-graduação
da Unioeste;

5.2 Promover
chamamentos públicos
de mobilidade
acadêmica de
estudantes, docentes e
a entes universitários;

Promover chamamentos públicos de mobilidade acadêmica de estudantes, docentes
e agentes universitários;

5.3 Facilitar o
recebimento de
visitantes internacionais
e socializar os eventos
organizados entre os
diferentes cursos,
programas e campi;

5.4 Divulgar a Instituição
no exterior a fim de
recrutar acadêmicos e
pesquisadores,
ampliando a dimensão
institucional;

5 5 Estimular a
cooperação
interinstitucional e
internacional por meio
de representação em
redes e outras formas
associativas entre os

A participação internacional ocorreu na forma de atividades
remotas por conta da pandemia, como palestras e bancas

Processo realizado principalmente pela Reitoria, através da
Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais

Processo realizado principalmente pela Reitoria através da
Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais

Facilitar o
recebimento de
visitantes
internacionais e
socializar os
eventos
organizados
entre
diferentes
cursos,
programas e
cam i;
Divulgar a
Instituição no
exterior a fim de
recrutar
acadêmicos e
pesquisadores,
ampliando a
dimensão
institucional;
Estimular a
cooperação
interinstitucional
e internacional
por meio de
representação
em redes e
outras formas

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



110

diferentes níveis da
Unioeste;

56 Articular com as
diferentes instâncias
afins para promover um
ambiente multicultural
na Unioeste;

associativas
entre os
diferentes níveis
da Unioeste;

Articular com as diferentes instâncias afins para promover um ambiente multicultural
na Unioeste;

5.9 Promover a
internacionalização da
extensão e da pesquisa.

Um exemplo deste processo é a participação de docentes e
discentes em eventos científicos internacionais, mesmo que de

forma remota

Promover a
internacionalizaç
ão da extensão e
da es uisa.

6.Am liar a interaqão entre a Unioeste e a sociedade
6.1 Manter e ampliar as
ações de integração da
comunidade interna e
externa a fim de
fortalecer a política de
inserção social;

6.3 Ampliar as
atividades de extensão
visando maior interação
com a sociedade;

Uma forma já consagrada era a realização da Mostra de Ensino,
Pesquisa e Extensão, com a Feira das Profissões, que este ano

não foi realizada por conta da pandemia.

Manutenção de diversos projetos de extensão com a comunidade

Manter e ampliar
as ações de
integração da
comunidade
interna e externa
a fim de
fortalecer a
política de
inser ão social

6.4 Fortalecer as
relações com a
comunidade externa por
meio de diferentes
canais de comunica ão.

Uso de canais de comunicação para fortalecer as relações com a comunidade
externa

7. Im lantar oliticas de Assistência Estudantil
7.1 Criar espaço de
convivência nos Cam i;

7.2 Disponibilizar
espaços para o Diretório
Central dos Estudantes
e Centros Acadêmicos;

Inicio da obra para construção do espaço de eventos e convivência

0 DCE e CA's possui espaço exclusivo junto ao Centro de Pesquisa

7.3 Instituir ações de Anualmente são organizadas ações de acolhimento dos estudantes no inicio do ano
acolhimento e apoio ao letivo.
estudante;
7.4 Criar, manter e
ampliar estrutura de
Apoio Psicológico aos
Acadêmicos;
7.5 Implantar programas
de assistência e
orientaçao a saúde dos
acadêmicos;

Contratação de psicóloga para oferecer apoio aos estudantes e manutenção do
GAPAC

Implantar programas de assistência e orientação a saúde dos acadêmicos;

7.6 Valorizar e dar
suporte para a
consolidação de
projetos de extensão
que abarquem
atividades esportivas,
de cultura e de lazer aos
discentes;

Processo comprometido por conta da pandemia Valorizar e dar
suporte para a
consolidação de
projetos de
extensão que
abarquem
atividades
es ortivas, de
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7.7 Instituir programa de
prevenção e combate á
evasão discente;

Faz parte dos trabalhos desenvolvidos pela Assessoria
Pedagógica do campus

cultura e de lazer
aos discentes;
Instituir
programa de
prevenção e
combate a
evasão discente;

7.8 Viabilizar o subsidio
total da refeição para
estudantes que
necessitam de
assistência;
7.9 Buscar
financiamento público
para os investimentos
necessários a
infraestrutura física
específico para o
Restaurante
Universitário —RU;
7.10 P leitear o
financiamento e o
fomento de custeio e
subsidio a alimentação
no RU;
7.11 Instituir bolsa
permanência ao
estudante que necessita
de assistência;
7.12Buscar formas para
viabilização da Casa do
Estudante e sua
manuten ão;
7.13 Readequar no site
da Unio este as
informações pertinentes
aos acadêmicos
integrando dados sobre
ensino, pesquisa,
extensão necessárias a
sua vida acadêmica;
8.Am liar a comunicaqã
8.1 Socializar as
atividades de pesquisa,
ensino e extensão
realizadas na Unioeste;
8.2 Desenvolver ações
de marketing
institucional;
8.3 Estimular os
acadêmicos a
elaborarem pesquisas
que também resultem
em fortalecimento da
imagem e divulgação da
Unioeste;
8.4 Aumentar a
divulgação dos
eriódicos

Viabilizar o subsidio total da refeição para estudantes que necessitam de assistência;

Restaurantes já implantados.

Pleitear o financiamento e o fomento de custeio e subsidio a alimentação no RU;

Instituir bolsa permanência ao estudante que necessita de assistência;

Buscar formas para viabilização da Casa do Estudante e sua manutenção;

Manutenção das informações atualizadas no site.

o e divul anão das atividades da Unioeste
Socialização das atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas na Unioeste
em diferentes eventos e canais de comunicação, internos e externos.

Uso permanente de espaços disponibilizados nos jornais, nas rádios e TV em
diversas ações de extensão e pesquisa, bem como, noticias sobre conquistas da
institui ão.
Existem diversos projetos de pesquisa com este viés

Manutenção de quatro periódicos no campus (Revista Faz Ciência; Gestão e
Desenvolvimento em Revista; Acta ElitSalutis e AMBIENTES: Revista de Geografia
e Ecolo ia Politica além do Boletim Informativo do cam us
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desenvolvidos
Unioeste;

pela

8.5 Proceder melhorias
no sistema de
comunicação e
integração dos setores
da universidade com a
comunidade acadêmica;

Há um esforço continuo nessesentido

9. Fortalecer as politicas de Ensino (Graduaqão e Pós-Graduação), de Extensão, de Pesquisa e de
Inovação Tecnoló ica
9.1 Acompanhar o
resultado do ENADE de
todos os cursos e
promover ações para
melhoria da avalia ão;

Acompanhamento realizado comampla divulgação dosresultados, bem
como, discussão de ações a seremdesenvolvidas com aquelescursos cujos
resultados ficararn abaixo do esperado.

9.2 Instituir programas
de apoio pedagógico
por videoaulas voltados
aos conhecimentos
básicos de cada área;

9.3 Adquirir softwares e
respectiva licença de
uso para os cursos de
radua ão;

Treinamento de professores e alunos na plataforma Teams para
as aulas remotas

Cada curso tem suas iniciativas

Instituir
programas de
apoio
pedagogico por
videoaulas
voltados aos
conhecimentos
básicos de cada
área;

9.4 Criar o Programa de
Tutoria para o
acompanhamento dos
cursos de radua ão;
9.5 Elaborar e
institucionalizar a
Politica de Formação
Pedagógica inicial e
continuada de
Docentes;
9.6 Estimular a
participação dos
acadêmicos no
Programa Ciência Sem
Fronteira;

Criar o Programa de Tutoria para o acompanhamento dos cursos de graduação

Formação continuada realizada pela Assessoria Pedagógica em conjunto com a pró
reitoria

Estimular a participação dos acadêrnicos no Programa Ciência Sem Fronteira

9.7 Criar mecanismos
de acompanhamento do
Egresso;

9.8Ampliar o número de
títulos e volumes do
acervo de livros e
eriódicos da Biblioteca;

Existem iniciativas de cada curso, porém não de forma
institucionalizada

Aquisição de bibliografia conforme demandas de cada curso

Criar
mecanismos de
acompanhament
odo E resso;

9.9 Elaborar e
institucionalizar a
política de
desenvolvimento de
coleções das bibliotecas
dos cam i;

9.11 Promover a
im lanta ão de

Elaborar e institucionalizar a politica de desenvolvimento de coleções das bibliotecas
dos campi;

Curricularização da extensão em fase de planejamento e implantação nos cursos
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programas e projetos de
extensão universitária
com vistas para
assegurar a
curricularização da
extensão;
9.13Articular, fortalecer Articular, fortalecer e instigar incubadoras Sociais e Solidárias;
e instigar incubadoras
Sociais e Solidárias;
9.14Fortalecer a cultura
e a prática da extensão
inovadora;
9.15 Instituir um espaço
cultural em cada
Unidade;

Fortalecer a cultura e a prática da extensão inovadora;

Não desenvolvido por conta da pandemia Instituir um
espaço cultural
elTI cada
Unidade;

9.16Viabilizar cursos de
formação em leis de
incentivo e fomento
financeiro de projetos,
programas e atividades
culturais nos campi da
Unioeste;

Viabilizar cursos de formação em leis de incentivo e fomento financeiro de projetos,
programas e atividades culturais nos campi da Unioeste;

9.17 Instituir a Bolsa
Atleta Unioeste;

NSA Instituir a Bolsa
Atleta Unioeste

9.18 Promover maior
integração entre as
atividades de ensino,
es uisa e extensão;
9.19 Incentivar a
interatividade dos
Programas stricto
sensu, com oferta de
turmas especiais nos
cam i;
9.20 Apoiar a
consolidação dos
cursos stricto sensu e
lato sensu implantados
e apoiar a implantação
de novos cursos
demandados pela
comunidade acadêmica;
9.22 Apoiar a produção
cientifica e sua
divulgação em revistas
indexadas nacionais e
internacionais;
9.23Ampliar ações para
0 fomento/
financiamento de
publicação de
periódicos, visando a
melhoria da avaliação
Qualis/Ca es;
9.24 Manter e aprimorar
o Programa de Iniciação
Cientifica;

Processo inerente ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão.

Incentivar a interatividade dos Programas stricto sensu, com oferta de turmas
especiais nos campi;

Apoio na consolidação dos cursos existentes e no planejamento de novos cursos

A produção cientifica é expressiva em todas as áreas com um número relevante de
trabalhos indexados.

Ampliar ações para o fomento/ financiamento de publicação de periódicos, visando
a melhoria da avaliação Qualis/Capes;

Participação com inúmeros projetos de iniciação cientifica, remunerados e
voluntários.

10.Fortalecer o Ensino a Distância
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10 5 Apoiar a
implementação de
práticas de EAD no
ensino resencial;

Está regulamentada a possibilidade de utilização de 20% e a implementação
depende da cada colegiado e disciplina. Em 2020, por conta da pandemia, foram
oferecidas diversas disciplinas no formato remoto (até 20% da carga horária de cada
curso .

11.Am liar e fortalecer olíticas de Gestão de Pessoas
11.1Viabilizar fóruns de
discussões didático-
pedagógicas e
administrativas para
atualização e
aperfeiçoamento de
práticas pedagógicas e
da estão acadêmica;
11.2 Incentivar a criaçao
de Mestrados e
Doutorados
Interinstitucion ais
(Minter e Dinter)
voltados a capacitação
dos servidores
(Docentes e Agentes
Universitários ;
11.3 Estimular a
qualificação
permanente cIos
servidores (Docentes e
A entes Universitários ;

11.4 Fortalecer a
Política de Captação de
Recursos para
investimento na
qualificação e
capacitação cios
servidores (Docentes e
A entes Universitários ;

11.5Instituir política de
relotação e
redimensionamento dos
Agentes Universitários;

11.6 Ampliar o quadro
de servidores (Docentes
e Agentes
Universitários) efetivos
com conformidade com
o crescimento da
estrutura administrativa,
de ensino, pesquisa e
extensão da institui ão;
11.12 Consolidar a
implantação do Serviço
Especializado de
Segurança em Medicina
do Trabalho;

11.13 Desenvolver
Programa de qualidade
de vida no trabalho e

Realização de fóruns de discussão sobre o ensino remoto e treinamento para
utilização da plataforma Teams

Incentivar a criação de Mestrados e Doutorados Interinstitucionais (Minter e Dinter)
voltados a capacitação dos servidores (Docentes e Agentes Universitários);

Sempre há servidores em fase de qualificação e os mesmos já são altamente
qualificados

Fortalecer a Politica de Captação de Recursos para investimento na qualificação e
capacitação dos servidores (Docentes e Agentes Universitários);

5 Instituir política
de relotação e
redirnensioname
nto dos Agentes
Universitários;

Os processos internos foram realizados pela Instituição, no entanto, a contratação
depende do Estado.

Consolidar a
implantação do
Serviço
Especializado
de Segurança
em Medicina do
Trabalho;
Desenvolver
Programa de
ualidade de
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garantir
implementação
permanente;

sua vida no trabalho
e garantir sua
implementação
ermanente;

11.14 Desenvolver
ações para o combate
ao absenteísmo.

12. Ex andir e consolidar os cursos de Graduação e Pós-Graduação
12.1 Implantar os cursos
de Graduação e Pós-
Graduação previstos no
Plano Diretor;

12.2 Buscar junto aos
órgãos de Fomento a
Pesquisa e Pós-
Graduação apoio para
aprimoramento da
infraestrutura de
pesquisa e pós-
graduação;

12.3 Definir os critérios
para apoiar as áreas
estratégicas de
Pesquisa vinculadas
aos Programas de Pós-
Graduação nas
propostas institucionais
de apoio a Infraestrutura
e a Pesquisa e Pós-
Graduação nos órgãos
de fomento a Pesquisa
(Capes Pró-
Equipamentos, FA
Capes Pró-
Equipamentos e CT-
INFRAF INEP) ;

12.4 Apoiar a
implantação de novos
cursos de pós-
graduação sfricfo sensu
profissionalizantes e
acadêmicos por
financiamento de visitas
de consultores
indicados pelo comitê de
área da CAP ES para

Desenvolver
ações para o
combate ao
absenteisrno

Implantar os
cursos de
Graduação e
Pós-Graduação
previstos no
Plano Diretor;
Buscar junto aos
órgãos de
Fomento a
Pesquisa e Pós-
Graduação
apoio para
aprimoramento
da infraestrutura
de pesquisa e
ós- radua ão;

Definir os
critérios para
apoiar as áreas
estratégicas de
Pesquisa
vinculadas aos
Programas de
Pós-Graduação
nas propostas
institucionais de
apoio a
Infraestrutura e a
Pesquisa e Pós-
Graduação nos
órgãos de
fomento a
Pesquisa
(Capes Pró-
Equipamentos,
FA —Capes Pró-
Equipamentos e
CT-
INFRAFINEP ;

Apoiar a
implantação de
novos cursos de
pós-graduação
stricto sensu
profissionalizant
es e acadêmicos
por
financiamento
de visitas de
consultores
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avaliação
propostas;

das indicados pelo
comitê de área
da CAP ES para
avaliação das
ro ostas;

13.Fortalecer as olítica
13.1Ampliar o acesso e
garantir a permanência
dos segmentos étnicos
e sociais historicamente
excluídos do ensino
su erior úblico;
13.2 Envidar esforços
para o cumprimento do
plano de acessibilidade
do PEE;
13.3Desenvolver novos
projetos que visem as
ações inclusivas e de
acessibilidade;
13.4 Contratar
profissionais efetivos
para atuarem no
acompanhamento dos
acadêmicos com
deficiência de acordo
com cada necessidade;
13.5Ampliar a oferta de
curso de Libras a
comunidade acadêmica
visando a grande
maioria dos docentes e
agentes universitários
para que possam se
comunicar nessa lín ua.

s de Inclusão
Garantido nas formas de ingresso (vestibular e Sisu)

Acessibilidade, libras e manutenção do PEE

Inicio das obras de instalação de elevador no bloco V

Manutenção dos profissionais necessários

Libras faz parte da grade curricular dos cursos de graduação

14. Im lantar olíticas d
14.1 Gerenciar e
minimizar a geração de
resíduos;
14.2 Implantar e
modernizar plano de
gerenciamento de
resíduos;

e Educação Ambiental
Esforços constantes nesse sentido

Implantar e
modernizar
plano de
gerenciamento
de resíduos;

14.3 Desenvolver ações
junto a comunidade
envolvida (docentes e
discentes) de
conscientização e
adoção de práticas
responsáveis que
minimizem os impactos
das atividades de ensino
e de es uisa;

Tais políticas estão presentes nos PPP's e permeiam os processos educativos
(aulas, disciplinas, palestras, cursos, oficinas, campanhas, eventos) sobre
sustentabilidade para diferentes públicos da universidade.

14.4 Construir
estrutura
destinada
recuperação
solventes e

uma
física

a
de
ao

NSA Construir uma
estrutura física
destinada a
recuperação de
solventes e ao
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tratamento de parte dos
residuos gerados;

14.5 Incentivar o reuso e
o reaproveitamento de
insumos e reag entes
quimicos;

14.6 Adotar os
principios da Química
Verde;
14.7 Desenvolver
campanhas informativas
visando minimizar a
utilização de
descartáveis;

14.8 Implantar sistema
de coleta e utilização de
águas pluviométricas;

14.9 Desenvolver
campanhas de
preservação e
conservação dos
es a os óblicos;
14 10 Adotar e
implementar um
protocolo de coleta e
armazenamento de
resíduos químicos.

Esforços constantes nesse sentido

tratamento de
parte dos
residuos
erados;
Incentivar o
re uso e o
reaproveitament
o de insumos e
reag entes
U Íl7llcos;

Adotar os
principios da
Quimica Verde;
Desenvolver
campanhas
informativas
visando
minimizar a
utilização de
descartáveis;
Implantar
sistema de
coleta e
utilização de
águas
luviométricas

Adotar e
implementar um
protocolo de
coleta e
armazenamento
de resíduos
uímicos.

15. Ampliar e adequar a infraestrutura fisica e tecnologica (o detalhamento de cada anão está
discriminado no Plano Diretor
15.1 Concluir e ampliar
as instalações
adequando-as a
estrutura para
possibilitar maior
acessibilidade;
15.2 Construir e/ou
ampliar passarelas de
acesso entre os
edifícios;

15.3 Melhorar a
estrutura com a
ampliação dos espaços,
via novas construções
ou readequação dos
existentes ara

Licitação e inicio da obra de instalação do elevador no Bloco V

Já existem passarelas entre todos os blocos no Vila Nova

Inicio da construção do Centro de eventos e convivência

Construir e/ou
ampliar
passarelas de
acesso entre os
edifícios do
Centro de Saúde
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atendimento das
atividades fins e meio;
15.4 Construir
melhorar
infraestrutura
Restaurante
Universitário RU ;

e/ou
a

do

Restaurantes Universitários prontos

15.5 Implementar
ro eto urbanistico;
15.6 Implantar e
consolidar o sistema de
segurança e
monitora mento da
universidade;
15.8Executar projeto de
climatização nas
normas vigentes com
vistas a regularização
junto a Vigilância
Sanitária;
15.9 Executar Plano de
Segurança Contra
Incêndio e Pânico
(PSCIP) nas normas
vigentes para
regularização junto ao
Corpo de Bombeiros;

15.10Instalar e reformar
o sistema de iluminação
e da rede de energia
elétrica a fim de priorizar
energias renováveis,

15.13 Atualizar os
recursos tecnológicos
existentes;
15.15 Atualizar e/ou
adquirir softwa res e
equipamentos de
informática a partir de
compras ou contratos de
locação;

15.16 Adquirir projetor
multimidia e telas de
projeção para as novas
instala ões;
15.17 Atualizar e
proceder manutenção
dos projetores
multimidia;

Em fase de implantação

Todas as salas de aula climatizadas

Atualização dos recursos tecnológicos

Executar Plano
de Segurança
Contra Incêndio
e Pânico
(P SC IP) nas
normas vigentes
para
regularização
junto ao Corpo
de Bombeiros;
Instalar e
reformar o
sistema de
iluminação e da
rede de energia
elétrica a fim de
priorizar
energias
renováveis;

Todas as salas equipadas

Atualizar e/ou
adquirir
softwares e
equipamentos
de informática a
partir de
compras ou
contratos de
loca ão;

Manutenção dos projetores multimidia existentes
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15.18 Modernizar o
sistema de controle de
frequência dos
servidores;
15.19 Ampliar e
modernizar a estrutura
física e tecnológica das
bibliotecas;

Existe um sistema eficiente

Ampliar e modernizar a estrutura física e tecnológica das bibliotecas

15.20
equipamentos
específicos
laboratórios;

Adquirir Equipamentos dos laboratórios adquiridos conforme necessidades

aos

15.23 Adquirir novos Aquisição de novos mobiliários
mobiliários;
15.24 Adquirir novos
veículos e manutenção
da frota existente.

Manutenção da frota de veículos
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5.5 CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON —CICLO 2018-2020

A Unioeste —Campus de Marechal Cândido Rondon possui infraestrutura

física, com laboratórios e outros espaços de ensino, pesquisa e extensão, produzindo

tecnologias de ponta, formando profissionais de graduação e de pós-graduação (nível

de mestrado e doutorado) de excelência.
A Instituição gera ciência, tecnologias com a realização de análises e

certificação de produtos, possibilitando a inovação, geração de emprego e renda, bem

como desenvolve diversos programas e projetos voltados a inclusão e
desenvolvimento social.

A educação superior iniciou no município de Marechal Cândido Rondon por

meio da instalação da Faculdade de Ciências Humanas de Marechal Cândido Rondon
— FACIMAR, que foi criada por meio da Lei Municipal no 1.343/80, mantida pela

FUNDEMAR —Fundação Educacional de Marechal Cândido Rondon. Inicialmente, os
cursos autorizados e implantados foram Ciências Contábeis, História e Letras

Português. A FACIMAR funcionava junto ao Colégio Estadual Antônio Maximiliano

Ceretta, em um bloco que abrigava as salas de aula e o setor administrativo.

A FACIMAR foi mantida pela FUNDEMAR, no período de sua criação até

abril de 1987, com recursos dos acadêmicos e de subvenção econômica da Prefeitura

Municipal de Marechal Cândido Rondon.

Com a criação da Unioeste, a FACIMAR transformou-se em Campus da

Unioeste. Os cursos de graduação, organizados por meio de três Centros de
conhecimento (Centro de Ciências Agrárias —CCA, Centro de Ciências Humanas,

Educação e Letras —CCHEL e Centro de Ciências Sociais Aplicadas — CCSA,

atualmente são: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação
Física —Bacharelado, Educação Física —Licenciatura, Geografia, História, Letras

Português, Letras Alemão, Letras Inglês, Letras Espanhol e Zootecnia. 0 Campus

possui cinco cursos de mestrado (Agronomia, Desenvolvimento Rural Sustentável,

Geografia, História e Zootecnia) e quatro cursos de doutorado (Agronomia,

Desenvolvimento Rural Sustentável, História e Zootecnia).
No ano de 2019, o campus contava com 30.000m'e área construída: com

65 Laboratórios, 3 Estações Experimentais com 155 hectares e 44 salas de aula para

atender 1.638 alunos matriculados nos cursos de graduação e 474 alunos de pós-
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graduação (lato e stricto sensu). Neste ano, o campus de Marechal Cândido Rondon

oferta 378 vagas nos cursos de graduação, sendo 214 por meio de vestibular e 214
por meio do Sisu. Os Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) contavam

com 394 alunos matriculados e 80 alunos em dois cursos de especialização Lato

Sensu.
No ano de 2020, considerando a pandemia da COVID-19, declarada no dia

12 de março de 2020 pelo Diretor Geral da OMS; a Lei n. 3.979/2020, de 06 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência

de saúde pública de importância internacional, decorrente da Pandemia da COVID-19

e sua regulamentação por meio da Portaria do Ministério da Saúde n.56, de 11 de

março de 2020; os decretos estaduais n. 230 e n. 319 que orientam condutas durante

a Pandemia do COVID-19, com destaque ao isolamento social como ação
fundamental para diminuir a velocidade da dispersão do novo Corona vírus; o Ato

Executivo n. 21/2020-GRE, de 16 de março de 2020, que suspendeu as atividades

acadêmicas presenciais, e considerando o contido na CR n. 0165/2020, de 24 de julho
de 2020, as aulas presenciais dos cursos da Unioeste, campus de Marechal Candido

Rondon e demais campi, cujo período de aulas havia apenas se iniciado, foram

suspensas, mas o campus de Marechal Cândido Rondon não parou. Neste período,

foram realizadas diferentes atividades, dentre elas os projetos de ensino, os quais

envolveram professores e acadêmicos com o suporte dos servidores técnicos
administrativos do carnpus.

A Resolução 074/2020-CEPE de 04 de agosto de 2020, autorizou a
retomada das aulas de forma remota por meio de atividades síncronas e assíncronas,
limitadas a 20'lo da carga horária de cada curso, ofertadas por todos os cursos do

campus no período de agosto a dezembro de 2020, tanto os de graduação quanto os
de pós-graduação. Para realização do ensino remoto foi disponibilizada,

gratuitamente, a comunidade acadêmica o uso da plataforma Teams, a qual faz parte

do pacote Office 365.
Visando a inclusão digital de todos os alunos, foram disponibilizados por

meio do Edital 069/2020-GRE, de fluxo contínuo, datado de 17 de agosto de 2020,
telefones celulares Smartphone e /ou pacote de dados móveis, para realização das
atividades não presenciais. Adicionalmente, o campus disponibilizou, em casos
especiais, o empréstimo de notebooks para alunos.

ANEXO I DA RESOLUQAO N'25/2021-COU, de 11 de maré de 2021.



122

Da mesma forma, as atividades administrativas do campus continuaram

sendo realizadas por meio de escalas de trabalho. As atividades do Núcleo Estações
Experimentais não cessaram, pois envolvem o cultivo experimental, bem como

criação de animais.

As manutenções das instalações foram realizadas regularmente. Foi

realizada a pintura dos prédios de salas de aulas, manutenções nas áreas de
convivência do campus, aguardando a retomada das aulas presenciais.

As atividades fins da universidade (o ensino, a pesquisa e a extensão)
tiveram aportes financeiros fundamentais, que possibilitaram a ampliação vertiginosa

em infraestrutura física, com novos ambientes, entre os quais salas de aulas,

laboratórios, salas de professores, salas para as entidades estudantis, bem como

instalações físicas nas estações experimentais, efetivadas por meio da aquisição de

equipamentos, implementos e maquinários agrícolas. Ao mesmo tempo, os diversos
ambientes passaram por reformas e adequações. No seu conjunto, tais ações
conjugadas com a aquisição e implantação de novas tecnologias e ampliação do

acervo da bilbioteca propiciaram ensino de qualidade na graduação e na pós-

graduação, como também a produção e a transferência de tecnologias para o
desenvolvimento econômico e social da região.

No final de 2020, por meio da Resolução 139/2020-CEPE, de 26 de
novembro de 2020, foram regulamentadas, em caráter excepcional, as atividades de
ensino remoto nos cursos de graduação presenciais para os períodos letivos especiais
e emergenciais II e III, devendo integralizar 100'/o da carga horária de cada curso,

conforme seus PPP's, as quais serão desenvolvidas até que as aulas sejam
retomadas presencialmente.
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5.5.1Carnpus de Marechal Cândido Rondon —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo 2018-
2020

Ações programadas no PDI
2018/2022

Resolução n'05/2018-COU

Ações Realizadas Resultados alcançados

Fra ilidades Potencialidades

Metas para o
próximo ciclo
2021/2023

1.Atualizar a Estrutura Or anizacional
1.1 Atualizar o Estatuto e o
Re imento Geral;
1.2 Criar e atualizar a estrutura
organizacional de acordo com
necessidades da comunidade
acadêmica, por meio de Comissão
específica;

1.3 Revisar as atividades
estabelecidas para cada
setor/unidade/órgão, de acordo
com as novas rotinas
implementadas, a fim de ampliar a
eficácia e a padronização de
rotinas intercampus;

A atualização da
estrutura
organizacional é
atribuição do
Conselho
Universitário e deve
ocorrer durante o
ano de 2021 e
2022. A dilatação
do prazo deve-se a
Lei Ordinária
20.225/2020, a qual
estabelece
quantitativos
cargos em
comissão e funções
gratificadas nas lES
do Paraná.

A revisão de rotinas
e o aprimoramento
de procedimentos
foi uma prática
constante e
produtiva no
referido período,
envolvendo todos
os setores e
servidores do
cam pus.

0 Decreto n.
10.185,de 20
de dezembro
de 2019,
extinguiu
diversos
cargos de
servidores
técnicos

administrativos
ao vagar.

A não
contratação de
agentes
universitários,
bem como a
não realização
de Testes
Seletivos para
contração de
servidores
temporários, e,
da mesma
forma, a não
contratação de
docentes.

A título de
exemplo,
podemos citar
que,em 2002,
o Campus de
Marechal
Cândido
Rondon
contava com
109
funcionários e
hoje são
apenas 78para
atender a uma
demanda que
saltou de
13.500 m~ de
área
construída
ara 31.234,16

Abertura de
novos concursos
para servidores.

A discussão
com a
comunidade
universitária e
a aprovação
da nova
estrutura
organizacional
da Unioeste.

A contratação,
por meio de
concurso
público de
agentes
universitários,
a ser
autorizada
pelo governo
do Estado.
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m'. Foram
Implantados
nesse periodo
2 (dois) novos
cursos de
graduação, 5
(cinco) cursos
de mestrado e
4 (quatro)
cursos de
doutorado.

2. Fortalecer a Gestão Administrativ
2.1 Desenvolver e/ou integrar
sistemas informatizados
institucionais;

2.2 Definir, organizar e adequar os
processos internos;

Durante o ano de
2020, o reitor, o
vice-reitor e os
diretores gerais dos
campi elaboraram
um planejamento
para a aquisição de
equipamentos de
informática, no
valor de cerca de 3
milhões de reais.
Tal recurso
financeiro é oriundo
dos campi e da
reitoria. Foi
realizado 0
processo de
licitação pela
reitoria e os
equipamentos
estão sendo
adquiridos. Estes
equipamentos
serão instalados no
Núcleo de
Tecnologia da
Informação (NTI) e
atenderão a reitoria
e todos os campi da
Unioeste.
Procedimentos
administrativos
foram
readequados,
garantindo maior
agilidade e
eficiência em todos
os setores do
Campus.

Uso de
documentos

fisicos
enviados via
sistema de
protocolo

manual, não
agilizando a
comunicação

entre os
campi.

A falta de
agentes

universitários.
0 campus, em
não havendo
contratações
terá suas
atividades

prejudica das;

0 uso da
plataforma
Teams para
realização de
reuniões,
treinamentos e
afins.

Gestão do
almoxarifado do
Núcleo de
Estações
experimentais e
sua integração
com os demais
setores
envolvidos.

Melhoria das
funcionalidades

e rotinas
administrativas

- Elaborar um
manual de
procedimentos
para a gestão
do
almoxarifado
do Núcleo de
Estações
Experimentais
e sua
integração
com diferentes
setores
envolvidos do
campus, desde
o orçamento
até 0
uso/consumo.

Aprimorar os
processos
internos de
gestão.

2.3 Integrar os procedimentos
licitatórios cujos objetos sejam
comuns a todas as unidades;

A Comissão de
Licitação realizou
inúmeros
processos
licitatórios, entre os
uais, diversos em

A falta de
servidores
técnicos

administrativos

A utilização do
pregão

eletrônico

Implantar
sistemas de
integração de
gestão de
dados, de
rocedimentos
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2.4 Elaborar estratégias para
aumentar o orçamento da
Universidade junto ao Governo do
Estado no que tange a fonte de
recursos do tesouro;

2.5 Aprimorar os mecanismos de
arrecadação de recursos próprios;

2.6 Ampliar parcerias com União,
Estado e Municípios no que tange
a saúde e a educação;

parceria com a
Reitoria e outros
campi.

A Direção Geral do
Campus busca
constantemente
ampliar os recursos
financeiros por
meio de emendas
parla mentares e
convênios com
órgãos de fomento.

A ampliação se fez
por meio de
convênios, com a
produção e
transferência de
tecnologias para
diversos setores da
economia,
instituições
públicas e privadas,
bem como por meio
da solicitação pela
direção geral do
cam pus de
emendas
parlamentares
aprovadas e
incorporadas no
orçamento do
Estado do Paraná e
no orçamento da
União.

A parceria com o
Estado e
Municípios foi
ampliada por meio
de projetos
submetidos a
editais da
Fundação
Araucária e por
meio de projetos
aprovados e
conveniados com a

Falta de
sistemas

informatizados
e/ou

eletrônicos
integrados

internamente.
Escassez de
recursos no
que tange ao
custeio do
ensino

A Lei estadual
11.500/95
(fragiliza a

possibilidade
de realização
de convênios
de prestação
de serviços

Recursos
insuficientes
para todas as
demandas
existentes.

Esta ação
possibilitou

milhões de reais
investidos em

novas
construções,
reformas e
adequaçoes,
equipamentos,
serviços e
materiais

A arrecadação
de recursos
próprios, por
meio de
convênios
(ensino,

pesquisa e
extensão) e de
prestação de
serviços,
contribuiu,

sobremaneira,
para a

manutenção das
atividades de

ensino, pesquisa
e extensão, bem

como para
investimentos

em
equipamentos,

custeio e
infraestrutura

Possibilidade de
parceria com
diferentes
órgãos.

e de ações a
serem
executadas.

Dar
continuidade
as ações
relacionadas
as diferentes
esferas do
poder público,
junto a
instituições
púbicas e
privadas, a fim
de ampliar o
orçamento de
investimentos
em
infraestrutura e
custeio.
Dar
continuidade
as ações de
aprimoramento
cios
mecanismos
cle
arrecadação
de recursos
próprios;

Continuar a
busca por
parcerias com
diferentes
órgãos e
instituições.
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2.7 Destacar e apresentar as
informações de maneira
simplificada no Portal da
Transparência;

2.8 Criar um sistema de gestão de
documentos eletrônicos.

UGF/SETI. As
atividades do
Núcleo Maria da
Penha —NUMAPE,
do Núcleo de
Estudos e Defesa
de Direitos da
Infância e da
Juventude
NEDDI J e a criação
do Centro de
Línguas (CeLing)
pelo Campus, se
somam a este
esforço. 0 Centro
CeLing realizou
dwersos cursos de
ensino de línguas
gratuitos para as
redes públicas
municipal e
estadual. Também
foram realizadas
diversas ações de
extensão que
envolveram
crianças e jovens
com deficiência
física, bem como
cursos para pais de
crianças em
situação de
vulnerabilidade
social. além de
cursos de eco
terapia, entre
outros.
0 Portal da
Transparência está
sendo alimentado
com as informações
de acordo com as
normas vi entes.
0 campus aderiu ao
sistema de gestão
documental do e-
protocolo. Este
documento facilita,
inclusive, a
tramitação junto a
orgãos e unidades
do poder executivo
paranaense;

Adesão ao
GPM(Gestão de
Patrimônio e
Materiais), com a
inserção de todo o
atrimônio do

A falta de
sistemas

informatizados
para

agendamento
e controle de
pedidos e
rotinas

administrativas
, como por

exemplo para
o setor de
transporte,

bem como de

Maior
org anicidade,
funcionalidade,

controle e
transparência da
gestão pública,
bem como
economia de
recursos

financeiros.

Aprimorar o
Portal da
Transparência
em parceria
com a Reitoria.

Finalizar a
implantação do
GMS (Gestão
de Materiais e
Serviços), para
organizar a
rotina de
compras e
licitações no
cam pus.

Gestionar e
contribuir com
a Reitoria para
a implantação
do Sistema
Informatizado

ANEXO I DA RESOLUÇÁO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



127

campus no referido
sistema;

— Adesão ao GMS
(Gestão de
Materiais e
Serviços) encontra-
se em estágio de
implantação.

gestão entre
colegiados e
centros.

de
Documentos.

3. Fortalecer a Avalia ão lnstitucion al
3.1 Consolidar as ações da
Avaliação Institucional e sua
integração com o Plano de
Desenvolvimento Institucional e
Projeto Político Pedagógico
Institucional;

0 cam pus possui
uma equipe
formada por
membros de todos
os centros, a qual
incorporou a sua
rotina a avaliação
institucional como
instrumento para
promover avanços,
bem como para o
planejamento das
ações
institucionais.

Mudança de
indicadores
durante o
período da
avaliação.

A avaliação
institucional
permite o

aprimoramento
da gestão e
estimula o

planejamento e a
análise dos
resultados.

Reivindicar a
Reitoria a
disponibilizaçã
0 de
formulários
eletrônicos
anuais
contínuos para
0
preenchimento
dos dados da
avaliação
institucional.

3.2 Criar
ampliar a
comunidade
processo
institucional;

mecanismos para
participação da
acadê mica no
de avaliação

Os três segmentos
da comunidade
acadêmica foram
mobilizados e
participaram
ativamente e em
grande número da
avaliação
institucional. A
estratégia para tal
foi o contato direto,
a orientação e a
disponibilização de
computadores para
a realização da
avaliação.

Não obstante
ao trabalho de
mobilização,
observou-se
ainda a falta,
por parte de
uma parcela

da
comunidade,
da adesão a
uma cultura de
avaliação.

A auto avaliação
pela comunidade

acadêmica
possibilitou um
olhar mais

apurado para as
diversas

dimensões,
sobretudo os
pontos fortes e
os limites no
âmbito do

ensino, pesquisa
e extensão

Estimular,
cada vez mais,
a ampliação de
instrumentos
de avaliação
pelos centros e
cursos, bem
como 0 Uso do
sistema Minos
para
realização de
tais
avaliações.

Continuar com
a
sensibilização
junto a
comunidade
acadêmica no
que tange a
participação
nas avaliações
institucionais.

3.3 Ampliar a divulgação dos
resultados da Avaliação junto a
comunidade acadêmica;

A divulgação foi
realizada por meio
da publicação do
Boletim de dados
no site oficial da
Unioeste, na aba

Propõe-se que
a reitoria, por
meio da
comunicação
social, amplie
a divulgação,
no ue tan e
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3.4 Integrar e otimizar o sistema
Min os para aplicação de
questionários voltados a avaliação
aos diferentes seguimentos;

3.5 Ampliar a utilização dos
resultados da Avaliação como
subsídios para os planejamentos
institucionais.

Avaliação
Institucional

0 sistema Minos
está implantado,
portanto, disponível
para uso da
comunidade
acadêmica.

Os resultados da
avaliação têm sido
utilizados pelos
gestores cio
cam pus (DG e
DCs), bem como
pelos colegiados e
conselhos de centro
de forma crescente.
Estes resultados
têm-se mostrado
úteis para o
pia nejamento da
gestão do campus.

Os resultados
da avaliação
institucional
devem

permear, de
forma mais
efetiva, as
discussões
nos orgãos
colegiados e
nos conselhos
superiores da
Unioeste.

Os resultados
têm-se mostrado

uteis para o
planejamento e

gestão do
cam pus.

aos resultados
da avaliação
institucional,
junto as
comunidades
interna e
externa.
Respondido no
item 3.2 (Criar
mecanismos
para ampliar a
participação da
comunidade
acad êmica no
processo de
avaliação
institucional .
Dar
continuidade
ao Uso dos
resultados da
Avaliação
como
subsídios para
a gestão
administrativa,
financeira e
acadêmica.

Buscar ampliar
ainda mais a
utilização dos
resultados da
avaliação
institucional
para subsidiar
as discussões
nos colegiados
e conselhos
su eriores.

ento Institucional4. Fortalecer o rocesso de lane am
4.1 Implementar o processo de
pia nejamento envolvendo a
comunidade acadêmica;

0 referido processo
de planejamento
está em
andamento. 0
mesmo é
coordenado por
uma equipe
formada por
membros de todos
os centros,
nomeados por meio
de portaria. A
comissão
desenvolve suas
atividades
procurando
envolver todos os
setores e membros

A
consolidação

cio
Planejamento
Estratégico
esbarra nos

limites
orçamentá rios
e financeiros.

0 Planejamento
Estratégico
possibilitará
ações mais
efetivas nas
diferentes

dimensões que
compõem a
atuação dos

gestores, entre
os quais, as
relacionadas a
gestão da

Direção-Geral de
Campus e dos
Diretores de
Centro.

Destacamos,

Manter o Plano
cle
Desenvolvime
nto
Institucional
(PDI) como
documento
norteador das
ações
estratégico/ad
ministrativas a
serem
implementada
s no Campus,
envolvendo a
comunidade
acadê mica.
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4.2 Envidar esforços para a
criação do Sistema de
Planejamento Estratégico
Informatizado;

da comunidade
acadêmica (alunos,
professores e
técnicos
administrativos).

0 sistema de
Planejamento
Estratégico
Informatizado está
sendo discutido
pela reitoria com os
diretores gerais
decampi e a
perspectiva é de
que seja implantado
ainda durante a
atual estão.

Falta de
recursos

financeiros e
de pessoal.

neste sentido, as
ações

relacionadas a
ampliação da
infraestrutura,

como a
aquisição de
equipamentos,

materiais
diversos e

mobiliário; além
das práticas

relacionadas ao
processo e a

oferta do ensino,
bem como da
realização de
pesquisas e da
extensão, na

graduação e na
ós- radua ão.

A informatização
poderá agilizar
esse processo.

A implantação
pela Reitoria
do Sistema de
Planejamento
Estratégico
Informatiz ado.

4.3 Manter o P lanejamento
Estratégico dos Campi, HUOP e
Reitoria, com base nas análises
realizadas pela comunidade
externa e interna;

4.4 Adotar o Plano Diretor (PD), o
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), o Projeto
Politico Pedagógico Institucional
(PPPI), o Plano Plurianual (PPA) e
o Relatório Final da Avaliação
Institucional corno documentos
norteadores do processo decisório
dos Cam i, HUOP e Reitoria.

0 planejamento estratégico tem sido fundamental para a
gestão universitária do campus e na sua relação com a
comunidade, propiciando planejamento de curto, médio

e longo prazo.

0 campus utiliza tais documentos como ferramentas
norteadoras para a discussão, planejamento e execução

dos seus programas, projetos e atividades.

Ampliar a
participação da
comunidade
externa na
avaliação
institucional.
Dar
prosseguiment
o a esta ação.

5. Estimular a internacionaliza ão das atividades da Unioeste
5. Estimular a internacionalização
das atividades da Unioeste.

Sobre a
internacionalização
, o campus tem as
seguintes ações:

editais de fluxo
continuo para
bolsas sanduiche
no exterior para os
estudantes de
mestrado e

0 reduzido
número de
editais de
órgãos de
fomento

voltados para
intercâmbios
nacionais e

internacionais.

A elevação dos
conceitos dos
programas de
pós-graduação,
bem como a

disseminação da
produção

cientifica; e, ao
mesmo tempo, o

- Fomento de
Parcerias e
Convênios
com
instituições
nacionais e
internacionais.

Consolidar
programas de
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de

doutorado,
acordo com
requisitos
CAP ES;

editais de fluxo
para estudante-
convênio de pós-
graduação PEC-PG
CAPES/CNPQ;
— doutorado e pós-
doutorado no
exterior para
docentes;
— projetos, cursos,
palestras,
atividades
campo,
participação em
eventos, bem como
publicação em
eventos e revistas
internacionais.

fortalecimento
dos programas.

pós-
graduação;

Submeter
projetos a
editais que tem
por objeto os
intercâmbios
com
instituições de
ensino
superior e
pesquisa em
nivel
institucional,
nacional e
internacional.

5.1 Fomentar o intercâmbio
discente e docente nos cursos de
graduação e pós-graduação da
Unioeste;

5.2 Promover chamamentos
públicos de mobilidade acadêmica
de estudantes, docentes e
agentes universitários;

Os acadêmicos,
com apoio da DG,
participaram de
cursos e de
diversos eventos
promovidos nos
demais
campidaUnioeste e
por outras
instituições de
ensino superior do
estado, do pais e do
exterior. A
internacionalização
ocorreu, sobretudo,
por meio dos
programas de Pós-
graduação Stricto
Sensu.

Os editais são
disponibilizados na
página da Pró-
Reitoria de
Graduação e
regulamentados
pela Resolução
027/2012-CEPE, a
qual estabelece os
procedimentos para
mobilidade
internacional.

Houve
redução do
numero de
editais

lançados.

Socialização de
práticas

pedagógicas;
formas

produtivas;
treinamentos e
formação de
diferentes
segmentos
sociais e

profissionais;
transferência de
tecnologias para
os diferentes

setores
produtivos;
geração de
emprego e

renda; melhoria
da qualidade de

vida da
comunidade
interna e
externa.
Estes

chamamentos
publicos de
mobilidade
acad êmica
ampliam e

possibilitam a
troca de

experiências e
de

conhecimentos,
além de

romoverem o

Fortalecer o
intercâmbio
entre discentes
e docentes de
graduação e
pós-graduação
como prática
politico-
pedagógica
permanente.
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A mobilidade
acadêmica ocorreu
por meio da
iniciativa do
campus, centros e
colegiados em
parceira com outras
instituições, entre
as quais o Instituto
Goethe de Curitiba.
Tal esforço permitiu
o aperfeiçoamento
da formação
profissional.
A Unioeste
oportuniza a
candidatura para
acadêmicos
participarem de
programas de
mobilidade discente
internacional, a qual
é regulamentada
pela resolução
027/2012-CEPE .

aprendizado de
diferentes
culturas.

Há diferentes
instituições que
lançam editais
possibilitando
esta prática.

Propõe-se a
continuidade e
ampliação do
programa de
mobilidade por
meio das pró-
reitorias de
graduação, de
pesquisa e
pós-graduação
e pró-reitorias
de
administração.

5.3 Facilitar o recebimento de
visitantes internacionais e
socializar os eventos organizados
entre os diferentes cursos,
ro ramas e cam i;

A participação de pesquisadores de diversos países (EUA, Portugal, Itália,
Paraguai, entre outros) em eventos realizados no Campus possibilitou a
ampliação do intercâmbio e a socialização de conhecimentos.

5.4 Divulgar
exterior a
acad êmicos
ampliando
institucional;

a Instituição no
fim de recrutar
e pesquisadores,
a dimensão

5.5 Estimular a cooperação
interinstitucion al e internacional
por meio de representação em
redes e outras formas associativas
entre os diferentes níveis da
Unioeste;
5.6 Articular com as diferentes
instâncias afins para promover um
ambiente multicultural na
Unioeste;

A cooperação
interinstituciona l e
internacional
efetivou-se
mediante a
realização de
eventos na
graduação e nos
programas de pós-
graduação, com a
participação
presencial e
durante o ano de
2020, em função da
pandemia, por meio
virtual em bancas
de defesa nos
cursos de mestrado
e de doutorado. No
ano de 2018 e de
2019 diversas
formas de
cooperação foram
levadas a efeito por
meio da realização
de pós-doutorados
dos docentes em
instituições no país
e no exterior. Esta
rela ão ossibilitou

Diminuição
dos editais dos
órgãos de
fomento.

No ano de
2020 houve a
impossibilidad

e de
intercâmbios
em função da
pandemia.

0 uso de
ferramentas on-
line possibilitou,

sobretudo
durante a
pandemia a

maior interação
e socialização de
conhecimentos e
culturas com

outras
instituições

Ampliar a
utilização das
ferramentas
on-line, bem
como, buscar
ampliar a
participação
em fóruns
presenciais
mediante a
submissão de
propostas
mediante
editais
órgão
fomento.

de
de

Dar
continuidade
as atividades
que envolvem
a interação
multiétnica e
multicultural,
bem como a
integração
entre as
comunidades
interna e
externa.
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a vinda de docentes
pesquisadores do
exterior e
publicações
conjuntas, entre
outros.
Foram realizadas
três edições do
FALA (Orquestra
sinfônica,
artesanato, viola
caipira e varai de
poesias),
envolvendo cursos
de graduação e
comunidade
externa, criando um
ambiente de
partilha e troca de
saberes por meio
de oficinas e
apresentações
culturais de
diferentes etnias. A
apresentação da
orquestra sinfônica
de Cascavel, do
grupo de dança e
viola caipira, a
montagem do mural
de poesias, as
visitas aos
laboratórios com a
apresentação dos
trabalhos de
monitores, alunos e
professores, bem
como as atividades
de apresentação e
confecção de
artesanato e
culinária, foram
algumas das
realizações.
- Foi feita a pintura
de mural em grafite
na nova entrada do
cam pus.
- Foi realizado um
evento multi-
cultural, o Festival
de Arte e Luta
(FALA) Alexandre
Blackl,
envolvendo toda a
comunidade
interna, além de
grande participação
da comunidade
externa,
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5.7 Estimular e promover o ensino
em línguas estrangeiras na
comunidade acadêmica.

5.8 Promover a
internacionalização da extensão e
da pesquisa.

destacando-se a
presença de alunos
da rede municipal e
estadual.
0 Campus criou o
Centro de Línguas
—CeLing, por meio
do qual são
oferecidos cursos
em ling uas
estrangeiras para a
comunidade interna
e externa.
(Cursos de inglês,
alemão, francês,
espanhol e
português).

A
internacionalização
se fez por meio da
participação de
docentes em
eventos
acad êmicos
internacionais,
presenciais e on-
line, publicações de
artigos e capítulos
de livros
estrangeiros, bem
como ao nível do
pós-doutoramento
em outros Países
(México, Espanha,
Alemanha, Estados
Unidos e Para uai .

As
necessidades
de espaço,
mobiliário,

computadores,
ar

condicionado
e estagiário

foram supridos
pela direção
geral do
campus

Diminuição da
quantidade de
editais pelos
órgãos de
fomento
federais.

Parte dos cursos
foram ofertados
gratuitamente a
comunidade,

para alunos das
redes públicas
municipal e

estadual. Além
disso, o CeLing
está realizando
as proficiências
para cursos de
pós-graduação
docam us
Interação por
meio do uso de

novas
ferramentas, de
forma remota

Ampliar a
atuação do
CeLing por
meio da oferta
de cursos,
intercâmbios e
exames de
proficiência;

Ofertar de
forma remota
alguns cursos;

Estimular a
promoção de
internacionaliz
ação por meio
de forma
remota e
presencial.
(Bancas,
capítulos de
livros, artigos
em eventos e
periódicos)

6. Am liar a intera ão entre a Unioeste e a sociedade
6.1 Manter e ampliar as ações de
integração da comunidade interna
e externa a fim de fortalecer a
política de inserção social;

Foram realizados
inúmeros cursos,
palestras e eventos
científicos, dos
quais participaram
a comunidade
interna e externa.
Como exemplos,
cita mse: o I

Encontro da
Universidade da
Terceira Idade, que
reuniu mais de 200
participantes e o I

Encontro dos
NUMAP E's.
0 campus também
desenvolveu
atividades de
ressocialização de
a enados, em

Falta de
servidores
técnico-

administrativos

—Fortalecimento
da presença da
Universidade
junto a
comunidade
externa.
—Oportunizar a
participação da
comunidade
externa em
eventos e
projetos do
campus.
—Contribui para
assegurar os
direitos e
desenvolver
ações, com o
envolvimento de
diferentes
entidades, numa

Fortalecer as
ações do NPJ,
NEDDIJ,
UNATI,
Universidade
da Criança e
NUMAPE.

Implantar a
câmara de
conciliação e
arbitragem.
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parceria com a
Secretaria de
Mobilidade Urbana
do Municipio de
Marechal Cândido
Rondon,
oportunizando
espaço para a
realização de
trabalhos
comunitários
(pintura de paredes,
calçadas, muros,
limpeza de jardins,
podas de árvores e
manutenções).

rede de proteção
a criança, aos
jovens, mulheres
e pessoas em
situação de
vulnerabilidade
social;—

—Fortalece o
cuidado com
pessoas da
terceira idade,
bem como a
ressocialização
de apenados.

6.2 Instituir debate público sobre o
desenvolvimento das
comunidades tradicionais da
região e seus impactos
econômicos, sociais e ambientais.

6.3 Ampliar as atividades de
extensão visando maior interação
com a sociedade.
6.4 Fortalecer as relaçoes com a
comunidade externa por meio de
diferentes canais de comunicação.

Os cursos de
graduação e pós-
graduação de
História (mestrado
e doutorado) e de
Geografia
(mestrado)
promoveram
diversos espaços
de debate em
eventos na
universidade, com a
participação de
comunidades
tradicionais da
região. Estes
eventos abordaram
problemas
vivenciados por
esses individuos e
sua cultura, como
também o
desenvolvimento
sócio econômico e
ambiental. Foram
também
desenvolvidas
ações na ambiência
das comunidades
tradicionais, com a
participação de
docentes e
discentes.
0 campus tem forte
inserção na
comunidade,
principalmente no
trabalho dialógico e
nas parceiras.
Foram
desenvolvidos
diversos projetos e
a ões de extensão

Verifica-se
resistência por

parte de
alguns

membros da
comunidade
externa;

Falta de
servidores
técnico-

administrativos
e professores

para
desenvolver
atividades de
extensão

continuada.

Houve
restrição de
contato fisico
em virtude da
Pandemia
Covid-19

0 trabalho de
extensão junto a

essas
comunidades
propiciou a
alunos e

professores o
conhecimento da
realidade, bem
como contribuiu
para a formação
dos discentes.

Houve uma
abertura para o
uso de diferentes

canais de
comunicação
remotos.

Propiciar aos
docentes e
alunos o
estudo das
ambiências,
dos modos de
vida e das
condições
socioeconômic
as cios povos
tradicionais,
como parte
integrante dos
conteúdos das
disciplinas dos
seus cursos de
graduação.

Fortalecer e
ampliar a
relação com a
comunidade,
COITI as
instituições
públicas e
privadas, por
meio de
ro ramas,
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e prestação de
serviços:

Convênios de
análise de solo com
agricultores
familiares em 12
prefeituras
rnunicipais;
—Atendimento com
orientação juridica
as crianças e a
juventude por meio
do NEDDIJ, como
também das
mulheres em
situação de
vulnerabilidade
fisica e
psicossocial, sendo
que este trabalho
vem sendo
desenvolvido em
rede com outras
entidades e
instituições
públicas
(NUMAPE) ;
Cursos gratuitos

de idiomas por meio
do CeLing;

Certificação de
produtos orgânicos
por meio do Paraná
+ Orgânico da
SETI/UGF,
atendendo os
municipios da
região sudoeste e
noroeste do
Paraná;

Orientação,
atendimento e
acompanhamento
juridico da
população de baixa
renda por meio do
Núcleo de Prática
Juridica (NPJ);
— Diversos projetos
no âmbito da
educação e
promoção da
saúde;

Desenvolvimento
de Diagnósticos
Empresariais
(sobre diferentes
temáticas, como a
avaliação da
ualidade em

projetos e
serviços,
utilizando-se
para tal
convênios,
parcerias e
diferentes
canais de
comunicação.

Realizar
Programa de
Governança,
Inovação e
Inteligência
para
Desenvolvime
nto cIos
Arranjos
Produtivos nos
Municipios
Lindeiros ao
Lago de Itaipu.
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sobre
de

serviços,
viabilidade
econômica, entre
outros)
desenvolvidos a
partir de disciplinas
de pesquisa,
aplicados na região
oeste do Paraná;

Foi iniciado um
projeto denominado
Capacitação em
Educação
Financeira para
Professores do
Ensino
Fundamental, cujo
município piloto
será Pato Bragado
(PR). Este piloto
será realizado em
parceria com a
Prefeitura
Municipal.
Pretende-se
estender este
projeto aos
municípios da
região.

Foi criado e
instalado o Núcleo
de Práticas no
Centro de Ciências
Sociais Aplicadas,
visando atender a
comunidade
externa e
empresarial;

Foi dado
continuidade ao
desenvolvimento
do Programa Bom
Negócio Paraná, o
qual visa instruir
pequenas
empresas
obtenção
crédito.

7. Im lantar olíticas de Assistência
7.1 Criar espaço de convivência
nos Campi;

Estudantil
0 Espaço de
Convivência e
integração do
campus se fez com
a edificação da
primeira etapa
Espaço "Tô na Uni".
0 projeto está
sendo financiado

Durante o ano
de 2020, o

RU, em função
da pandemia,
teve seus
serviços
suspensos

temporariame
nte

A oferta de
alimentação
saudável e de
qualidade,
subsidiada para
os alunos do
custeio do
campus,
contribui ara a

Manter o
serviço de
qualidade tão
logo
retornarem as
atividades
presenciais;
retomar a
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7.2 Disponibilizar espaços para o
Diretório Central dos Estudantes e
Centros Acadêrnicos.

7.3 Instituir ações de acolhimento
e a oio ao estudante.
7.4 Criar, manter e ampliar
estrutura de apoio psicológico aos
acad êmicos.
7.5 Implantar programas de
assistência e orientação a saúde
dos acadêmicos.

por meio do
convênio com a
SETI/UGF e o valor
total da obra é de
R$ 256.855,38.
0 campus investiu
também em
espaços de
convivência
externos, com
instalação de
pavimentação,
bancos, iluminação
e rede wi-fi.
0 cam pus conta
ainda com o
Restaurante
Universitário, o qual
oferece os serviços
de almo o e antar.

A assistência a
saude e a
orientação
psicológica eram
feitas por dois
profissionais do
quadro funcional do
cam pus. A
psicóloga
aposentou-se e o
médico está em
vias de se
aposentar. A
direção do campus
está
providenciando a
contratação e/ou
por meio de
convênio de novos
profissionais.
0 acolhimento aos
novos estudantes
tem sido feito a
cada inicio de ano
letivo por meio de
recepção,
envolvendo
DC's

DG,
e

0 DCE, os CAs, o
PET de Agronomia
e as Atléticas
utilizam espaços
cedidos pelo
cam pus.
No período avaliado
foram destinados
espaços para o
PET e para as
Atléticas.

Havia falta de
espaço para
algumas

entidades, os
quais foram
supridos

Aposentadoria
da psicóloga e
afastamento
do médico por

conta da
pandemia e
em processo

de
aposentadoria

0 governo do
Estado não

está
realizando,
atualmente,
concursos
públicos e
testes

seletivos, pois
não considera
mais as horas
dos que se

aposentaram,
exoneraram,
etc como
vagas.

permanência dos
alunos nos
cursos.

Permitem o
aperfeiçoamento
da formação, da
integração entre
os cursos e do
debate da
politica

estudantil.

oferta
refeições.

de

Concluir a
construção do
centro de
integração e
convivência;

Buscar
recursos para
a construção
de um prédio
próprio para
um novo RU
para 0
cam pus.

Manter e
realizar
adequações
nos espaços
cedidos as
entidades
estuda ntis.

Buscar meios
para viabilizar
o atendimento
médico e
psicológico.

Aprimorar as
ações de
acolhimento
aos estudantes
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7.6 Valorizar e dar suporte para a
consolidação de projetos de
extensão que abarquem
atividades esportivas, de cultura e
de lazer aos discentes.

7.7 Instituir programa de
prevenção e combate a evasão
discente.

coordenadores de
curso.
Aos discentes são
dispo nibilizados
diversos espaços
do campus, entre
os quais a
infraestrutura do
complexo
poliesportivo
(piscina
semiol ímpica,
campo de futebol,
quadra
poliesportiva
coberta, pista de
atletismo, etc). As
atividades de
cultura foram
realizadas,
sobretudo, por meio
do FALA e em
atividades que
fazem parte dos
cronog ramas dos
eventos
acadêmicos.
Os cursos de
graduação
realizaram
pesquisa sobre as
condições de
acesso e
permanência na
universidade,
especialmente no
periodo de
pandemia. 0
combate a evasão
também tem sido
enfrentado com a
oferta de refeições
de qualidade e
subsidiadas com
recursos do custeio
do cam pus, por
meio do RU.
Ressalta-se que
está em construção
o espaço de
convivência e
integração

(1'ase:contará com
cantina, praça de
alimentação
climatizada, rede
wi-fi e ambiência
externa para
convivência e

Falta de
estrutura

administrativa,
de docentes,
de técnicos

administrativos
e de

estagiários
para propor,
desenvolver e
ampliar as

atividades de
esporte e
lazer.

Para além dos
esforços

desenvolvidos
no campus, há
necessidade
de recursos
financeiros a

serem
pleiteados
pela Reitoria
junto ao

governo do
Estado.

Essas atividades
permitem a
integração,

socialização e a
partilha de

saberes, bem
como a

promoção da
saúde.

Debates e
discussões
sobre medidas
para conter a
evasão têm sido
feitos pela
PROGRAD,
pelos colegiados
de cursos e
conselhos de
centro.

Disponibilizar
os espaços
fisicos, entre
os quais os do
complexo
poliesportivo,
para a
realização de
atividades
esportivas e de
cultura.

Para além das
ações já em
andamento,
propõe-se para
a Reitoria, em
especial com a
Pró-Reitoria de
Graduação, a
elaboração de
um programa
de prevenção
e combate a
evasão
discente
(Bolsa de
demanda
social, casa do
estudante,
entre outros).
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prática de lazer e
entretenimento).

Durante o período
de pandemia foi
proposta e
realizada, de forma
emergencial, a
assistência
estudantil, visando
buscar a equidade
de condições para a
retomada das
atividad es
acadêmicas,
medianteasaulas
remotas. Para
tanto, foram
disponibilizados
computadores e
celula res com
acesso a dados
móveis,
gratuitamente, aos
alunos.

7.8 Buscar financiamento público
para os investimentos necessários
a infra estrutura fisica,
especificamente para o
Restaurante Universitário —RU.

7.9 Pleitear o financiamento e o
fomento de custeio e subsidio a
alimentação no RU.

Ocampus já possui
o RU com espaço
amplo e
climatizado,
atendendo de forma
eficiente e
fornecendo
alimentação
qualidade
comunidade
acadêmica.

de
a

foi
e
ao

pela

0 RU é subsidiado
com recursos
próprios do campus
Marechal Cândido
Rondon.

A direção do
campus contratou,
por meio de
licitação, a
elaboração do
projeto
arquitetônico do
prédio que abrigará
o novo RU. 0
projeto
arquitetônico
concluído
entregue
campus
empresa
contratada.

Para
atendimento
de demanda
futura se fará
necessária a
ampliação do
espaço físico.

A Unioeste
não

conquistou até
o momento
recursos

or amentários

Ocampusjá
possui o RU com
espaço amplo e
climatizado.

Fornecimento de
alimentação de
qualidade em
ambiente

agradável e
ade uado. 0

Buscar
recursos para
construção de
um novo RU,
com espaço
mais amplo,
visando
atender a
demanda
crescente por
parte da
comunidade
acadêmica.

Redobrar o
esforço junto
ao governo do
Estado para o
financiamento
e o fomento de
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7.10 Instituir bolsa permanência
ao estudante que necessita de
assistência.

A direção geral, em
trabalho conjunto
com o reitor, está
pleiteando recursos
financeiros junto ao
governo do estado
(SETI e Secretaria
da Fazenda .
Esta modalidade de
bolsa
(permanência) foi
discutida com o
reitor, com os
diretores de campi
e também com o
Conselho de
Assistência
Estudantil. A
proposição da
Bolsa seguirá para
aprovação do
Conselho
Universitário.

específicos
para o custeio

do RU.

Escassez de
recursos

advindos do
Governo do
Estado

campus subsidia
a alimentação
por meio de
recursos
próprios.

Ampliar a
permanência e
conclusão dos
cursos de

graduação pelos
estudantes.

A bolsa
permanência
deverá ser
aprovada no

próximo período
avaliativo (2021-
2022) pelo COU

custeio e
subsídio a
alimentação no
RU

Propõe-se a
Reitoria que
mobilize junto
ao Comitê de
Assistência
Estudantil
mecanismos
para angariar
recursos junto
aos órgãos
competentes.

7.11 Buscar formas para
viabilização da Casa do Estudante
e sua manutenção.

0 cam pus
providenciou
espaço físico para a
construção da casa
do estudante,
todavia a
viabilização dos
recursos
financeiros vem
sendo discutida
entre o vice-reitor e
os diretores dos
campi.

Falta de
recursos

financeiros
para

construção e
manutenção
da casa.

Amplia as
possibilidades de
permanência e
conclusão dos
cursos de

graduação pelos
estudantes

Buscar
recursos
financeiros
para
construção da
casa do
estudante.

7.12 Readequar no site da
Unio este as informações
pertinentes aos acadêmicos,
integrando dados sobre ensino,
pesquisa e extensão necessários
a sua vida acadêmica.

As informações
acadêmicas
relacionadas ao
ensino, pesquisa e
extensão são
enviadas as Pró-
reitorias que
promovem a
divulgação no site
da instituição; os
demais dados são
enviados para a
equipe do NTI.

Informações
pertinentes são
enviadas via e-mail
institucional

0 site
institucional,
proporciona
acesso ao
sistema

Academus da
Unioeste, o qual
fornece acesso a

dados
relacionados ao
ensino, pesquisa
e extensão
(declarações,
relatórios de

notas, matrícula,
inscrições,
frequências,
certificados).
0 site da

Universidade é
alimentado com
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informações
sobre os
eventos.
0 e-mail

institucional
possibilita a toda
a comunidade
acadêrnica o
acesso ao

pacote completo
do Microsoft
Office (word,
power-point,
teams, forms,
one-drive, entre

outros).

7.13Atualizar o questionário
socioeconômico e implementá-lo,
também, aos acad êmicos
ingressantes pelo SISU.

No ato da inscrição
do vestibular, os
alunos preenchem
o questionário
socioeconômico.

Pouco uso dos
dados

socioeconômic
os para o

planejamento
da política
estudantil.

0 conhecimento
da realidade

socioeconômica
pode possibilitar

ações de
assistência
estudantil.

0 questionário
socioeconômic
o deve ser
rediscutido e
readequado
atendendo as
novas
demandas e
questões da
comunidade
acadê mica.

8. Am liar a comunica ão e divul a ão das atividades da Unioeste
8.1 Socializar as atividades de
pesquisa, ensino e extensão
realizadas na Unioeste.

8.2 Desenvolver ações de
marketin institucional;
8.3 Estimular os acadêmicos a
elaborarem pesquisas que
também resultem em
fortalecimento da imagem e
divulgação da Unioeste.

A divulgação dos
resultados das
pesquisas ocorreu
por meio da
publicação em
periódicos, em
livros, matérias em
jornais, rádios,
televisão, internet e
no Portal da
Unioeste.
Foram contratados
dois estagiários de
cursos do campus
para a elaboração
de matérias para
jornais impressos e
mídias, além da
divulgação nas
principais redes
sociais da internet
(Facebook, lnstagra
m, etc).

Não obstante
aos esforços
no período, o
alcance da
divulgação
social da

universidade
foi insuficiente

ao
conhecimento
e defesa da
mesma pela
comunidade
externa.

A publicação de
projetos de

ensino, pesquisa
e extensão de
obras e de
artigos em
periódicos
nacionais e

internacionais
fortaleceram a
internacionalizaç

ãoe, por
consequência,
os programas de
pós-graduação.

Fortalecer a
política
institucional de
comunicação
social, bem
como a
publicação da
produção
científica.

0 Conselho
Universitário, no
ano de 2020,
aprovou uma
política pública de
divul a ão
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institucional, a ser
realizada
permanentemente,
a qual inclui a
divulgação do
vestibular.

8.4 Aumentar a divulgação dos
periódicos desenvolvidos pela
Unio este.

Os alunos têm sido
estimulados a
aderirem a esses
meios como forma
de conhecer e
divulgar as
atividades dos
cursos de
graduação e pós-
radua ão.

Foi criada pela
Direção Geral do
campus a
Secretaria das
Revistas,
encarregada pelo
trabalho de
organização e
divulgação das
revistas de acordo
com os Conselhos
Editorias.

8.5 Proceder melhorias no sistema
de comunicação e integração dos
setores da universidade com a
comunidade acadêmica.

8.6 Fortalecer as atividades da
Ou vid oria.

Foi instituido o uso
da plataforma
Teams, visando a
melhoria da
comunicação.
Também foram
criados grupos de
trabalho para
discussão de
temáticas
especificas por
meio do whatsapp.

Houve divulgação a
comunidade
acadêmica sobre o
Portal da Ouvidoria

Necessidade
de treinamento
imediato da
comunidade
acad êmica.

Dificuldades
iniciais de
adaptação
anova

ferramenta, as
quais foram
supridas, no
campus, pela
assessoria
especial.

Abre um
espaço para
manifestações
de insatisfação

da
comunidade
acadêmica.

Essa ação
possibilitou e
facilitou a
interação entre
alunos,
professores e
técnicos
administrativos,
por meio da
realização de
reuniões, grupos
de debates,
eventos e aulas
remotas.

Possibilitam o
aprimoramento
das relações
acadêmicas e
atividades da
universidade.

A reitoria e o
campus devem
investir em
novas
ferramentas
tecnológicas e
na formação
continuada
para
aperfeiçoamen
to da
comunicação e
integração dos
setores da
universidade
com a
comunidade
acad êmica.
Dar
continuidade
as ações de
fortalecimento
da Ouvidoria.

9. Fortalecer as politicas de Ensino (Graduação e Pós-Graduação), de Extensão, de Pesquisa e de Inovação
Tecnoló ica.
9.1 Acompanhar os resultados do
ENADE de todos os cursos e

0 acompanhamento, a discussão e o planejamento de Ampliar
a ões ara a melhoria da avalia ão dos cursos de discussão,
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promover ações para a melhoria
da avalia ão.
9.2 Instituir programas de apoio
pedagógico por video-aulas
voltados aos conhecimentos
básicos de cada área.

9.3 Adquirir softwares e
respectivas licenças de uso para
os cursos de graduação.

graduação, bem como a disseminação de conhecimentos
básicos de cada área tem sido feito dela direção geral,
diretores de centro e coordenadores de curso.
Foram desenvolvidos diferentes projetos de ensino
durante o período de pandemia como forma de
apresentar a universidade aos ingressantes, bem como
estimular os demais alunos ao aperfeiçoamento contínuo
em suas áreas (durante o periodo de suspensão das
aulas regulares).

A aquisição de
softwa res para
diferentes cursos
do campus.

planejamento
e ações
voltadas a
melhoria da
oferta dos
cUI sos de
graduação,
tendo como
Um dos
aportes de
CIISCUSSão 0
resultado do
Enade.
Dar
continuidade
aos
investimentos
em softwares e
multimeios
para os cursos
de radua ão.

9.4 Elaborar e institucionalizar a
Politica de Formação Pedagógica
inicial e continuada de Docentes.

9.5 Criar mecanismos de
acompanhamento do egresso.

A Politica de
Formação
Pedagógica tem
sido desenvolvida
pela Pró-Reitoria de
Graduação
(PROG RAD),
envolvendo no
campus o NUFOPE
e a assessoria
especial da direção
de cam pus. Para
tal, um dos meios
de formação
consistiu na
realização do
Fórum elas
Licenciaturas.
Os cursos de
graduação, no ano
de 2020, fizeram
um
acompanhamento
sistemático dos
alunos, sobretudo
no que tange as
condições
socioeconômicas,
bem como as
condições para a
oferta das aulas
remotas (questões
psicológicas,
socioeconômicas,
ele acessoe
ambientes
adequados a

Limitação de
pessoal para
atender a
todos os
campi.

Em alguns
casos, há

dificuldades de
conseguir
dados de
parcela dos
egressos.

Há falta de
servidores
técnicos

administrativos

Com a adesão
ao uso de
ferramentas
remotas, foi
ampliada a

possibilidade de
oferta e

participação em
cursos, eventos,
treinamentos e
reuniões que
possibilitam a
formação

continuada de
docentes.

A pesquisa de
dados por meios

eletrônicos
facilita a

interação com
egressos.

Estimular e
apoiar a
política de
formação
pedagógica
desenvolvida
pela
PROGRAD e
NUFOPE.

Propõe-se a
PROGRAD a
dlscUssão com
os colegiados
dos cursos de
graduação e
conselhos de
centro,
ferramentas de
acompanhame
nto cIos
egressos.

Como já ocorre
em diversos
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
aprimorar o
levantamento
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realização de aulas
remotas).

de dados dos
egressos

Os programas de
pós-graduação
Stricto Sens u
realizam,
anualmente, o
acompanhamento
dos egressos. A
obtenção de dados
dos egressos
permite a
elaboração de
relatórios mais
consistentes para o
acompanhamento.

9.6 Ampliar o número de títulos e
volumes do acervo de livros e
periódicos da Biblioteca.

9.7 Elaborar e institucionalizar a
política de desenvolvimento de
coleções das bibliotecas dos
campi.

Foi ampliado o
número de títulos
da biblioteca, tanto
por meio de
aquisições, quanto
por doações
recebidas,
mediante parcerias
com outras
instituições de
ensino superior.
Além disso, a cada
ano a equipe da
biblioteca realiza
treina mentos para
acesso ao portal de
periódicos da
CAP ES para cursos
de graduação e
pós-graduação da
institui ão.
As coleções de
periódicos foram
ampliadas, fazendo
parte de uma
política permanente
do campus.

Não houve
licitação

envolvendo
todas as

unidades da
Unioeste, a
qual visaria
facilitar a

aquisição de
obras.

Manter a
aquisição de
obras físicas e
criar a
biblioteca
virtual com a
aquisição de
assinaturas.

Realizar
licitação, por
meio da

Reitoria, para
ampliar e

qualificar os
acervos das

bibliotecas das
unidades.

Realizar
registros de
preços por

fornecedor nas
licitações nas
unidades.

9.8 Promover a implantação de
programas e projetos de extensão
universitária com vistas a
assegurar a curricularização da
extensão.

A referida
implantação foi
discutida nos
cursos de
radua ão,

A inclusão da
extensão no

currículo destaca
ainda mais a

Estimular e
apoiar projetos
de extensão
visando
ualificar a
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9.9 Instituir e tornar permanente o
processo de avaliação continuada
das atividades de extensão, em
consonância com o PPPI e o
Sistema de Avaliação das
Atividades de Extensão do Fórum
Nacional de Pró-Reitores de
Extensão.

9.10Articular, fortalecer e instigar
Incubadoras Sociais e Solidárias.
9.11 Fortalecer a cultura e a
prática da extensão inovadora.

9.12 Instituir um espaço cultural
em cada Unidade.

seguindo 0
cronog rama
estabelecido pelo
PROGRAD e
implantados,
gradualmente,
conforme
normativas
vi entes.
A avaliação das
atividades de
extensão foi
realizada pelas
comissões de
extensões dos
centros (CCHEL,
CCSA e CCA) em
consonância com o
PPPI e o Fórum dos
ró-reitores.

A direção geral, o
diretor do CCSA,os
docentes do CCSA
e o CCA iniciaram
um processo de
diálogo que terá
como resultado a
implantação de um
espaço para o PTI
no campus para
desenvolvimento
de ações conjuntas
envolvendo
docentes e
discentes.
Este espaço visa
estimular projetos
de pesquisa que
resultem em ações
de inovação e/ou
criação em
empresas públicas
e privadas, bem
como a criação de
empresas pelos
acad êrnicos,
ampliando a
relação com a
comunidade.
0 campus possui
dois auditórios, bem
como espaços
externos para o
desenvolvimento
de ambientes
culturais.

Falta de
recursos
próprios.

relevância de
ações de

extensão, além
de ref letir a
modernização
continua dos
cursos e, em
especial, da
formação
profissional.

Propiciar um
ambiente de
pesquisa e
inovação nos

cursos,
fomentando o

desenvolvimento
socioeconômico.

Há possibilidade
de parceiras com

empresas e
órgãos públicos,

também
interessados no
desenvolvimento
socioeconômico

da região.

curricularizaçã
o da extensão.

Dar
continuidade
ao processo de
avaliação
continuada das
atividades de
extensão.

Implantar o
escritório do
PTI no
campus.

Estimular
pesquisas
voltadas a
produção de
tecnologias e
inovação, o
que
possibilitará
aos futuros
profissionais
maior inserção
no mercado.

Viabilizar por
meio de
parcerias
(campus, PTI,
empresas) o
desenvolvimen
to de projetos
de inovação
com Bolsas
para os
estudantes.
Construir um
anfiteatro.

9.13Viabilizar cursos de formação 0 campuspossui
em leis de incentivo e fomento uma assessoria
financeiro de ro etos, ro ramas es ecial ara

Carência de
técnicos
administrativos

Há possibilidade
de obtenção de
recursos or

Buscar
angariar
recursos
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e atividades culturais nos campi da
Unioeste.

9.14 Promover maior integração
entre as atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

9.15 Apoiar a consolidação dos
cursos stricto sensu e lato sensu
implantados, bem como apoiar a
implantação de novos cursos
demandados pela comunidade
acadêmica.
9.16 Estabelecer critérios claros
de prioridades para investimentos
nas estruturas da pós-graduação.

orientação,
esclarecimentos e
treinamentos para a
elaboração de
projetos,
programas e
atividades culturais
cle ensino,
pesquisa, extensão
e de prestação de
serviços.
Os cursos de
graduação têm
organizado eventos
culturais por meio
de patrocinios e
recursos próprios
do campus.

Essa perspectiva
de integração
dimensiona e
permeia todas as
atividades
realizadas pela DG,
centros,
colegiados,
docentes, técnicos
universitários e
alunos.

Foram realizados
dois cursosLato
Sensu na área de
Ciências Sociais
Aplicadas CCSA
(Direito e
Contábeis).

Aos Cursos de Pós-
Graduação foram
providenciadas a
ampliação do
espaço, bem como
a construção de
novos prédios para
os programas de
pós-graduação em
História (Mestrado
e de Doutorado) e
em Geografia
(Mestrado),
concluidas no ano
de 2020, com
recursos
financeiros da
FINEP e recursos
próprios cio
cam us.

para formar
uma equipe
técnica
especializada
para tal.

Há
dificuldades de

acesso a
novos editais

dada a
redução dos
mesmos por
meio dos
órgãos de
fomento,
sobretudo,
Federais.

0 ambiente
externo, no
que tange a
Lato Sensu,
está cada vez

mais
competitivo,

sobretudo pela
oferta de
cursos na
modalidade

EAD.

Para o curso
Stricto Sensu
não há politica
especifica

para abertura
de vagas em
concursos

para contração
de docentes.

meio de
patrocinios
advindos de
órgãos de

fomento, Itaipu
Binacional, entre

outros.

A comunidade
acadêmica tem

buscado
alternativas para
dar continuidade
a integração
entre as

atividades de
ensino, pesquisa
e extensão.

0 corpo docente
dos programas é
altamente
qualificado e
produtivo; e tem
a sua disposição
uma
infraestrutura
adequada e de
qualidade para o
desenvolvimento
de suas
atividades.

externos junto
a pessoas
fisicas e
)uridicas por
meio da
destinação de
parte do
Imposto de
Renda a
recolher em
favor da
Universidade,
por exemplo
explorar as
possibilidades
do Programa
"Declare 0
Bem no seu
IR".
Buscar
incentivar a
elaboração de
mais projetos
que articulem o
ensino, a
pesquisa e a
extensão.

Continuar
apoiando a
oferta, com
excelência,
dos cursos de
pós-graduação
do campus.

Instalar a Rede
Lógica no novo
prédio da pós-
graduação de
História e de
Geografia,
bem como no
complexo de
laboratórios do
CCA.
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Esta sendo
finalizada a obra
que contempla 32
laboratórios e
central de
reag entes para o
CCA/Programas de
Pós-Graduação em
Agronomia, em
Zootecnia e em
Desenvolvimento
Rural Sustentável).
Esta nova estrutura,
na qual a
construção está
sendo finalizada, foi
financiada com
recursos da FINEP,
de emenda
parlamentar, da
UGF/SETI e
recursos próprios.
0 auxilio para
bancas (passagens
aéreas,
hospedagem,
alimentação e pró-
labore) seguem
critérios
normatizados pelo
conselho de
campus.

9.17Apoiar a produção cientifica e
sua divulgação em revistas
ind exadas nacionais e
internacionais.
9 18 Ampliar ações para o
fomento/ financiamento de
publicação de periódicos, visando
a melhoria da avaliação
Qualis/Capes.

Todos os centros
possuem revistas
ind exadas, parte
das quais
vinculadas a cursos
de graduação e
outras vinculadas
aos programas de
pós-graduação.
0 campus iniciou o
processo de
financiamento do
DOI para as
revistas da
graduação e da
pós-graduação.
Cada revista possui
um editor-chefe
para condução da
política de
publicação.
Os docentes e
discentes da
graduação e da
pós-graduação
ublicaram arti os

Volatilidade de
Editais dos
órgãos de
fomento e

restrições de
recursos
próprios.

Amplia a
visibilidade e a
disseminação do
conhecimento

cientifico
nacional e

internacionalmen
te.

Os recursos para
tais publicações
são oriundos da
CAP ES e do
próprio campus.

Continuar com
a politica de
apoio a
produção e
divulgação da
produção
cientifica.

ANEXO I DA RESOLUQAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



148

em periódicos,
livros e capítulos de
livros em âmbito
nacional e
internacional.

9.19 Manter e aprimorar o
Pro rama de Inicia ão Cientifica.
9.20 Buscar ampliar o número de
bolsas concedidas de iniciação
científica (PIBIC, PIBIC AF, PIBIT)
pelos órgãos de fomento a
Pesquisa CNPq e Fundação
Ara ucá ria.

9.21 Incentivar o reg istro de
Patentes.
9.22 Aprimorar o processo de
transferência de tecnologia de
patentes com o setor produtivo.

9.23 Fortalecer e ampliar a política
de publicação da Edunioeste.

Houve aumento
significativo da
realização de
projetos de
iniciação cientifica
no campus
financiados pela
Unioeste, bem
como ampliou-se
consideravelmente
o número de bolsas
mediante a
aprovação de
projetos nos editais
dos órgãos de
fomento (Fundação
Ara ucária e
SETI/UGF).
Importante salientar
a ampliação do
quantitativo de
ICV's voluntários no
período no campus.

Estão sendo
firmadas parcerias
para incentivar a
realização de
pesquisas pelos
alunos da
graduação e pós-
graduação, as
quais apresentam
corno resultado
produtos a serem
patenteados.

0 campus apoiou
financeiramente a
publicação de livros
e periódicos pela
Edunioeste.

Volatilidade de
Editais dos
órgãos de
fomento.

Escassez de
recursos.

Escassez de
recursos e a

falta de
modernização
do parque

tecnológico da
gráfica, como
também a

modernização
ea

A pandemia
suscita uma

série de novas
pesquisas nas
diferentes áreas

do
conhecimento.

Há possibilidade
de novas

parcerias com
órgãos

fina nciadores
publicos e
pnvados.

Proporciona
maior visibilidade
aos resultados
dos estudos
realizados.

Dar
continuidade e
incentivar
Programas de
Iniciação
Científica e de
Iniciação
Cientifica
Voluntária.

Propõe-se que
os Pró-
Reitores de
Pesquisa das
Universidades
Estaduais
reivindiquem
junto aos
órgãos de
Fomentos
Estaduais e
Federais a
ampliação de
recursos
financeiros
para fins de
concessão de
bolsas.
Com os
resultados dos
projetos de
pesquisa
pretende-se
desenvolver
produtos que
possam ser
patenteados,
e/ou inovar
processos de
produção e
gestão nas
em resas.
Dar
continuidade a
política de
apoio
financeiro as
publicações,
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normatização
do

funcionamento
da Editora

Universitária.
Há

necessidade
de uma
legislação

estadual que
permita, além
das obras

encaminhadas
as instituições
públicas, a

comercializaçã
o de obras
excedentes,
cujos recursos
devem ser

investidos no
parque gráfico
e na Editora,
promovendo,
assim, a

otimização dos
recursos
públicos.

10. Fortalecer o Ensino a Distância
10.1 Apoiar a implementação de
práticas de EAD no ensino
presencial.

da
são

Os cursos
universidade
presenciais,
contudo, alguns
cursos de
graduação estão
analisando a
possibilidade de
oferta de atividades
na Modalidade de
Educação a
distância,
conforme prevê a
resolução
098/2016-C E PE.

Pode haver
prejuizos na
qualidade do

ensino.

0 contato
fisico e a

interação são
elementos
essenciais a
formação
humana e
técnica dos
acadêmicos.

Diante da
pandemia, as
aulas remotas
sincronas, não
obstante aos
seus limites, se
demonstraram
como uma

possibilidade de
continuação das
atividades de

ensino, pesquisa
e extensão.
Facilidade de
acesso dos
alunos de
graduação,
mestrado e
doutorado as

orientações com
os professores.

Pretende-se
adquirir os
equipamentos
necessários
que atendam a
oferta de
disciplinas
ministradas de
forma remota e
sincrona.

Ofertar
treina mento
para docentes
e discentes
sobre a
utilização de
ferramentas
para atividades
remotas.

11.Am liar e fortalecer oliticas de Gestão de Pessoas.
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11.1 Viabilizar fóruns de
discussões didático-pedagógicas
e administrativas para atualização
e aperfeiçoamento de práticas
pedagógicas e da gestão
acad êmica.

0 centro de
ciências agrárias
realizou o I Fórum
para discussão de
temas e para o
planejamento das
atividades de 2019.
Os colegiados de
curso do CCHEL e
do CSSA o fizeram
em diversas
reuniões
programadas para
tal fim. Foram
realizadas reuniões
com
coordenadores,
diretores de centros
e alunos sobre
diversos temas,
entre os quais a
prevenção a
pandemia Covid-19
e sobre atividades
didático-
pedagógicas no
que tange as aulas
remotas. Diversos
cursos do campus
realizaram reuniões
para discussão dos
projetos politicos
pedagógicos, dos
regulamentos de
estágio e de
regulamentos dos
núcleos. Além
disso, por meio do
NUFOPE, foram
realizadas
discussões sobre a
prática pedagógica
docente, visando
qualificar ainda
mais o ensino na
graduação e na
ós- radua ão.

Dificuldade de
envolvimento
dos discentes
e docentes

nas atividades
de discussões
promovidas.

Possibilita as
discussões das

atividades
didático-

pedagógicas
(aulas remotas,
orientação de
pesquisas e
reuniões).

Viabilizar
novos fóruns
de debates.

Promover a
modernização
dos sistemas e
procedimentos
para a gestão
da secretaria
acadêmica.

11.2 Estimular a qualificaçao
permanente dos servidores
(docentes e agentes
universitários).

0 campus propiciou
o incentivo a
formação, inclusive
com auxilio
financeiro para a
inscrição, diárias e
deslocamento para
os técnicos
administrativos.
Docentes dos
cursos de
graduação e de

Falta
recursos
humanos.

de Participação dos
servidores, em
especial dos
agentes

universitários,
em cursos de

especialização e
pós-graduação
stricto sensu.

Qualificação
e capacita ção
por meio de
participação
em cursos e
treinamentos.

Liberação
parcial e/ou
integral para
realização de
cui sos de
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11.3 Fortalecer a política de
captação de recursos para
investimento na qualificação e
capacitação dos servidores
(docentes e agentes
universitários).

11.4 Ampliar o quadro de
servidores (docentes e agentes
universitários) efetivos, em
conformidade com o crescimento
da estrutura administrativa, de
ensino, pesquisa e extensão da
institui ão.
11.5Garantir a recomposição e a
reposição das vagas de servidores
(docentes e agentes
universitários) Bfetivos, com base
nas demandas consolidadas.

programas de pós-
graduação,
mediante
cronog rama,
puderam continuar
sua formação,
sobretudo em
âmbito de
doutorado e pós-
doutoramento no
Brasil e no exterior.
No período da
pandemia, no ano
de 2020, por meio
da assessoria da
direção de campus,
se fez a formação
continuada para
professores da
graduação e pós-
graduaçãosobre o
uso da plataforma
Teams em aulas,
orientações e
bancas, entre
outros.
A direção geral de
cam pus,
reiteradamente,
pleiteou junto a
administração
superior da
instituição e junto
as secretarias do
governo do Estado
para a contratação
de docentes e
agentes
universitários, por
meio de concurso
público e testes
seletivos. No que
tange aos
docentes, a
realização de
concursos públicos
e testes seletivos
ocorreu de acordo
com a carga horária
destinada a
instituição. No que
concerne aos
agentes
universitários, o
estado não
autorizou novos
concursos úblicos.

Diminuição de
Recursos
disponíveis

nos órgãos de
fomento para
financiamento.

Normas legais
que

impossibilitam
a contratação,
bem como a
extinção decar

gos cle
técnicos

administrativos

A potencialidade
evidencia-se nas
ações e nos
resultados
alcançados.

Abertura de
novos

concursos.

graduação e
pós-graduação
(lato sen su e
stricto sensu).

Viabilizar
fóruns de
discussões
didático-
pedagógicas e
administrativas
para
atualização e
aperfeiçoa men
to de práticas
pedagógicas e
de gestão
acadêmica.
Manter
ações
captação
recursos
implantadas
pelo Campus.

as
de
Cle

Gerir junto ao
governo do
Estado a
abertura de
novos
concursos
públicos e de
processos
seletivos para
docentes e
agentes
universitários.

11.6 Revisar o Plano de Carreira A necessidade da
dos servidores (docentes e revisão do plano de
a entes universitários . carreira dos

A carreira
docente e de
técnicos

Propõe-se que
a reitoria
continue
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11.7 Garantir o TIDE Docente
como regime de trabalho.

11.8 Garantir o TIDE aos cargos
da Estrutura Organizacional que
exerçam dedicação exclusiva.

foi,servidores
reiterada mente,
apresentada
solicitada a SETI.

Foi aprovado o PL
362/2018, o qual
consolida e
regulamenta o TIDE
(Tempo Integral e
Dedicação
Exclusiva) como
Regime de
Trabalho para a
categoria de
docentes das
Universidades
Estaduais
Paraná.
No Cam pus de
MGR,os docentes,
em sua maioria,
estão enquadrados
no TIDE (40 do
CCA, 70 do CCHEL
e 26 do CCSA .
Foi aprovada a Lei
20.225/2020, a qual
regulamenta o
Regime de Tempo
Integral e
dedicação
exclusiva para
servidores de
carreira Técnica
Universitária, que
ocupam cargos de
direção acadêmica
ou em função
acad êmica.
Foram designados
30 TIDE's para a
UNIOESTE.
0 TIDE para
servidores técnicos
administrativos
depende de
decisão do TC/PR.

universitários
está

estagnada,
não havendo
possibilidade
de progressão

salarial e
profissional.
Tal situação
tem gerado o
desestímulo e
a exoneração
de servidores,

os quais
buscam novas
o ortunidades.

pleiteando
junto a SETI a
revisão do
Plano de
Carreira dos
servidores.

Buscar junto
aos órgãos
competentes a
implantação do
TIDE aos
servidores de
carreira
técnica
administrativa,
situação que
depende de
autorização
final do TC/PR.
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11.9 Desenvolver Programa de
qualidade de vida no trabalho e
garantir a sua implementação
permanente.

Foram iniciados
Programas que
envolveram
atividades fisicas.

A administração
geral do campus,
por meio de sua
assessoria, instituiu
o Programa de
Qualidade de Vida
no Trabalho. Este
programa,
direcionado a
docentes e agentes
universitários, foi
constituído por
atividad es de
hidroginástica,
natação, ginástica
laboral e
caminhadas, com
orientação e
acompanhamento
de profissional de
educação fisica,
como também de
dois estagiários
deste curso.

Houve
interrupção

das atividades
devido a
pandemia.

Dar
continuidade
ao Programa
quando do
retorno das
atividades
presenciais.

12. Ex andir e consolidar os cursos de Gradua ão e Pós-Gradua ão
12.1 Implantar os cursos de
Graduação e Pós-Graduação
previstos no Plano Diretor.

Foram
encaminhados dois
cursos de mestrado
a
CAP ES(Educação
Fisica e
Administração e
Contabilidade).

Índice de
produção
cientifica
docente

(publicações)
insuficiente

para
proposição de
programas em
determinadas

áreas.

Necessidade
de aprovação
de novos
cursos nas
instâncias
internas e
junto ao

governo do
Estado, com
aporte de
recursos
financeiros
para a sua

implantação e
funcionamento

Há necessidades
de criação de
novos cursos

que atendam as
profissões
emergentes.

Readequar os
projetos de
mestrado,
visando
atender
exigências da
CAP ES.

Quanto a
graduação,
discutir com a
comunidade
acadêmica e
com a
comunidade
externa a
demanda por
novos cursos
de graduação.
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12.2 Buscar junto aos órgãos de
Fomento a Pesquisa e Pós-
Graduação apoio para
aprimoramento da infraestrutura
de es uisa e ós- radua ão.
12.3Definir os critérios para apoiar
as áreas estratégicas de pesquisa
vinculadas aos Programas de
Pós-Graduação nas propostas
institucionais de apoio a
Infraestrutura e a Pesquisa e Pós-
Graduação nos órgãos de fomento
a Pesquisa (Capes Pró-
Equipamentos, FA —Capes Pró-
Equipamentos e CT-
INFRAF INEP).

0 apoio a pesquisa
e a pós-graduação
se fez mediante a
submissão de
projetos aos órgãos
e instituições
financiadoras, entre
as quais a FINEP, a
Fundação
Araucária, a
SETI/UGF, a Itaipu
Binacional,
Prefeituras
Municipais, a
CAPES e CNPQ. 0
resultado foi a
aprovação de
inúmeros projetos
de ensino, pesquisa
e extensão, com
bolsas para
docentes e
discentes, bem
como de recursos
financeiros para
aquisição de
equipamentos,
como também de
construção de
infraestrutura física.
No que tange a
infraestrutura, por
exemplo, foi obtida
a aprovação para a
construção, já
concluída, do
prédio que abriga
os programas de
pós-graduação em
kistória e em
Geografia
(1.549,15 m de
edificação), no valor
de R$
3.000.010,00,
oriundos da FINEP.
Além disso, está em
fase final de
construção o
complexo de
laboratórios do
CCA (32
laboratórios, com
2.481,28 m'e
edificação) e central
de reagentes, com
recursos advindos
da FINEP, da
SETI/UGF,
emendas

Redução de
Editais,

sobretudo em
âmbito federal
da FINEP, da
CAPES e do

CNPQ.

Há possibilidade
de novas
parcerias

advindas, por
exemplo, de
laboratórios
multiusuários,
bem como de
ambiente
propício a

formação de
pesquisa de
excelência.

Elaborar e
submeter
novos projetos
estratégicos a
editais de
fomento a
infraestrutura,
a
equipamentos
e a pesquisa.
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12.4 Apoiar ações estratégicas
dos Programas de pós-graduação
stricto sensu e emprego de
recursos financeiros do PROAP.

parlamentares e
recursos próprios.
Salienta-se, ainda,
no que se refere
aos equipamentos,
que foi obtida a
aprovação para
aquisição destes
junto a CAP ES,
P ro-equipamentos
e maquiná rios,
Fundação
Ara ucária e
SETI/U GF.
A direção geral do
campus apoia
financeiramente os
eventos científicos
e a realização de
bancas de defesa
de mestrado e de
doutorado.
Para o emprego
dos recursos
financeiros do
PROAP, cada
programa de pós-
graduação possui
um técnico-
administrativo para
o desenvolvimento
dos trabalhos.

Redução de
verbas de
recursos
financeiros

aos programas
por parte da
CAPES e da
Fundação
Araucária.

A Reitoria e as
direções gerais
dos campi
pretendem
continuar
pleiteando a
retomada e a
ampliação dos
recursos
financeiros.

12.5 Alterar a resolução da Pós-
Graduação stricto sensu
considerando as novas diretrizes
da CAP ES que permitem a
implantação de cursos de Pós-
Graduação usando a tecnologia
de Ensino a Distância.

Os Programas de
Pós-graduação do
cam pus
rediscutiram e
adequaram as suas
resoluções de
acordo com as
diretrizes da
CAPES,
possibilitando
defesas,
orientações e
bancas de defesa
de mestrado e
doutorado,
remotas.
disso,
período
pandemia,
regulamentou-se as
aulas remotas.

Promover,
periodicament
e, a discussão
das normas e
do ensino na
pós-
graduação.

13. Fortalecer as olíticas de Inclus ão
13.1Ampliar o acesso e garantir a
permanência dos segmentos
étnicos e sociais historicamente

0 campus tem
acadêmicos
indígenas, os quais
recebem a bolsa

Oportuniza a
Universidade a
cumprir o seu
a el social e,

Dar
continuidade a
ação em tela.
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excluídos do ensino superior
público.

Inclusão digital
durante a
pandemia, por
meio da telefones
celulares
Smartphone e /ou
pacote de dados
móveis, os quais
são usados para a
realização das
atividades não
presenciais.
Adicionalmente, o
cam pus
disponibilizou, em
casos especiais, o
empréstimo de
notebooks para
alunos.

além disso,
propicia um

ambiente inter-
étnico e

intercultural.

13.2 Envidar esforços para o
cumprimento do plano de
acessibilidade do PEE.

13.3 Desenvolver novos projetos
que visem as ações inclusivas e
de acessibilidade.

A construção de
novas obras atende
as exigências de
acessibilidade.
Outrossim, as já
existentes possuem
elevadores,
plataformas ou
rampas de acesso.
As calçadas
também foram
adequadas por
meio de reformas.
Os projetos das
novas edificações
(obras e
pavimentação)
seguem as normas
de acessibilidade. A
inclusão está
presente no centro
de convivência.

Necessidade
de mais
recursos.

Essas ações
fortalecem o
respeito, bem

como a
facilidade de
locomoção e a
melhoria da
qualidade de

vida.

Dar
continuidade
as ações
relacionadas
ao
fortalecimento
do PEE.

Pavimentação
com
acessibilidade
no complexo
poliesportivo.

14. Im lantar ollticas de Educa ão Ambiental
14.1 Gerenciar e minimizar a
era ão de resíduos.
14.2 Implantar e modernizar plano
de erenciamento de resíduos.
14 3 Adotar os princípios da
Química Verde.

A gestão de
resíduos de
laboratórios tem
sido feita por meio
da contratação de
empresa
especializada para
o recolhimento e
destinação
adequada. Na
estação
experimental da
linha Guaráforam
construídos dois
ambientes para a

Restrições de
recursos

financeiros e,
por vezes, a

constituição de
sinergia entre
as instituições.

0 cuidado com o
meio ambiente,
bem como as

políticas públicas
ambientais vêm,

de forma
crescente, sendo

adotadas e
estimuladas por

instituições
públicas e

privadas, com o
objetivo de
produzir
alimentos
saudáveis e

Está sendo
discutido com
a Itaipu um
plano de
gestão voltado
ao tratamento
de resíduos
sólidos e sua
reutilização. 0
plano prevê
também o
sistema
integrado de
tratamento e
reutilização de
resíduos, além
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14.4 Implantar sistema de coleta e
utilização de águas
luviométricas.
14.5 Desenvolver ações junto a
comunidade envolvida (docentes
e discentes) de conscientização e
adoção de práticas responsáveis
que minimizern os impactos das
atividades de ensino e de
pesquisa.

coleta e tratamento
de residuos.
Foi implantada uma
cisterna na estação
experimental em
Entre Rios do Oeste
e está prevista a
instalação de outra
na estação
experimental da
linha Guará.

Este tema tem sido
tratado de forma
transversal nas
disciplinas dos
cui sos de
graduação.

Os
projetos
extensão
desenvolvidos,
como no tocante
aos agricultores
familiares, têm
propiciado uma
interação dialógica
de educação
ambiental.

gerar um
ambiente mais
favorável a
qualidade de

vida e a
produção

agropecuária.

Há ações de
fomento, como
as da Fundação
Araucária, as

quais direcionam
e possibilitam
trabalhar
questões

ambientais junto
a comunidade

interna e
externa.

da coleta de
água com a
instalação de
cisternas e sua
utilização para
a limpeza de
ambientes nas
estações
experimentais.
Trata-se de um
sistema
integrado de
manejo
sustentável do
meio
ambiente,
observando os
princípios da
uimica verde.

Dar
continuidade a
promoção, por
meio dos
cui sos de
graduação e
pós-
graduação, a
organização
de eventos
com a
participaçao de
diferentes
segmentos
sociais e de
populações de
diferentes
faixas etárias.

0 campus apoia
com investimentos
financeiros,
transporte e
infraestrutura fisica
o desenvolvimento
de diversos
programas e
projetos.

Apoiar a
realização de
projetos de
extensão de
Educação
Ambiental.

14 6 Incentivar o reuso e o
reaproveitamento de insumos e
reagentes quirnicos.

0 cam pus possui
um contrato com
uma empresa
credenciada junto
aos órgãos
ambientais do

Dar
continuidade
as ações já
desenvolvidas.
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14.8 Desenvolver campanhas de
preservação e conservação dos
espaços públicos.

14.9 Adotar e implementar um
protocolo de coleta e
armazenamento de residuos
quimicos.

Estado do Paraná
para a destinação
de embalagens e
residuos cle
rodutos uimicos.
Esta
conscientização
tem sido realizada
em reuniões do
conselho de
campus, centros,
colegiados, bem
como com DCE.
No cam pus há
coletores de pilhas
e baterias, os quais
são destinados ao
recolhimento
destes residuos.

Há falta de
consciência do

que é um
patrimônio
público.

Continuar com
as ações
desenvolvidas.

Continuar com
as ações
desenvolvidas.

15. Ampliar e adequar a infraestrutura fisica e tecnológica (o detalhamento de cada ação está discriminado no
Plano Diretor .
15.1 Concluir e ampliar as
instalações adequando-as a
estrutura para possibilitar maior
acessibilidade.

15.2 Melhorar a estrutura com a
ampliação dos espaços, via novas
construções ou readequação dos
existentes, para o atendimento
das atividades fins e meio.

A construção de
novas obras atende
as exigências de
acessibilidade.
Outrossim, as já
existentes possuem
elevadores,
plataformas ou
rampas de acesso.
As calçadas
também foram
adequadas com
reformas no
referido eriodo.
Dois pavimentos do
Bloco de Salas I (12
salas de aula e
Banheiros) foram
reformados. Um
novo acesso ao
cam pus foi
edificado com
pavimentação,
observando as
normas de
acessibilidade. No
NEE foram
edificados dois
espaços de
captação e
tratamento de
residuos, bem
como concluido o
depósito do Fenil.
Também, iniciou-
se, no final de 2019,
a reforma externa

-Reduçao de
investimentose
struturantes do
Estado para
infraestrutura e
reformas.

Custeio
insuficiente
para manter o
funcionamento
do Campus. 0
valor
repassado
pelo Estado—
Fonte 100
apenas cobriu,
em 2019, os
custos da
empresa
terceirizada de
prestação de

Estas ações
permitem a

inclusão social, a
inclusão da vida
e a cidadania.

Ampliar as
ações
desenvolvidas.

Construção
do Centro
Administrativo
na Estação
Experimental
da Linha
Guará, com
aproximada me
nte 140m

Construção
de Área
administrativa
para
atendimento
cios
profissionais
da saude e
Laboratórios
no Setor de
Equideocultura
, com

300m'NEXO
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dos Blocos I, II, I II e
IV.

Iniciado em 2019 e
concluído no ano de
2020, com término
previsto para 2020,
o Prédio dos
Cursos de Pós-
Graduação
(mestrado e
doutorado de
História e Mestrado
em Geografia), com
recursos da Finep,
R$ 3 milhões.

Construção do
Prédio da Central
de Reag entes e
Almoxa rifado do
Centro de Ciências
Agrárias, com
187m'iabilizado
por meio de
recursos de
Emenda
Parlamentar e
efetivado por meio
do convênio

n'38097/2016,

sendo
disponibilizados R$
300 mil de recursos
federais e R$
42.176,56 de
recursos próprios
do campus.
Conclusão da rede
de entrada de
energia elétrica,
arruamento interno
com colocação de
paver e piso
pododátil, seguindo
normas de
acessibilidade e de
paisagismo,
Abastecimento de
Água Lote Rural
88/A, com 6.944,15
m',com
investimentos de
R$ 825.646,30.

serviços e
estagiários.

A não
contratação de
agentes
universitários,
bem como a
não realização
de Testes
Seletivos para
contração de
servidores
temporários e,
da mesma
forma, a não
contratação de
docentes.

Construção
da Garagem
para a Frota do
Campus e
Oficina de
Marcenaria,
com 550

m'asa do
Estudante,
com
aproximada me
nte 225 m2, em
2 pavimentos;
—Barracão Pré-
moldado para
cobertura da
pista de areia
no Setor de
Equideocultura
, com 600

m'efeitório,

vestiário,
banheiros e
cozinha para
os agentes
universitários,
com 250 m'
Conclusão da

construção do
Centro de
Convivência e
integração do
cam pus, com
área de
aproximadame
nte 80

m'onstrução

do complexo
que abrigará a
academia de
musculação, a
academia de
ginástica,
laboratório de
anatomia
humana, salas
de aula e
vestiários, com
metragem de
756 m'e
calçada de 227
m', estimado

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



160

(800.000,00
oriundos de ementa
parlamentar e
25.646,30 de
recursos próprios).

Construção e
conclusão dos
Blocos III e IV do
Complexo de
Laboratórios do
Centro de Ciências
Agrárias, com
1.165,32m2; com
investimentos de
R$ 2.257.356,00,
viabilizados por
meio de convênios
com a FINEP
(Financiadora
Nacional de
Estudos e
Pesquisas) e
SETI/UGF;

Conclusão da
construção do
Prédio PPGH e
PPGG, com
1.549,15M2, com
investimento final
de R$ 2.991.589,00
com recursos
MCTI/F INEP, SETI
e recursos próprios;

Reformas dos
Blocos I, II, III e IV
de Salas de Aula;
viabilizados por
meio de convênios
com a SETI/UGF,
conforme segue:
a) TC 193/2018 no
valor de R$
100.000,00 para
reforma dos
telhados;
b) TC 59/2019 no
valor de
213.614,85, dos
quais R$ 85.897,85
provenientes de
recursos próprios
do campus. Através

em
1.658.473,38.

Pavimentação
do
estacionament
o junto ao
prédio da
administração
do campus,
com 1.230,24
m2 (com
estacionament
o e calçadas);
— Reforma da
academia de
judô;

Conclusão
das reformas
do complexo
poliesportivo,
na quadra
poliesportiva
coberta, na
piscina
semiolímpica e
na academia
de judô.—Construção
do laboratório
de piscicultura
na estação
experimental
da linha Guará,
com 250,25
m', no valor de
401.000,00.
—Ampliação da
infraestrutura
do setor de
suinocultura,
com valor
inicial
estimado em
R$
274.979,30,
em uma
dimensão de
90,45 m~

Dar
continuidade
as reformas
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deste convênio foi
realizado a lavagem
e a pintura dos
blocos de salas de
aula, além da
reforma do depósito
de feno, instalado
na estação
experimental da
linha Guará, bem
como a construção
de esterqu eiras
para destinação
dos residuos do
setor de
suinocultura e
bovinocultura,
visando adequar-se
a legislação
ambiental em vigor;
c) Urbanização da
área de circulação
entre os blocos I e
III, com a
implantação de
pavers,
ajardinamento e
seguindo todas as
normas de
acessibilidade, com
investimentos que
totalizaram R$
49.605,41 ;

nos blocos I, II,
III e IV,
referentes as
salas de aula.

-Investimentos em
equipamentos e
maquinários
agricolas para
aprimoramento
tecnológico nas
estações
experimentais da
linha Guará e de
Entre Rios do
Oeste, viabilizados
através do convênio
TC 03/2020 com a
SETI/UGF, no valor
de R$ 252.000,00;

— Investimento para
a consolidação da
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Vitrine Permanente
de Agroecologia e
aquisição de
equipamentos e
materiais
aprovados pela
Itaipu Binacional,
por meio de aditivo
ao convênio

n'500039395,no
valor de R$
554.000,00 no final
de 2018, passando
para o valor de R$
905.000,00.

Conclusão da
reforma das salas
de aulas do Bloco I

—4'avimento;
Reforma dos

banheiros situados
na passarela de
acesso do campus
de Marechal
Cândido Rondo n,
com investimento
de recursos
próprios do
Campus de R$
97.522,82;

Adequação do
abrigo de Gases do
Laboratório de
Fertilidade do Solo;

Reforma e
instalação de
lavatórios no
laboratório de
reprodução animal;

Aquisição e
implantação do
Sistema de
Aquecimento da
Piscina
Semiolímpica do
Complexo
Poliesportivo.

15.3 Construir e/ou melhorar a
infraestrutura do Restaurante
Universitário RU .

A direção do campus contratou, por meio de licitação, a
elaboração do projeto arquitetônico do prédio que

A meta
consiste em
buscar
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abrigará o novo RU. 0 projeto arquitetônico foi concluído
e entregue ao campus pela empresa contratada.

recursos
financeiros por
meio de
submissão de
projetos a
editais,
emendas
parlamentares
e junto a
SETI/UGF,
entre outros.

15.4 Implementar projeto
urbanístico e da rede lógica.

- Reformas e modernização com a aquisiçao de equipamentos para
laboratórios.
Celebração do convênio TC 60/2020 com a SETI/UGF, no valor de R$
120.000,00, para aquisição dos equipamentos necessários a instalação da
rede lógica no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Treinamento
Científico Tecnológico em Ciências Agrárias- CPDETCA, blocos I e II, além
de R$ 143.702,00 de recursos próprios.
Foi edificada uma nova entrada, pavimentada em paver, com paisagisrno,
acessibilidade e espaço de convivência para a comunidade acadêmica. 0
total dos investimentos já foi citado em páginas anteriores.
Parte do projeto urbanístico foi concluído de acordo com o plano de
implantação da área do campus II (áreas 88 A e B), com investimentos de
R$ 500.000,00 de emenda arlamentar estadual.

15.5 Implantar e consolidar o
sistema de segurança e
monitoramento da universidade.

Foi edificado um
ambiente próprio a
vigilância e
monitora mento da
universidade.

Implantar o
monitora mento
por meio do
sistema de
vigilância com
câmeras.

15.6 Executar Projeto Básico de
Arquitetura nas normas vigentes
para regularização junto a
Vi ilância Sanitária.

Para os novos espaços de infraestrutura física, o campus adotou a prática
de incluir nos projetos arquitetônicos sistemas de climatização.
0 campus tem atendido as exigências sanitárias de cada ambiente e
atividade desenvolvida.

15.7 Executar projeto de
climatização nas normas vigentes
com vistas a regularização junto a
Vigilância Sanitária.

15.8 Executar Plano de
Segurança Contra Incêndio e
Pânico (PSCIP) nas normas
vigentes para regularização junto
ao Corpo de Bombeiros.

Todos os ambientes de ensino, pesquisa e extensão que
necessitam de climatização atendem a esta exigência,
com reposição de novos equipamentos e/ou serviços de
manutenção e conserto.

No período, houve acompanhamento e vistoria do
corpo de bombeiros, apontando a regularidade deste
quesito na instituição. A partir de 2019/2020, a diretoria
de obras da Reitoria encaminhou junto ao corpo de

bombeiros o projeto de adequação as novas exigências
de segurança, para a aprovação dos projetos pela

entidade.

Continuar com
a política de
climatização
dos ambientes,
atendendo as
condições para
o ensino, a
pesquisa e a
extensão, de
acordo com as
normas
vi entes.
Finalizar, por
meio da
diretoria de
obras, em
conjunto com o
corpo de
bombeiros, os
projetos, bem
como
promover as
adequações
ela
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instituição,
atendendo as
normas de
segurança em
lei.

15.9 Instalar e reformar o sistema
de iluminação e da rede de
energia elétrica, a fim de priorizar
energias renováveis.

15.10 Implementar e/ou adequar
as instalações hidráulicas (água,
esgoto, galerias pluviais).

0 campus implantou rede de energia elétrica em
diversos espaços externos e ambientes internos, por
meio de recursos próprios e recursos oriundos de

emenda parlamentar.

Tem sido implementado, de acordo com a necessidade,
com constante acompanhamento.

A direção geral
de cam pus
solicitou
emenda
parlamentar
para
substituição da
atual rede
elétrica da
estação
experimental
da Linha
Guará. Além
disso, vem
dialogando
junto a I taipu
Binacion al a
implantação de
sistema de
energia
fotovoltaica.
Dar-se-á
continuidade a
implementaçã
0 e/ou
adequação
das
instalações
hidráulicas,
bem como
proceder-se-á
seu
acompanhame
nto.

15.12 Atualizar os recursos
tecnológicos existentes.

Esta é ação
permanente no
campus com
recursos próprios e
de outras fontes.

Aquisiçao de
mobiliários,
equipamentos, e
material de
consumo para os
laboratórios e para
os cursos de
graduação e pós-
graduação.

Aquisição de
equipamentos de

Recursos
insuficientes
para todas as
demandas
existentes.

A aquisição e a
atualização dos
equipamentos e
mobiliários
existentes, bem
como dos novos
ambientes e
espaços
multiusos,
contribuem para
a eficiência e
boas condições
de trabalho aos
docentes e
agentes
universitários,

—Investimentos
em
equipamentos
para
laboratórios,
tecnologias e
recursos de
informática
devem ser
constantes e
continuos,
devido as
constantes e
rápidas
inovações
destas
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informática e
implantação do
novo sistema de
aquecimento da
piscina semi-
olimpica, com
recursos da SETI e
recursos próprios
por meio do TC
002/2019-
SETI/UGF, no valor
de R$ 302.375,00.
-Ampliação da rede
de internet e
atualização dos
equipamentos de
informática (2019 e
2020).

Reformas e
modernização com
a aquisição de
equipamentos para
laboratórios.
Celebração do
convênio TC
60/2020 com a
SETI/UGF no valor
de R$ 120.000,00
para aquisição dos
equipamentos
necessários a
instalação da rede
lógica no Centro de
Pesquisa,
Desenvolvimento e
Treina mento
Cientifico
Tecnológico em
Ciências Agrárias-
CPDETCA, blocos I

e II; além de R$
143.702,00 de
recursos próprios.
Para a edificação
de galerias foi
utilizada parte da
Emenda
Parlamentar
Estadual, no valor
de R$ 500.000,00.

assim como aos
acadêmicos e
aos membros da
comunidade
externa que
frequentam a
Universidade.

Os
investimentos
em novos
equipamentos,
suportes e
sistemas do
setor de
informática, de
comunicação
digital e
ensino/pesquisa
a distância, são
fundamentais
tendo em vista a
constante
inovação e
atualização de
equipamentos,
recursos e
sistemas
(hardware e
software).

A climatização
dos ambientes

multiusos
destinados para

0
desenvolvimento
das atividades
fins (ensino,
pesquisa e

extensão) e das
atividades meios
(administrativas
e de serviços)
contribui para a
qualidade de

vida da
comunidade

acadêmica. Além
disso, é

importante para
a ambientação
dos locais de

trabalho
docentes a

ferramentas e
recursos.

—Investimentos
em
climatização:
Considerando
as condições
climáticas e os
locais de
trabalho, de
estudo e
pesquisa, é
fundamental
que a
instituição
invista em
recursos de
climatização
nos ambientes
existentes e
em novos
espaços
físicos a serem
edificados.

- Investimentos
em
equipamentos
para
consolidação
do Centro
Vocacional
Tecnológico
em
Agroecologia e
Mandioca do
Oeste do
Paraná na
Estação
Experimental
de Entre Rios
do Oeste;
—Investimentos
em
equipamentos
de telefonia e
rede lógica
para
possibilitar o
uso de
espaços já
concluidos,
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Aprovação
emenda
parlamentar federal
no
orçamento/2019,
no valor de R$
100.000,00, para
investimentos na
aquisição de
veículo e
computadores para
atender as
demandas do
Núcleo Maria da
Penha —NUMAP E.

deAprovação
Emenda
Parlamentar
Federal no
Orçamento/2020,
no valor de R$
100.000,00, para
investimentos
destinados a
aquisição de
mobiliário e
computadores para
atendimento de
demandas do
Núcleo de apoio a
Universidade da
Criança e da
Terceira Idade, ao
Núcleo Maria da
Penha —NUMAPE e
ao Núcleo de
Estudos e Defesa
de Direitos da
Infância e da
Juventude
NEDDIJ.

Aprovação de
emenda
parlamentar federal
no
orçamento/2020,
no valor de
R$300.000,00, para
investimentos
destinados a
aquisição de

agentes
universitários) e
de estudos e
pesquisa

(docentes e
acadêmicos),
bem como a

própria
preservação e

conservação dos
equipamentos
que possuem
recursos e

tecnologias de
ponta, sensíveis
as variações de
temperatura e

umid ade.

como é o caso
do CPDETCA-
Centro de
Pesquisa,
Desenvolvime
nto e
Treina mento
Científico
Tecnológico
em Ciências
Agrárias e do
Ambiente
Multiuso
Pesquisa
Pós-
Graduação em
História e
Geografia.
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15.13 Atualizar e/ou adquirir
sofhv ares e equipamentos de
informática a partir de compras ou
contratos de locação.

veículo e
equipamentos para
a melhoria da
qualidade das
condições de
infraestrutura dos
laboratórios dos
cursos de
Educação Fisica
Bacharelado e
Licenciatura e de
Agronomia.
Foram adquiridos,
com recursos
pI ÓprIos,
computadores,
equipamentos e
materiais para os
Laboratórios dos
Cursos de
Graduação e Pós-
Graduação, bem
como
computadores para
os demais setores
do Campus. Todos
Tipo I.

Necessidade
de ampliação
dos recursos
financeiros

para ampliar o
número de
aquisições
necessárias.

Rápida e
consistente
mudança

tecnológica para
atividades de

ensino, pesquisa
e extensão, bem
como para os
cursos de

graduação e
pós-graduação,

além de
ativida des

administrativas.

Dar
continuidade a
ação em tela.

15.14 Adquirir projetor multimídia
e telas de projeção para as novas
instalações.

15.15 Atualizar e realizar
manutenção dos projetores
multimidia.

15.16 Modernizar o sistema de
controle de frequência dos
servidores.

Todas as salas de
aula e ambientes
que atendam
alguma
necessidade
possuem projetores
multimidia, sendo
esta uma politica
constante de
aquisição de novos
equipamentos, de
acordo com tais
necessidades.
Foram atualizados,
mediante a
aquisição e
instalação de novos
e ui amentos
0 campus possuía um
ponto eletrônico de
controle de
frequência, e, para
facilitar a
funcionalidade,
adquiriu e instalou
mais dois: um no
campus e um na
estação experimental
da Linha Guará.

Necessidade
de ampliação
dos recursos
financeiros

para ampliar o
número de
aquisições
necessárias.

Rápida e
consistente
mudança

tecnológica para
atividades de

ensino, pesquisa
e extensão, bem
como para os
cursos de

graduação e
pós-graduação,

alem de
atividades

administrativas.

Continuar com
a politica de
aquisição de
projetores
multimidia e de
telas de
projeção e
iniciar a
aquisição de
telas
interativas
para as salas
de aula.
Continuar com
a politica de
aquisição de
projetores
multirnídia e de
telas de
projeção e
iniciar a
aquisição de
telas
interativas
para as salas
de aula.
Continuar
modernizando
o controle de
fre uência dos
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15.17 Ampliar e modernizar a
estrutura física e tecnológica das
bibliotecas.

15.18 Adquirir equipamentos
específicos aos laboratórios.

Esta é uma ação
permanente no
cam pus. A
biblioteca conta
com um acervo de
30.646 títulos e
49.321 exemplares.
AUnioeste mantem
convênio com o
Portal de Periódicos
da CAPES, com
acesso a uma
ampla quantidade
de publicações e
diversas bases de
dados de produção
cientifica nacional e
internacional.
Outra fonte de
consultas
importante é o
Portal de Revistas
da Unioeste, onde
as publicações são
atualizadas
regularmente.
- A estrutura física
da biblioteca do
campus, bem como
seu ambiente
interno, é ampla e
atende com
excelentes
condições a
comunidade
acadêmica.
Ressalta-se que
seu aspecto
arquitetônico
chama a atenção
or sua beleza.
0 campus adquiriu
equipamentos para
a academia de
ginástica para os
cursos de
Educação Física
por meio de
emenda
parlamentar, no
valor de R$
100.000,00, bem
como para diversos
laboratórios do
CCA, CCHEL e
CCSA, com
recursos próprios,
com recursos de

Ressalta-se que
os periódicos, no

formato
impresso, vêm
sendo reduzidos
gradualmente.

Amplia a
capacidade de
atendimento da
instituição a
comunidade,
sobretudo para
as pessoas com
deficiências,

bem como para
a terceira idade,
para estudantes
da rede pública

estadual e
municipal, além
de projetos de
extensão de

ovens e adultos

servidores do
cam us.
Manter a
política de
modernização
da estrutura
física e
tecnológica
das
bibliotecas.

Viabilizar
novos
equipamentos
com recursos
de nova
Emenda do
orçamento da
União de 2020,
todavia ainda
não foi
liberada.
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15.19 Adquirir maquiná rios e
implementos agricolas para
complementar e ampliar o parque
tecnológico dos Núcleos e afins.

15.20 Adquirir maquiná rios e
equipamentos necessários
arealização dos serviços de
manutenção e conservação.

emenda
parlamentar
convênios.

Foram adquiridos
diversos
maquinários e
implementos
agrícolas (conjunto
de irrigação,
pia ntadeira,
colhedora de
forragens, carretão
basculante,
homogeneizador de
residuos e cortador
cle grama
articulado) para o
NE E, além da
manutenção de
outros. 0 montante
destas aquisições
foi de R$
252.000,00.

Foram adquiridos
equipamentos para
a realização de
limpeza (2
lavadoras de piso a
bateria, no valor de
47.232,00)

Além disso, foram
adquiridos também
diversos
equipamentos e
maquiná rios para
as estações
ex erimentais da

Salienta-se que,
desse modo,
promove a
saúde e a

qualidade de
vida da
o ula ão.

Essas ações
possibilitam

qualificar ainda
mais as

atividades de
ensino, pesquisa
e extensão, bem
como a relação
dialógica com a
comunidade, por
meio de dias de
campo, cursos
de capacitação e
treinamento e
transferência de

saberes e
tecnologias.

Buscar novos
recursos
financeiros
junto aos
órgãos de
fomento,
instituições
públicas e
privadas,
governo
Estadual
Federal,
meio
emendas
parlamentares,
bem como
submeter
projetos a
editais,
visando
ampliar e
proceder a
manutenção
da frota de
veiculos,
maquinários e
implementos
agricolas, bem
como
equipamentos
para todas as
áreas de
conhecimento
do campus
(CCA, CCHEL,
CCSA .

e
por
ele

e
por
de

Buscar novos
recursos
financeiros
junto aos
órgãos de
fomento,
instituições
públicas e
privadas,
governo
Estadual
Federal,
meio
emendas
arlamentares,
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15.21Adquirir novos mobiliários.

Linha Guará e de
Entre Rios do
Oeste, com
recursos próprios,
além de projetos
aprovados junto a
SETI/U GF, Itaipu
Binacional e
parcerias com
empresas privadas.

Foram adquiridos
mobiliários para os
cUrsos de
graduação e pós-
graduação, como
também para o
setor administrativo
e demais setores do
campus.

Essas ações
possibilitam

qualificar ainda
mais as

atividades de
ensino, pesquisa
e extensão, bem
como a relação
dialógica com a
comunidade, por
meio de dias de
campo, cursos
de capacitação e
treinamento e
transferência de

saberes e
tecnologias.

bem como
submeter
projetos a
editais,
visando
ampliar e
proceder a
manutenção
da frota de
veículos,
maquinários e
implementos
agrícolas, bem
como
equipamentos
para todas as
áreas de
conhecimento
do campus
(CCA, CCHEL,
CCSA).
Continuar
permanenteme
nte com a
política em
tela.

15.22 Adquirir novos veículos e
manutenção da frota existente.

Foram adquiridos dois novos veículos (uma Van e uma
Duster).

A manutenção de todos os veículos do
campusfoirealizada mantendo-os em perfeitas

condições de uso. Além disso, recebemos, em doação,
dois ônibus de turismo, um barco, um motor e reboque
da Receita Federal. Além disso, o campus recebeu, em
doação da marinha, um barco e um motor. Salienta-se,
ainda, que a instituição está adquirindo um veículo, por
meio de Emenda Parlamentar, para as atividades do

NUMAPE.

Continuar
buscando
parcerias,
mediante
projetos, para
a aquisição de
novos veículos
para a frota.
Além disso,
continuar com
a manutenção
permanente da
referida.
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5.6 CAMPUS DE TOLEDO- CICLO 2018-2020

A história da educação superior no municipio de Toledo teve seu inicio no

ano de 1980, quando foi criada a Fundação Municipal de Ensino Superior de Toledo
—FUNEST, como mantenedora da Faculdade de Ciências Humanas "Arnaldo Busato"
— FACITOL. Os cursos pioneiros da FACITOL foram de Filosofia e Ciências

Econômicas. Em 1986 foram implantados os cursos de Secretariado Executivo

Bilingue e Serviço Social.

No ano de 1994, com a criação da Universidade Estadual do Oeste do

Paraná — UNIOESTE, a FACITOL passou a integrá-la como Campus de Toledo.

Atualmente, em termos de estrutura fisica, o Campus possui uma área construída de

23.824,99 m~

Atualmente, os cursos ofertados no Campus de Toledo estão distribuídos

em 03 (três) Centros, os cursos de graduação constam do Quadro 17 e os programas
de pós-graduação stricto sensu são: Centro de Ciências Humanas e Sociais —CCHS,
cursos de pós-graduação stricto sensu em Ciências Sociais (Mestrado) e Filosofia

(Mestrado e doutorado); Centro de Ciências Sociais Aplicadas —CCSA, cursos de

pós-graduação stricto sensu em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (Mestrado

e Doutorado), Economia (mestrado) e Serviço Social (Mestrado), e Centro de

Engenharias e Ciências Exatas —CECE, com os cursos de pós-graduação stricfo

sensu em Bioenergia (mestrado), em Ciências Ambientais (mestrado), em Engenharia

Quimica (mestrado e doutorado) e em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca
(mestrado).

5.6.1Campus de Toledo —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo 2018-2020

Ações
programadas

no PDI
2019/2022

Resolução
n'05/2018-COU

'i. Atualizar a Estrutu

Ações Realizadas

ra Or anizacional

Fragilidades Potencialidades

Resultados alcançados Metas para o
próximo ciclo
2021/2023

1.3 Revisar as
atividades
estabelecidas para
cada

Sim. Diversas
alterações das

Falta de Agentes
Universitários

Maior interacção Contratação
de

Agentes
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setor/unidade/órgão,
de acordo com as
novas rotinas
implementadas, a
fim de ampliar a
eficácia e a
padronização de
rotinas intercam us.
2. Fortalecer a Gestã
2.3 Definir, organizar
e adequar os
processos internos;

2.4 Integrar os
procedimentos
licitatórios cujos
objetos sejam
comuns a todas as
unidades;
2.6 Elaborar
estratégias para
aumentar 0
orçamento da
Universidade junto
ao Governo do
Estado no que tange
a fonte de recursos
do tesouro;
2.7 Aprimorar os
mecanismos de
arrecadação de
recursos próprios;

2.8 Ampliar
parcerias com
União, Estado e
Município no que
tange a saúde e a
educa ão;

Secretarias e demais
setores

o Administrativa
Ativid ade constante
para regulamentar
a ões
Esta sendo realizada

Constante

Convênio com a
FUNDEP

Foram realizadas
parcerias/convênios

Falta de Agentes
Universitários

Diversidade de
situações e
processos.

Falta de Agentes
Universitários
A prática de
Desvinculação
das Receitas de

Estados e
Municipios-

DREM

legislação

Burocracia

Otimizaqão de
recursos tempo
e pessoas

ESFORÇO DAS
PESSOAS

Aprimoração dos
mecanismos

Interação criativa

Universitários

Integrar
completament
e

FIM DA DREM
e aumento do
Orçamento

Crias novas
fontas de
captação de
recursos
Aumentar as
parcerias e
convênioa

3. Fortalecer a Avaliação Institucional
4. Fortalecer o rocesso de lane amento Institucional
4.4 Adotar o Plano
Diretor (PD), o Plano
de Desenvolvimento
Institucional (PDI), o
Projeto Político
Pedagógico
Institucional (PPPI),
o Plano Plurianual
(PPA) e o Relatório
Final da Avaliação
Institucional como
documentos
norteadores do
processo decisório
dos Campi, HUOP e
Reitoria.

Sempre utilizado 0 envolvimento
da comunidade
acadêmica com
os referidos
instrumentos

Envolver a
comunidade

Aumentar a
objetividade

5. Estimular a internacionalização das atividades da Unioeste
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5.1 Fomentar o
intercâmbio discente
e docente nos
cursos de graduação
e pós-graduação da
Unioeste;

5.2 Promover
chamamentos
públicos ele
mobilidade
acadêrnica
estudantes,
docentes e agentes
universitários;

ele

5.4 Divulgar a
Instituição no
exterior a fim de
recrutar acadêmicos
e pesquisadores,
ampliando a
dimensão
institucional;
5.6 Articular com as
diferentes instâncias
afins para promover
um ambiente
multicultural na
Unioeste;

5 3 Facilitar o
recebimento de
visitantes
internacionais e
socializar os eventos
organizados entre os
diferentes cursos,
ro ramasecam i;

Realizado

Foram realizados
chamamentos.

Está sendo realizado

Parcialmente
realizado

Permanente

Falta de planos
nacionais para
viabilizar esta

política

Falta de um
programa de
apoio aos

intercambistas

Falta de
convênios com as

grandes
instituições
mundiais

Ação deveria ser
desempenhada
pela Assessoria
de Relações
Internacionais

Recursos
humanos e
financeiro

Aumentar o
número de
intercâmbios

Amplilar o
crescimento
intelectual dos
intercambistas

Interação remota

Divulgação
maior

A grande
diversidade
cultural

Intenção de
buscar
construir
políticas de
internacionaliz
a ão
Promover o
aumento de
intercambio de
estudantes e
agentes
universitários

Aumentos dos
convênios
com grandes
instituições
mundiais.

Ampliar a
divulgação de
nossa
instituição

Ampliação do
ambiente
multicultural
com novos
instrumentos

5.8 Estimular e
promover o ensino
em línguas
estrangeiras na
comunidade
acadêmica;

Permanente Programa
unificado/integ rad
o na instituição

Maior integração Ampliação da
oferta

5.9 Promover a
internacionalização
da extensão e da
pesquisa.

Constante Extensão —Falta
de articulação

instrumental entre
as PROEX

Ampliação da
visibilidade da
Extensão da
Unioeste

Articulação via
convênio
direto com as
institui ões

6.Am liar a interacção entre a Unioeste e a socie dade
6.1 Manter e ampliar
as ações de
integração da
comunidade interna
e externa a fim de
fortalecer a política
de inser ão social;
6.2 Instituir debate
público sobre o
desenvolvimento

Constante

Constante

As expectativas
imediatistas da
sociedade

Intolerância

Educação na
Extensão

Identificação de
populações

Projetos
comuns entre
Universidade
e Setores
Sociais

Ampliar as
Ativid ades
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das Comunidades
Tradicionais da
Região e seus
impactos
econômicos, sociais
e ambientais;
6.3 Ampliar as
atividad es de
extensão visando
maior interação com
a sociedade;

6.4 Fortalecer as
relações com a
comunidade externa
por meio de
diferentes canais de
comunica ão.

Constante

Constante

Recursos
Humanos
(bolsistas)

Recursos
Humanos
(bolsistas)

sensiveis ao
debate

Relevância dos
Projetos

Relevância dos
Resultados

Projetos
comuns entre
Universidade
e Seto res
Sociais
Projetos
comuns entre
Universidade
e Seto res
Sociais

7. Im lantar olíticas de Assistência Estudantil
7.1 Criar espaço de
convivência nos
Campi;

7.2 Disponibilizar
espaços para o
Diretório Central dos
Estudantes e
Centros
Acadêmicos;
7.3 Instituir ações de
acolhimento e apoio
ao estudante;

Constante

Constante

Constante

Recursos
Financeiros

DCE não
Organizado

Resistência ao
envolvimento

Espaços
Existentes

Reorganização
de Espaqo

Crescimento
cultural dos
Estudantes

Novo espaqo
Centralizado
junto a
Cantina
Definiqão de
novo Espaqo

Secretaria de
Apoio
Estudantil

7.4 Criar, manter e
ampliar estrutura de
Apoio Psicológico
aos Acadêmicos;

Existe ¹ohá Alta relevância Manter

7.5 Implantar
programas de
assistência e
orientação a saúde
dos acadêmicos;
7.6 Valorizar e dar
suporte para a
consolidação de
projetos de extensão
que abarquem
atividades
esportivas, de
cultura e de lazer aos
discentes;
7.7 Instituir
programa de
prevenção e
combate a evasão
discente;
7.8 Viabilizar o
subsidio total da
refei ão ara

¹o
Constante

Constante

Não foi possivel

Recurso
Financeiro e
Humano

Pandemia

Diversidade de
Motivos para

Evasão

Falta de Recursos
Financeiros

NSA

Grande

Envolvimento
nas aç:ões

A Necessidade
de Atender

Implantar

Ampliar

Ampliar

Viabilizar
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estudantes
necessitam
assistência;

que
de

Buscar7.9
financiamento
público para os
investimentos
necessários a
infraestrutura física
específico para o
Restaurante
Universitário —RU;
7.10 P leitear o
financiamento e o
fomento de custeio e
subsídio d
alimenta ão no RU;
7.11 Instituir bolsa
permanência ao
estudante que
necessita de
assistência;
7.12 Buscar formas
para viabilização da
Casa do Estudante e
sua manuten ão;

Constante

constante

Não Realizado

Constante

Chegar a
Gratuid ade

Chegar a
Gratuid ade

Financeiro

Recurso
Financeiro

Necessidade da
Gratuid ade

Necessidade da
Gratuidade

Necessidade

Necessidade
dos Estudantes

Manter a
conquista e
Ampliar

Manter a
conquista e
Ampliar

Instituir

Viabilizar

8.Am liar a comunic anão e divul anão das ativ idades da Unioeste
8.1 Socializar as
atividades de
pesquisa, ensino e
extensão realizadas
na Unioeste;
8.2 Desenvolver
ações de marketing
institucional ;

8.3 Estimular os
acadêmicos a
elaborarem
pesquisas que
também resultem em
fortalecimento da
imagem e
divulgação da
Unioeste;
84 Aumentar a
divulgação dos
periódicos
desenvolvidos pela
Unioeste;

Constante

Constante

Constante

NSA

NSA

Recursos
Humanos

Dados Unioeste

Ganho para
ambos

necessidade

Capacidade dos
Acadêmicos

Ampliar

Ampliar

Ampliar

9. Fortalecer as politicas de Ensino (Graduação e Pós-Graduação), de Extensão, de Pesquisa e de Inovação
Tecnoló ica
9.1 Acompanhar o
resultado do ENADE
de todos os cursos e
promover ações
para melhoria da
avalia ão;

Constante NSA Coordenadores
de Curso e

Coordenadores
de área

Refinamentos
do
Acompanham
ento

9.3
softwa res

Adquirir
e

Constante Não há Melhoria das
Aulas

Diversificar
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respectiva licença de
uso para os cursos
de radua ão;
9.6 Estimular a
participação dos
acad êmicos no
Programa Ciência
Sem Fronteira;
9.7
mecanismos
acompanhamento
do E resso;

Criar
de

9.8 Ampliar o
número de títulos e
volumes do acervo
de livros e periódicos
da Biblioteca;
9.10 Ampliar e
aumentar o valor das
bolsas discente de
ensino, pesquisa e
extensão;
9.11 Promover a
implantação de
programas e
projetos de extensão
universitária com
vistas para
assegurar a
curricularização da
extensão;
9.12 Instituir e tornar
permanente o
processo de
avaliação
continuada das
atividades de
extensao, em
consonância com o
PPPI e o Sistema de
Avaliação das
Atividades de
Extensão do Fórum
Nacional de Pró-
Reitores de
Extensão;

9.14 Fortalecer a
cultura e a prática da
extensão inovadora;
9.15 Instituir um
espaço cultural em
cada Unidade;

9.16 Viabilizar
cursos de formação
em leis de incentivo

9.13 Articular,
fortalecer e instigar
incubadoras Sociais
e Solidárias;

Constante

Insipiente

Constante

¹oHouve
¹oHouve

¹oHouve

Não Houve

¹oHouve
Constante

Não Houve

Recursos
Financeiros

Recursos
Humanos

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros

Aprendizado

Importante

Periódicos
Digitais

Carência dos
Estudantes

Cultura existente
na vida dos
acadêmicos

Ampliar

Criar

Ampliar

Ampliar

Ampliar
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e fomento financeiro
de projetos,
programas e
atividades culturais
nos campi da
Unioeste;
9.17 Instituir a Bolsa
Atleta Unioeste;
9.18Promover maior
integração entre as
atividades de ensino,
pesquisa e
extensão;
9.20 Apoiar a
consolidação dos
cursos stricto sensu
e lato sensu
implantados e apoiar
a implantação de
novos cui sos
demandados pela
comunidade
acadêmica;
9.24 Manter e
aprimorar 0
Programa de
Inicia ão Científica;
9.25 Buscar ampliar
o número de bolsas
concedidas de
iniciação científica
(PIBIC, PIBIC AF,
PIBIT) pelos órgãos
de fomento a
Pesquisa CNPq e
Funda ão Araucária;
9.26 Incentivar o
re istro de Patentes;

Não Houve

Constante

Constante

Constante

Constante

Constante

Segmentação dos
Saberes

NSA

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros

Burocracia

Docentes
Determinados

Pesquisa
existente

Necessidade
infinita

Necessidade
infinita

Criatividade

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Manter

10.Fortalecer o Ensino a Distância
Constante10.5 Apoiar a

implementação de
práticas de EAD no
ensino resencial;
11.Am liar e fortalec er olíticas de Gestão de Pessoas

Wi-fi aprendizado Ampliar

11.3 Estimular a
qualificação
permanente dos
servidores
(Docentes e Agentes
Universitários ;

Constante Recursos
Humanos e
Financeiros

Disposição dos
Agentes

Ampliar

11.6 Ampliar o
quadro de servidores
(Docentes e Agentes
Universitários)
efetivos com
conformidade com o
crescimento da
estrutura
administrativa, de

Não Houve Falta de Concurso Necessidade Buscar junto
ao Governo a
realizaqão de
Conscurso
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ensino, pesquisa e
extensão da
institui ão;
11.7 Garantir a
recomposiçao e a
reposição das vagas
de servidores
(Docentes e Agentes
Universitários)
efetivos, com base
nas demandas
consolidadas;
11.14 Desenvolver
ações para o
combate ao
absenteísmo.

Não Houve

Constante

Falta de Concurso

Falta de Agentes
Universitários

Necessidade

Potencial
Humano

Buscar junto
ao Governo a
realização de
Conscurso

Ampliar

12.Ex andir e conso lidar os cursos de Graduaq ão e Pós-Gradua ão
12.1 Implantar os
cursos de
Graduação e Pós-
Graduação previstos
no Plano Diretor;
12.2 Buscar junto
aos órgãos de
Fomento a Pesquisa
e Pós-Graduação
apoio para
aprimoramento da
infraestrutura de
pesquisa e pós-
radua ão;

Não Houve

Constante

Auto rizaqão
Governamental

Diminuiqão de
Recursos

Demanda da
Sociedade

Demanda por
Recursos

Implantar

Ampliar

13.Fortalecer as olíticas de Inclusão
13.1 Ampliar o
acesso e garantir a
permanência dos
segmentos étnicos e
sociais
historicamente
excluídos do ensino
su erior úblico;
13.2 Envidar
esforços para o
cumprimento do
plano de
acessibilidade do
PEE;
13.3 Desenvolver
novos projetos que
visem as ações
inclusivas e de
acessibilidade;
13.4 Contratar
profissionais efetivos
para atuarem no
acompanhamento
dos acadêmicos com
deficiência de
acordo com cada
necessidade;

Constante

Constante

Constante

Constante

Recursos
Financeiros

Recursos
Humanos e
Financeiros

Recursos
Humanos e
Financeiros

Autorizaqão
governamental

Diversidade de
Necessidades

Necessidade de
Inclusão

Necessidade de
Inclusão

Existência de
Candidatos

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar
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13.5Ampliar a oferta
de curso de Libras a
comunidade
acadêmica visando a
grande maioria dos
docentes e agentes
universitários para
que possam se
comunicar nessa
lin ua.

Não houve Recursos
Humanos e
Financeiros

Necessidade de
Inclusão

Ampliar

14. Im lantar olítica s de Educaqão Ambiental
14.1 Gerenciar e
minimizar a geração
de residuos;
14.2 Implantar e
modernizar plano de
gerenciamento de
residuos;
14.3 Desenvolver
ações junto a
comunidade
envolvida (docentes
e discentes) de
conscientização e
adoção de práticas
responsáveis que
minimizem os
impactos elas
atividades de ensino
e de es uisa;
14.4 Construir uma
estrutura fisica
destinada a
recuperação de
solventes e ao
tratamento de parte
cIos residuos
erados;
14.5 Incentivar o
reuso e o
reaproveitamento de
insumos e reagentes
uimicos;
14 6 Adotar os
princípios da
Quimica Verde;
14.7 Desenvolver
campanhas
informativas visando
minimizar a
utilização de
descartáveis;
14.8 Implantar
sistema de coleta e
utilização de águas
luviométricas;
14.9 Desenvolver
campanhas de
reserva ão e

Constante

Constante

Constante

Constante

Constante

Constante

Constante

Não Houve

Não Houve

Processos
Existentes

Processos
Existentes

Processos
Existentes

Processos
Existentes

Processos
Existentes

Processos
Existentes

Processos
Existentes

Cultura favorável

Cultura favorável

Cultura favorável

Cultura favorável

Cultura favorável

Cultura favorável

Cultura favorável

Cultura favorável

Cultura favorável

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar
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conservação dos
es a os úblicos;
1410 Adotar e
implementar um
protocolo de coleta e
armazenamento de
residuos uimicos.

Constante Processos
Existentes

Cultura favorável Ampliar

15.Ampliar e adequar a infraestrutura fisica e tecnológica (o detalhamento de cada anão está discriminado no
Plano Diretor
15.1 Concluir e
ampliar as
instalações
adequando-as a
estrutura para
possibilitar maior
acessibilidade;
15.2 Construir e/ou
ampliar passarelas
de acesso entre os
edificios;
15.3 Melhorar a
estrutura com a
ampliação dos
espaços, via novas
construções ou
readequação dos
existentes para
atendimento das
atividades fins e
meio;
15.4 Construir e/ou
melhorar a
infraestrutura do
Restaurante
Universitário RU ;
15.5 Implementar
projeto urbanistico;

15.6 Implantar e
consolidar o sistema
de segurança e
monitoramento da
universidade;
15.7 Executar
Projeto Básico de
Arquitetura nas
normas vigentes
para regularização
junto a Vigilância
Sanitária;
15.8 Executar
projeto de
climatização nas
normas vigentes
com vistas a
regularização junto a
Vi ilância Sanitária;

Constante

Realizado

Constante

Existe

Existe

Existe

Existe

Existe

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros
escassos
Recursos
Financeiros

NSA

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros

Projetos

Projetos
Realizados

Projetos
Realizados

Pleno

Projetos
Realizados

Projetos

Concluir

Ampliar

Ampliar

Manter

Ampliar
lmplementaçã
0
Ampliar
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15.9 Executar Plano
de Segurança
Contra Incêndio e
Pânico (PSCIP) nas
normas vigentes
para regularização
junto ao Corpo de
Bombeiros;
15.10 Instalar e
reformar o sistema
de iluminação e da
rede de energia
elétrica a fim de
priorizar energias
renováveis;
15.11 Implementar
e/ou adequar as
instalações
hidráulicas (água,
esgoto, galerias
luviais ;
15.13 Atualizar os
recursos
tecnológicos
existentes;
15.15Atualizar e/ou
adquirir softwares e
equipamentos de
informática a partir
de compras ou
contratos de
loca ão;
15.16 Adquirir
projetor multimidia e
telas de projeção
para as novas
instala ões;

Existe Parcial

Não Houve

Existe

Constante

Não Houve

Completo

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros

Projetos

projetos

Projetos

Ampliara
Implementaqã
0

Implantar

Ampliar

Implantar
novos
sistemas
atu ais

15.18 Modernizar o Atualjzado
sistema de controle
de frequência dos
servidores;
15.19 Ampliar e
modernizar a
estrutura fisica e
tecnológica das
bibliotecas;
15.20 Adquirir
equipamentos
especificos aos
laboratórios;
15.23Adquirir novos
mobiliários;

15.24 Adquirir novos
veiculos e
manutenção da frota
existente.

Não houve

Constante

Constante

Constante

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros

Recursos
Financeiros

Projeto

Projetos

Projetos de
Captaqão de
recursos

Projetos de
Captaqão de
recursos

Modernizar

Adquirir

Ampliar

Ampliar
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5.7 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ —CICLO 2018-2020

Hospital universitário do Oeste do Paraná foi inaugurado em 31 de maio de

1989, como Hospital Regional de Cascavel e transformado em 27 de dezembro de
2000 em Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP, por meio da Lei Estadual

13.029/2000.
Atualmente o HUOP ocupa uma extensão de 37.960m', com

26.556,39m'e

área construida. Entre esse espaço fisico está: —Ambulatórios de Especialidades,
—Centro Cirúrgico, —Centro Obstétrico, —UTI Adulto, —UTI Pediátrica, —UTI Neonatal,

UCI, - Pronto Socorro, Sala de Emergência — Maternidade, — Ala de

neurologia/Ortopedia,— Ala de Clinica Medica/Cirurgia Geral, — Laboratório, —Serviço

de Farmácia, —Servico de Apoio/Lavanderia, —Serviço de Manutenção; Patrimônio-

Diagnóstico por imagem (Hemodinâmica, Tomografia Computadorizada, Mamografia,

Ecografia, Endoscopia e Eletrocardiograma), —Serviço de Radiologia, —Hemocentro,—

CEAPAC Banco de Leite Humano; —Serviço Social; —Serviço de Fisioterapia, —Serviço

de Padronização, Serviço de Licitação; — tecnovigilância contemplando também o

prédio de ensino, sendo 4 salas de multiuso, disponivel para diversas especialidades,

01 sala de Laboratório de Habilidades, 01 Sala dos professores Docentes, 01

Auditório, 5 Salas de aulas exclusiva do curso de medicina, NUTE (telemedicina), 01

Biblioteca e 236 Leitos credenciados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e 6 leitos

contratados, distribuidos em seis Unidades:

Unidade I —Prédio principal Unidade

II —Pronto Socorro Unidade

I II —Ambulatório Unidade

IV—Hemocentro Unidade

V—LACEPE e Ensino, Banco de Leite e Setores Administrativos Unidade

Vl —CEAPAC.

0 Hospital Universitário presta atendimento especializado nas mais

diversas áreas da saúde Com 236 leitos é o maior hospital público da região Oeste e
Sudoeste do Paraná, sendo referência em alta complexidade para a região e a macro

região do Paraná pois atende uma população de aproximadamente dois milhões de
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habitantes, mas recebe pacientes de várias regiões do Estado do Paraná e Mato

Grosso do Sul, e dos paises vizinhos Paraguai e Argentina.
Sendo hospital de referência em alta complexidade e com totalidade de

atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 18 de janeiro de 2018 foi

credenciado mais um serviço de Alta Complexidade na área de Fissura Labiopalatal,

por meio da Portaria n'50/2018. 205 0 hospital universitário HUOP atualmente

dispõe de atendimento tanto em nível de consultas como de cirurgias em diversas

especialidades; Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Dermatologia, Endocrinologia,

Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetricia, Nefrologia, Neurologia (neurocirurgia),

Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologista Cirurgião Torácico,

Reumatologia, Urologia, Cirurgia Pediátrica, Cardiopediatria, Pediatria, Infectologista,

Cirurgia Geral, entre outras. 0 Hospital oferece Residência em áreas de atuação

como: —Cardiologia; —Pediatria; —Ginecologia e Obstetricia; —Cirurgia Geral; —Clinica

Médica; —Neurocirurgia; —Ortopedia e Traumatologia; —Residência em Odontologia e
Traumatologia Buco Maxilo Facial; —Residência em Farmácia nas áreas de Análises

Clínicas; - Farmácia Hospitalar; - Enfermagem gerenciamento em Clinica Medica e
Cirúrgica; —Enfermagem em Controle de Saúde e Infecção; —Fisioterapia Hospitalar;

— Fisioterapia em terapia Intensiva e Residência em Reabilitação Oral-Prótese

Dentária e Dentistica Restauradora.

Por meio da Portaria Interministerial n'0, de 03 de janeiro de 2005, o

HUOP conquistou em nivel federal, a condição de Hospital de Ensino, reforçando

ainda mais sua importância regional.

Outro titulo importante recebido pelo HUOP foi o de "Hospital Amigo da

Criança", conferido pelo Ministério da Saúde e pela UNESCO, onde nesse

credenciamento ao "Hospital Amigo da Criança" o Banco de Leite tem seu destaque

atuando no cuidado as puérperas, ao recém-nascido, e no trabalho para doação de

leite humano, sendo de vital importância para os recém-nascidos prematuros que se
beneficiam do leite materno doado.

Teiemedicina

Ern 2007, o HUOP foi inserido no Projeto Piloto Nacional de Teles saúde

em Apoio a Atençao Básica no Brasil e na Rede Universitária de Telemedicina RUTE.
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A partir daquele ano foram realizadas inúmeras participações na (RUTE) através dos

grupos de Interesse Especial (SIG). 0 Núcleo de Telemedicina do HUOP foi criado

em 08/12/2011 pela Resolução n'19/2011 —COU com a finalidade de desenvolver

programas educacionais baseados em tecnologia para graduação e pós-graduação

em Medicina e os demais cursos das Ciências da Saúde entre os diversos Campi da

Unioeste.

Além do ensino, é uma importante ferramenta para Pesquisa Multicêntricas,

facilitando a integração com diversos centros de pesquisa, permitindo a otimização de

tempo e custos por meio do compartilhamento de dados e padronização de estudos.

A Unioeste,por meio do NUTE, pode integrar-se também a projetos de

abrangência nacional, inserindo-a no contexto dos mais importantes centros

universitários do pais. Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais-

CEAPAC 0 atendimento no CEAPAC se dá na área ambulatorial das especialidades

de Odontologia (Odontopediatria, Ortodontia, Clinica Geral, Cirurgia Bucornaxilo

Facial, Endodontia), Fonoaudiologia, Medicina (Pediatria, Cirurgia Plástica), Nutrição,

Psicologia, Fisioterapia, Serviço Social, Enfermagem. Os atendimentos no CEAPAC

foram iniciados, 25 fevereiro de 2013, desde sua inauguração a cada ano vem

aumentado a procura por agendamento.

Em 2019 entre consulta e procedimentos foram atendidos 6.609 pacientes.
Isso mostra a credibilidade do CEAPAC na comunidade, onde antes da

implementação do serviço os pacientes eram encaminhados para atendimento em

outros municipio e estados, agora o HUOP é referência para atendimento em

Anomalias Craniofaciais.

Serviqo de Atendimento a Rede de Escolarização Hospitalar —SAREH

0 SAREH, é um programa da Secretaria Estadual de Educação —SEED,
acompanhado pelo Núcleo Regional de Educação —NRE de Cascavel, vigora no

Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP, através de um convênio

estabelecido entre a UNIOESTE e SEED.
0 programa SAREH, tem por objetivo atender crianças, adolescentes e

jovens, impossibilitados de frequentar a escola por motivos de enfermidade, em

virtude de internamento hospitalar ou de outras formas de tratamento de saúde,
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oportunizando assim a continuidade no processo de escolarização ou mesmo a

inserção ou reinserção em seu ambiente escolar.

No Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP, a equipe do SAREH

é composta por uma pedagoga e três professoras, que atendem prioritariamente

alunos de 6'o 9'no do Ensino Fundamental —Séries Finais e Ensino Médio, além

daqueles matriculados na Educação de Jovens e Adultos —EJA e os alunos das Séries

Iniciais do 1'o 5'no.
0 programa se fundamenta numa relação estreita com a escola de origem

do aluno para garantir a continuidade dos estudos formais, durante o internamento.

As aulas acontecem no periodo da tarde, e têm duração de 30 a 50 minutos, nos leitos

e na brinquedoteca da ala G1 —Pediatria, atendimentos em grupos na ala de

Psiquiatria e diretarnente nos leitos da ala F2 —Clinicas Médicas e cirúrgicas, G3-
Orto e Neuro, PS —Pronto Socorro e quando necessário atendem as adolescentes

gestantes no CO —Centro Obstétrico e mães adolescentes que acompanham seu

filho(a) na UCI —Unidades de Cuidados Intermediários ou na UTI Neonatal.

Projeto Lean nas Emergências —2019

0 Projeto Lean nas Emergências do Ministério da Saúde, abrange vinte

(20) hospitais do SUS, de médio e grande porte, começou a ser implantado em 2018
no HUOP, com acompanhamento presencial nos primeiros seis (6) meses da

comissão do Hospital Sirio Libanês, objetivando a redução no tempo de espera e
diminuição de fila de espera atendimento com mais eficiência e eficácia.

Agora, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná segue o projeto

autonomamente, utilizando as metodologias repassadas e compartilhando as
informações, por meio de uma plataforma digital ligada as duas instituições por mais

um ano, a fim de que essas 208 técnicas sejam sintetizadas e readaptadas por toda

a equipe do hospital.

São acompanhados indicadores como tempo de espera, taxas de

ocupação, tempo médio de internação, exames, quantia de pacientes horizontais ou

verticais, entre outros. Dentre as melhorias observa-se a otimização dos processos
internos facilitando a rotatividade e liberação dos pacientes no Pronto Socorro de

emergência, UTI's e demais Alas de Internamento.
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Entre as atividades desenvolvidas no HUOP está o grupo de Serviços e
Comissões tendo como objetivo melhora a assistência ao paciente, dentre elas vamos

destacar algumas como o Núcleo Segurança do Paciente/Gestão de Qualidade

(NSP/GQ), atua como vigilante fazendo o rastreamento e levantamento de dados que

colocam os pacientes em risco, com esse levantamento podemos prevenir risco de

queda, lesões de pele, e a identificação correta do paciente na cabeceira do leito, e
através de uma pulseira de identificação, participa na elaboração, implantação e
atualização das normas e rotinas e supervisiona a prática assistencial visando a
garantia e qualidade na assistência e segurança do paciente.

A CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos

para Transplantes) vem destacando pelo número de notificações realizadas, atuando

desde o diagnóstico de Morte Encefálica (ME), até o momento da captação. Diante

disso a comissão trabalha visando sensibilizar o quadro funcional sobre a importância

da doação para salvar vidas, e realizando palestra e orientação através dos veículos

de informação com intuito de sensibilizar a população para dialogar com seus
familiares sobre a intenção de ser um doador ainda em vida, isso facilitara a família a
decisao da familia.

A doação só acontece após consentimento legal da familia. No ambulatório

do HUOP fazemos acompanhamento dos recém-nascidos prematuros logo após alta,

com equipe multidisciplinar com objetivo de acompanhar o crescimento e
desenvolvimento da criança até os dois anos de idade podendo esse conforme a
necessidade ser prorrogado. A importância desse acompanhamento se faz

necessário, pois quando detectado o desenvolvimento e crescimento da criança, esse
já logo de inicio é encaminhado para reabilitação, para atendimento com especialista

conforme a necessidade da criança.

0 compromisso do HUOP com récem nascido prematuro e seus familiares

compreende desde a internação, até seu retorno nas consultas do ambulatório, esse
prematuro então é atendido por uma equipe multidisciplinar, com Pediatria

Neonatologista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Odonto Pediatra e Serviço Social que

viabiliza o transporte para familia quando esse é de outro municipio, garantindo assim

a continuidade do tratamento do recém-nascido prematuro pós alta.
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5.7.1Hospital Universitário do Oeste do Paraná —Diagnóstico Avaliativo —Ciclo
2018-2020

Ações programadas no PDI
2019/2022

Resolução
n'05/2018-COU

Anões
Realizadas

Metas para o próximo
ciclo

2021/2023
Fragilidades Potencialidades

Resultados alcançados

1 ~ Atualizar a Estrutura Or anizacional
1.1Atualizar o Estatuto e o Regimento
Geral;
1.2 Criar e atualizar a estrutura
organizacional de acordo com
necessidades da comunidade
acadêmica, por meio de Comissão
es ecífica;
1.3 Revisar as atividades
estabelecidas para cada
setor/unidade/órgão, de acordo com
as novas rotinas implementadas, a fim
de ampliar a eficácia e a padronização
de rotinas intercampus.

2. Fortalecer a Gestão Administrativa
2.2 Desenvolver e/ou integrar sistemas
informatizados institucionais;

das
de

Revisão
Instruções
Serviços;
Facilitar o fluxo de
informações e
tomada de
decisões.
Revisão das
Instruções de
Serviços;
Revisar os
procedimentos
internos nos
setores; Facilitar
o fluxo de
informações e
tomada de
decisões.

Modernização da
tecnologia de
informática;
Repor
equipamentos
danificados e
obsoletos;
Adquirir
equipamentos em
quantitativo
adequado a
demanda;
Ampliar a rede
lógica
Renovação do
Contrato TASY
ou Aquisição de
novo software de
Gestão
Hospitalar.
Manter sistema
informatizado de
dados
operacionais e
gerenciais do
HUOP.
Consolidação do
Núcleo de

Juntamente com o
setor da Gestão da
Qualidade, foram
criados protocolos,
seguindo o modelo da
Secretaria de Estado
da Saúde —SESA, o
qual estabelece a
melhoria no fluxo de
documentos.

Aquisição de hardware
de alto desempenho
para rede de dados do
HUOP, com opções de
hiperconvergência, 6
equipamentos no valor
total de 1.100.000,00
(hum milhão e cem mil
reais); o que
possibilitará alta
disponibilidade para os
serviços de T.l. usados
pelo HUOP em todas
as suas áreas,
inclusive o nosso ERP
— Enterprise Resource
Planning Aquisição de
30 computadores para
rede do HUO P,
distribuídos em
diversos setores, UTI
adulto, Pronto
Socorro, Alas,
Enfermagem, entre
outros. 188 Troca de
todo parque de
impressão do HUOP,
74 im ressoras
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2.3 Definir, organizar e adequar os
processos internos;

2.4 Integrar os procedimentos
licitatórios cujos objetos sejam comuns
a todas as unidades;
2.5 Criar Sistema de Gestão de
Custos;
2.6 Elaborar estratégias para
aumentar o orçamento da
Universidade junto ao Governo do
Estado no que tange a fonte de
recursos do tesouro;
2.7 Aprimorar os mecanismos de
arrecada ão de recursos ró rios;
2.8 Ampliar parcerias com União,
Estado e Municipio no que tange a
saúde e a educa ão;
2.9 Destacar e apresentar as
informações de maneira simplificada
no Portal de Trans arência;

Telemedicina;
Reestruturar rede
lógica para
atender as
necessidades
atuais; Adquirir
equipamentos
modernos e com
alta resolução em
irna ens e som.
Revisar os
procedimentos
internos nos
setores;
Pops, Paps
Elaboração dos
Procedimentos
Operacionais
Padronizados
(POP's). Garantir
a padronização
de procedimentos
operacionais para
a segurança dos
pacientes e do
uso dos recursos
do hospital;
Formular
mecanismos de
avaliação da
adesão dos
profissionais aos
POP s;
Acompanhar e
avaliar os
processos dos
diversos setores.

São realizadas
busca de
recursos através
de diversas
formas: a) através
de protocolos
junto a SESA e
SETI b) Emendas
Parlamentares.
Revisão e
Atualização do
Plano Diretor;
Dispor de
planejamento de
longo prazo
atualizado;
Subsidiar a busca
de recursos

distribuidas entre:
laser monocromática,
laser multicolor,
impressoras de
pulseira e impressoras
térmicas;
Renovação do sistema
Tasy até 2021.

Juntamente com o
setor da Gestão da
Qualidade, foram
criados protocolos,
seguindo o modelo da
Secretaria de Estado
da Saúde —SESA
Através do setor de
Gestao da Qualidade,
foi retomado a
elaboração do POP s,
de todas as áreas de
atuação do HUOP.
Através das auditorias
internas proposta pela
SESA, proporcionou
uma melhor avaliação
na adesão dos
profissionais pelos
procedimentos ora
descritos.
Após as auditorias são
avaliados todos os
indicadores,
possibilita nto
indicadores os quais
evidenciam a
utilização dos manuais
e quais áreas deverão
ter interven ão.
São realizadas busca
de recursos através de
diversas formas: a)
através de protocolos
junto a SESA e SETI b)
Emendas
Parlamentares.
0 serviço de Alta
complexidade nas
áreas de Fissura
Labio palatal, foi
credenciado atraves
da Portaria 150/2018
de 18 de janeiro de
2018.
CirugiaBariátrica-
aguardando o parecer
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2.10 Criar um sistema de gestão de
documentos eletrônicos.

Ampliação das
Habilitações em
Alta
Complexidade.
Obter
creden ciamento
de alta
complexidade
nas áreas de:
Fissura
Labiopalatal, UTI
Pediátrica,
Psiquiatria,
Gestação de Alto
Risco, Cirurgia
Bariátrica,
Urgência/Emergê
ncia/Hospital Dia,
Cardiologia
Cardiovascular e
Intervencionista.

3. Fortalecer a Avaliação Instituciona
3.1 Consolidar as ações da Avaliação
Institucional e sua integração com o
Plano de Desenvolvimento
Institucional e Projeto Político
Peda ó ico Institucional;

SIM
Comissão interna de Avaliação institucional com atividades mensais

4. Fortalecer o rocesso de lane am ento Institucional
4.1 Implementar o processo de
planejamento envolvendo a
comunidade acadêmica;
4.2 Envidar esforços para a criação do
Sistema de Planejamento Estratégico
Informatizado;
4.3Manter o Planejamento Estratégico
dos Campi, HUOP e Reitoria, com
base nas análises realizadas pela
comunidade externa e interna;
4.4 Adotar o Plano Diretor (PD), o
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), o Projeto Político
Pedagógico Institucional (PPPI), o
Plano Plurianual (PPA) e o Relatório
Final da Avaliação Institucional como
documentos norteadores do processo
decisório dos Campi, HUOP e Reitoria.

Revisão e
Atualização do
Plano Diretor;
Dispor de
pia nejamento de
longo prazo
atualizado;
Consolidaçao do
SAREH —Serviço
de Atendimento a
Rede de
Escolarização
Hospitalar.
Garantir
condições de
trabalho a equipe
do SAREH,
objetivand o, aos
alunos do ensino
fundamental, a
continuidade do
processo de
escolarização, a
inserção ou a
reinserção em
seu ambiente
escolar

—São realizadas busca
de recursos através de
diversas formas: a)
através de protocolos
junto a SESA e SETI b)
Emendas
Parlamentares.
Melhorado as
condições do SAREH
através de um espaço
mais amplo,
proporcionando assim,
melhores condições
de trabalho para toda a
equipe.

6.Am liar a interação entre a Unioeste e a sociedade
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6.1 Manter e ampliar as ações de
integração da comunidade interna e
externa a fim de fortalecer a política de
inser ão social;
6.2 Instituir debate público sobre o
desenvolvimento das Comunidades
Tradicionais da Região e seus
impactos econômicos, sociais e
ambientais;
6.3Ampliar as atividades de extensão
visando maior interação com a
sociedade;
6.4 Fortalecer as relações com a
comunidade externa por meio de
diferentes canais de comunicação.

Desenvolvimento
de políticas de
integração e
acessibilidade.
Disponibilizar
vagas de estágio
específicas para
pessoas com
deficiência,
conforme
legislação;
Disponibilizar
servidores
qualificados em
libras, visando ao
atendimento a
pacientes surdos;
Aprimorar o site
para
disponibilizar
informações as
pessoas com
deficiência visua

0 HUOP disponibiliza
11% das vagas de
estágios destinados
para pessoas com
deficiência.

9. Fortalecer as políticas de Ensino (Graduaqão e Pós-Graduação), de
Tecnoló ica

Extensão, de Pesquisa e de Inovação

9.1 Acompanhar o resultado do
ENADE de todos os cursos e promover
a ões ara melhoria da avalia ão;
9.2 Instituir programas de apoio
pedagógico por videoaulas voltados
aos conhecimentos básicos de cada
área;
9.3 Adquirir softwares e respectiva
licença de uso para os cursos de
radua ão;
9.4Criar o Programa de Tutoria para o
acompanhamento dos cursos de
radua ão;
9.5 Elaborar e institucionalizar a
Política de Formação Pedagógica
inicial e continuada de Docentes;
9.6 Estimular a participação dos
acadêmicos no Programa Ciência Sem
Fronteira;
9.7 Criar mecanismos de
acom anhamento do E resso;
9.8 Ampliar o numero de títulos e
volumes do acervo de livros e
eriódicos da Biblioteca;
9.9 Elaborar e institucionalizar a
política de desenvolvimento de
cole ões das bibliotecas dos cam i;

9.10Ampliar e aumentar o valor das
bolsas discente de ensino, pesquisa e
extensão;
9.11 Promover a implantação de
programas e projetos de extensão
universitária com vistas ara

Formação
continuada dos
agentes
universitários em
suas demandas
técnicas. Criar e
implementar
programas de
qualificação
técnica dos
agentes
universitários em
consonância com
a demanda do
HUOP; Incentivar
a participação
dos agentes
universitários em
cursos/treina ment
os realizados pela
instituição;
Capacitar os
profissionais para
um novo conceito
de assistencia a
saúde, que
valorize a vida
humana e a
cidadania;
Incentivar a
participação e o
desenvolvimento
de projetos pelo

A Edução Permanente
do HUOP foi assumida
pela Direção De
Enfermagem do
HUOP em 2018,
buscando a formação,
promoção,
capacitação,
integração e
humanização dos
servidores do HUOP.
Realizados
treinamentos, cursos
Encontros, Dinâmicas,
Seminários e
Palestras, com
profissionais das áreas
de: Enfermagem,
Psicologia,
Adminsitração,
Nutrição, Farmácia,
Serviço de Apoio e
Comissões Intra-
hospitalar. Adquiridos
equipamentos, bem
como, estrutura de
Recursos Humanos,
para melhorar as
condições do serviço
ofertado.
Elaborado pela
Direção Pedagógica,
orientações quanto a a
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assegurar a curricularização da
extensão;
9.12 Instituir e tornar permanente o
processo de avaliação continuada das
atividades de extensão, em
consonância com o PPPI e o Sistema
de Avaliação das Atividades de
Extensão do Fórum Nacional de Pró-
Reitores de Extensão;
9.13 Articular, fortalecer e instigar
incubadoras Sociais e Solidárias;
9.14Fortalecer a cultura e a prática da
extensão inovadora;
9.15 Instituir um espaço cultural em
cada Unidade;
9.16Viabilizar cursos de formação em
leis de incentivo e fomento financeiro
de projetos, programas e atividades
culturais nos cam i da Unioeste;
9.17 Instituir a Bolsa Atleta Unioeste;
9.18 Promover maior integração entre
as atividades de ensino, pesquisa e
extensao;
9.19 Incentivar a interatividade dos
Programas stricto sensu, com oferta
de turmas es eciais nos cam i;
9.20Apoiar a consolidação dos cursos
stricto sensu e lato sensu implantados
e apoiar a implantação de novos
cursos demandados pela comunidade
acad êmica;
9.21 Estabelecer critérios claros de
prioridades para investimentos nas
estruturas da ós- radua ão;
9.22Apoiar a produção científica e sua
divulgação em revistas indexadas
nacionais e internacionais;
9.23 Ampliar ações para o fomento/
financiamento de publicação de
periódicos, visando a melhoria da
avalia ão Qualis/Ca es;
9.24 Manter e aprimorar o Programa
de Inicia ão Cientifica;
9.25 Buscar ampliar o número de
bolsas concedidas de iniciação
cientifica (PIBIC, PIBIC AF, PIBIT)
pelos órgãos de fomento a Pesquisa
CNP e Funda ão Araucária;
9.26 Incentivar o re istro de Patentes;
9.27 Aprimorar o processo de
transferência de tecnologia de
atentes com o setor rodutivo;
9.28 Fortalecer e ampliar a politica de
publicação da Edunioeste.

corpo técnico em
consonância com
o Hospital;
Disponibilizar
recursos
financeiros e de
pessoal, bem
como estrutura
física ao Setor de
Educação
Permanente para
realização de
cursos/treinament
os.
A Edução
Permanente do
HUOP foi
assumida pela
Direção De
Enfermagem do
HUOP em 2018,
buscando a
formação,
promoção,
capacitação,
integração e
humanização dos
servidores do
HUOP.
Realizados
treina mentos,
cursos Encontros,
Dinâmicas,
Seminários e
Palestras, com
profissionais das
áreas de:
Enfermagem,
Psicologia,
Adminsitração,
Nutrição,
Farmácia,
Serviço de Apoio
e Comissões
Intra-hospitalar.
Adquiridos
equipamentos,
bem como,
estrutura de
Recursos
Humanos, para
melhorar as
condições do
serviço ofertado.
Integração,
orientação e
instrução dos
servidores e
discentes
Residência e

sistemática de estágio
no HUOP.

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



192

Estágios
Curriculares),
ingressantes no
HUOP;
Proporcionar aos
ingressantes no
HUOP uma visão
sistêmica de
como procederão
na sua vida
funcional e
acadêmica;
Promover ações
de inte ra ão

11.Am liar e fortalecer oliticas de Gestão de Pessoas
11.3 Estimular a qualificação
permanente dos servidores (Docentes
e Agentes Universitários) ;

11.12 Consolidar a implantação do
Serviço Especializado de Segurança
em Medicina do Trabalho;

1. Formação continuada dos agentes universitários em suas demandas técnicas.
1.1 Criar e implementar programas de qualificação técnica dos agentes
universitários em consonância com a demanda do HUOP; 1.2 Incentivar a
participação dos agentes universitários em cursos/treinamentos realizados pela
instituição; 1.3Capacitar os profissionais para um novo conceito de assistência a
saúde, que valorize a vida humana e a cidadania; 1.4 Incentivar a participação e o
desenvolvimento de projetos pelo corpo técnico em consonância com o Hospital;
1.5Disponibilizar recursos financeiros e de pessoal, bem como estrutura fisica ao
Setor de Educação Permanente para realização de cursos/treinamentos. 1 - A
Edução Permanente do HUOP foi assumida pela Direção De Enfermagem do
HUOP em 2018, buscando a formação, promoção, capacitação, integração e
humanização dos servidores do HUOP. 1.2 Realizados treinamentos, cursos
Encontros, Dinâmicas, Seminários e Palestras, com profissionais das áreas de:
Enfermagem, Psicologia, Adminsitração, Nutrição, Farmácia, Serviço de Apoio e
Comissões lntra-hospitalar. 1.5Adquiridos equipamentos, bem como, estrutura de
Recursos Humanos, ara melhoraras condi õesdo servi o ofertado.
1. Implantação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho-SESMT. 1.1 Proporcionar a execução permanente de ações e
programas, como medida preventiva de acidentes e doenças do trabalho; 1.2
Planejar as ações de prevenção, por meio de implementação dos programas de
gestão da saúde e segurança do trabalhador; 1.3Atuar em conjunto com a CIPA
e Brigada de Incêndios. 1 —0 Serviço foi devidamente implantando, atendendo a
legislação, bem como proporcionando uma melhora nas condições de trabalho dos
servidores. 1.20 Planejamento é realizado anualmente, porém o desenvolvimento
das ações fica restrito aos servidores existentes. 1.3 A atuação do SESMT em
conjunto com a CIPA. 2. Consolidação da CIPA —Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho. 2.1 Melhorar o sistema de prevenção de acidentes de
trabalho; 2.2 Fornecer subsidios para o desenvolvimento de trabalhos de
conscientização da comunidade acadêmica. A CIPA está ativa, sendo as reuniões
realizadas mensalmente e atuante quanto aos riscos, conscientização e
investigação dos acidentes ocorridos. 3. Consolidação da Brigada de Incêndios.
3.1 Qualificar os colaboradores voluntários para uma correta ação de combate a
focos de incêndio; 3.2 Propor medidas de prevenção e combate a incêndios; 3.3
Propor (elaborar) planos de evacuação. A Brigada do HUOP necessita ser
constituida quanto aos membros e treinamentos. Há necessidade de reparo e
aquisição da rede de hidrantes, extintores manuais, aquisição de sinalização e
equipamentos para serem instalados no ambiente/setores do HUOP e correta
elabora ão do lano de a ões emer enciais.

15.Ampliar e adequar a infraestrutura fisica e tecnológica (o detalhamento de cada anão esta discriminado no
Plano Diretor
15.1Concluir e ampliar as instalações
adequando-as a estrutura para
possibilitar maior acessibilidade;

. Construção da Unidade
materno-infantil. 1.1
Ofertar a comunidade
leitos ara atendimento

A Obra encontra-se em
andamento.
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15.3 Melhorar a estrutura com a
ampliação dos espaços, via novas
construções ou readequação dos
existentes para atendimento das
atividades fins e meio;

15.6 Implantar e consolidar o sistema
de segurança e monitoramento da
universidade;
15.9 Executar Plano de Segurança
Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) nas
normas vigentes para regularização
junto ao Corpo de Bombeiros;

Materno-Infantil
(Maternidade, Centro
Obstétrico, Unidade de
Cuidados Intermediários,
UTI Neonatal,
Enfermaria Pediátrica e
Banco de Leite Humano
2.4 Ampliar o quantitativo de entrevistas com familiares de possíveis doadores
realizadas pela CIHDOTT —Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos,
Tecidos e Transplantes, 2.5 Fornecer suporte para o fortalecimento da atuação da
CCIH —Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 2.4 —ampliação na
divulgação através de campanhas através da imprensa, bem como, com os
servidores do HUOP. Ampliação e adequação da infraestrutura física 1.
Construção da Unidade materno-infantil. 1.1 Ofertar a comunidade leitos para
atendimento Materno-Infantil (Maternidade, Centro Obstétrico, Unidade de
Cuidados Intermediários, UTI Neonatal, Enfermaria Pediátrica e Banco de Leite
Humano). A Obra encontra-se em andamento. 2. Construção da Unidade de
Queimados. 2.1 Ofertar a comunidade leitos para atendimento especializado aos
queimados (Enfermaria, Centro Cirúrgico e UTI). A Obra encontra-se em
andamento. 3. Ampliação e readequação do ambulatório assistencial. 3 —A Obra
encontra-se em andamento, com programação de término e mudança para o inicio
de 2019. 187 3.1 Propiciar aos acadêmicos dos cursos afetos e a comunidade um
espaço adequado a realização do ensino e assistência. 3.1—Com a mudança para
o novo espaço, tal demanda será comtemplada. 4. Construção de espaço físico
para implantação do Serviço de Anatomia Patológica e Verificação de Óbitos do
HUOP. 4- 0 Serviço foi inaugurado em 16 de novembro de 2017. 8. Ampliação e
readequação da Central de Material Esterilizado (CME). 8.1 Atender a demanda
do HUOP quanto a esterilização de materiais. 8 —Processo em fase de estudo 10.
Ampliação e readequação da estrutura do Pronto Socorro. 10.1 Ampliar e
readequar o espaço físico do Pronto Socorro; 10.2 Redistribuir os espaços dos
consultórios e salas de atendimento; 10.3 Adequar instalações elétricas e
hidráulicas e redes de gases. 10 — A obra de ampliação do Pronto Socorro
encontrase em andamento. 13. Readequação do espaço físico dos setores de
Patrimônio, Manutenção e Engenharia. 13.1 Ampliar a área do Patrimônio; 13.2
Readequar a área do setor de Manutenção; 13.3 Destinar espaço ao setor de
Engenharia. 13 - Foram readequados novos espaços para os Setores de
Patrimônio e Manutenção, estabelecendo a melhor redistribuição dos mesmos. 14.
Reforma e readequação da ala G2. 14.1 Possibilitar a ampliação de leitos para
atendimento pós-cirurgico nas áreas de Ortopedia e Bucomaxilo-facial. 14 —A Ala
G2 foi inaugurada em 16 de novembro de 2017, contemplando 30 novos leitos,
distribuídos em diversas especialidades, dentre elas: ortopedia e clínica cirurgica
20. Readequação do estacionamento do HUOP. 20.1 Disponibilizar melhores
condições de acesso ao HUOP. Em outubro de 2018, iniciou a obra para
readequação do estacionamento, melhorando as devidas condições, bem como,
definir criterios de acesso e utilização dos estacionamentos de veículos
localizados nas dependências do Hospital Universitário do Oeste do Paraná,
romovendo o fluxo ordenado e ade uado as necessidades dos usuários.

REALIZAR A PARTIR DE 2021

1. Implantação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina
do TrabalhoSESMT. 1.1 Proporcionar a execução permanente de ações e
programas, como medida preventiva de acidentes e doenças do trabalho; 1.2
Planejar as ações de prevenção, por meio de implementação dos programas de
gestão da saúde e segurança do trabalhador; 1.3Atuar em conjunto com a CIPA
e Brigada de Incêndios. 1 —0 Serviço foi devidamente implantando, atendendo a
legislação, bem como proporcionando uma melhora nas condições de trabalho dos
servidores. 1.20 Planejamento é realizado anualmente, porém o desenvolvimento
das a ões fica restrito aos servidores existentes. 1.3A atua ão do SESMT em

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



194

15.11 Implementar e/ou adequar as
instalações hidráulicas (água, esgoto,
alerias luviais ;
15.13 Atualizar os recursos
tecnológicos existentes;

15.15 Atualizar e/ou adquirir
softwares e equipamentos de
informática a partir de compras ou
contratos de locação;

conjunto com a CIPA. 2. Consolidação da CIPA —Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho. 2.1 Melhorar o sistema de prevenção de acidentes de
trabalho; 2.2 Fornecer subsídios para o desenvolvimento de trabalhos de
conscientização da comunidade acadêmica. A CIPA está ativa, sendo as reuniões
realizadas mensalmente e atuante quanto aos riscos, conscientização e
investigação dos acidentes ocorridos. 3. Consolidação da Brigada de Incêndios.
3.1 Qualificar os colaboradores voluntários para uma correta ação de combate a
focos de incêndio; 3.2 Propor medidas de prevenção e combate a incêndios; 3.3
Propor (elaborar) planos de evacuação. A Brigada do HUOP necessita ser
constituída quanto aos membros e treinamentos. Há necessidade de reparo e
aquisição da rede de hidrantes, extintores manuais, aquisição de sinalização e
equipamentos para serem instalados no ambiente/setores do HUOP e correta
elabora ão do lano de a ões emer enciais.
Adequar instalações elétricas e hidráulicas e redes de gases.

1. Modernização da tecnologia de informática; 1.1 Repor equipamentos
danificados e obsoletos; 1.2 Adquirir equipamentos em quantitativo adequado a
demanda; 1.3 Ampliar a rede lógica. 1 — Aquisição de hardware de alto
desempenho para rede de dados do HUOP, com opções de hiperconvergência, 6
equipamentos no valor total de 1.100.000,00(hum milhão e cem mil reais); o que
possibilitará alta disponibilidade para os serviços de T.l. usados pelo HUOP em
todas as suas áreas, inclusive o nosso ERP - Enterprise Resource Planning 1.1-
Aquisição de 30 computadores para rede do HUOP, distribuídos em diversos
setores, UTI adulto, Pronto Socorro, Alas, Enfermagem, entre outros. 188 1.1
Troca de todo parque de impressão do HUOP, 74 impressoras distribuidas entre:
laser monocromática, laser multicolor, impressoras de pulseira e impressoras
térmicas; 2. Renovação do Contrato TASY ou Aquisição de novo software de
Gestão Hospitalar. 2.1 Manter sistema informatizado de dados operacionais e
gerenciais do HUOP. 2—Renovação do sistema Tasy até 2020. 3.Atualização de
equipamentos clínicos. 3.1Adquirir equipamentos clínicos com novas tecnologias.
Foram adquiridos diversos equipamentos no exercício de 2018 5. Consolidação
do Núcleo de Telemedicina; 5.1 Reestruturar rede lógica para atender as
necessidades atuais; 5.2 Adquirir equipamentos modernos e com alta resolução
em ima ens e som. Vários SIGs novos foram im lantados
2. Renovação do
Contrato TASY ou
Aquisição de novo
software de Gestão
Hospitalar. 2.1 Manter
sistema informatizado de
dados operacionais e
gerenciais do HUOP. 2—
Renovação do sistema
Tas até 2021.
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6 CONS IDERAQOES FINAIS

A apresentação do Relatório Final do ciclo avaliativo 2018-2020, além de

cumprir uma demanda legal que impõe a necessidade anual de envio dos relatórios

parciais e a cada triênio, o relatório final, com os diagnósticos avaliativos de cada ciclo,

visa consolidar um processo de integração entre as ferramentas avaliativas e o Plano

de Desenvolvimento Institucional, iniciado no último ciclo avaliativo, comparado ao
PDI vigente naquele periodo. Para este ciclo, fez-se necessário adequar o formulário

para a análise comparativa ao novo PDI, aprovado em 2018 e como vigência até 2022,
portanto, muitas das ações previstas neste novo PDI ainda estão em fase de
desenvolvimento ou nem iniciaram.

Sabe-se que as comissões setoriais desenvolvem suas ativid ades
paralelamente as atribuições cotidianas e a rotatividade de seus membros, embora

tenha sido com menor frequência, ainda é uma fragilidade a ser sanada. Contudo, já
se percebe uma mudança de cultura e um maior interesse em fazer a integração dos

documentos essenciais para a gestão da universidade o que, minimamente, obriga os
responsáveis por cada setor/unidade a retomar seu planejamento e repensar nas

metas lá estabelecidos.
As ferramentas utilizadas para a autoavaliação institucional deste ciclo

avaliativo foram os diagnósticos avaliativos, via formulário aplicado em todas as
unidades, além dos questionários dirigidos apenas a comunidade externa e aos
pacientes do HUOP, que compõem o anexo deste relatório e deverão ser analisados
ao longo do próximo ciclo.

0 último ano deste ciclo avaliativo coincidiu com o periodo da pandemia, o

que impossibilitou tarefas e debates presenciais e exigiu uma revisão nos métodos e
estabelecimento de novas estratégias, para que fosse possivel atender os prazos

legais, sem causar maiores prejuizos e sobrecarga de trabalhos, diante de um

contexto que por si só já causou uma verdadeira revolução no modo de fazer/agir

acadêmico, como foi o caso de ter que se adaptar ao trabalho/ensino remoto, sem

prévio planejamento e em curto espaço de tempo.

Na medida do possível, os membros da CPA ou das comissões setoriais

foram se integrando nas comissões que instituidas ao longo do ano de 2020 e no inicio
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de 2021, as quais visam acompanhar, em conjunto com o CEPE, a avaliação

permanente dessa nova dinâmica que se estabeleceu no cotidiano da universidade.

Diante desse contexto, o grande desafio agora é fazer a análise critica dos

resultados dos questionários, que deverá compor a primeira etapa do projeto para o

próximo ciclo avaliativo, além de fomentar o debate continuo dos resultados, como

forma de divulgação dos relatórios e subsídios para o planejamento institucional.

Após a aprovação deste relatório, pelo Conselho Universitário —COU, as
comissões setoriais deverão traçar um cronograma de atividades para sua divulgação,

ficando definidos os encontros e reuniões da CPA, sempre de forma remota, haja vista

a facilidade de adequar as agendas nesse formato, além da economicidade tanto de

tempo, quanto financeira, em face de nossa realidade multicampi.

Comissão Permanente de Avaliaqão Institucional
CPA —ciclo 2018-2020

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



7 REFERÊNCIAS

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n'9.394, de 20 de dezembro de 1996.Estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília,
1996.

. Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES). Bases para uma nova proposta de Avaliação da Educação
Superior Brasileira. Comissão Especial de Avaliação (CEA). Brasília: MEC, 2003.

. Presidência da República. Lei Federal n'10.861, de 14 de abril de 2004.
Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 2004.

. Portaria n'.051, de 9 de julho de 2004. (Publicada no DOU n'32,
de 17.07.2004,Serão 1, página 12).Regulamenta os procedimentos de avaliação
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Brasília,
2004.

. Roteiro de Auto-Avaliação Institucional. Orientações
Gerais. Ministério da Educação —MEC. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira —Inep. Comissão Nacional de Avaliaqão da Educaqão
Superior —Conaes. Sistema Nacional de Avaliaqão da Educaqão Superior
—Sinaes. Brasília, DF, 2004. Disponível
em: htt ://www.ine . ov.br/ es uisa/ ublicacoes

. Plano Nacional de Educação. Lei 13.005/2014, de 25 de junho de
2014. htt ://www. Ianalto. ov.br/ccivil 03/ Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm

COLOGNESE, Silvio Antonio. Avaliação: desafios para o Planejamento
Institucional : relatório de Avaliação Institucional da
UNIOESTE. Cascavel: Edunioeste, 2003.

. Avaliar para planejar a melhoria da qualidade:
Projeto de Avaliação Institucional da Unioeste. Pesquisa, redacção e revisão de
Silvio Antonio Colognese. Cascavel: Edunioeste, 2002.

COMISSAO ESPECIAL DE AVALIA/AO. SINAES: Sistema Nacional de Avaliaqão
da Educação Superior. Bases para uma nova proposta de avaliação da
Educação Superior Brasileira. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, 2003.

CONAES, Comissão Nacional de Avaliação da Educaqão Superior. Nota técnica
Inep/Daes. Nota Técnica 065 Assunto: Roteiro para Relatório de Autoavaliação
Institucional. Brasília —DF, 2014.

ANEXO I DA RESOLUÇAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



198

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA/AO DO PARANÁ —CEE. Fixa normas para
as Instituições de Educação Superior mantidas pelo Poder Público Estadual e
Municipal do Estado do Paraná e dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação das instituições e de seus
cursos.htt ://www.cee. r. ov.br/ar uivos/File/ df/Deliberacoes/2017/Del 01 17. df.
Curitiba/PR, Junho, 2017.

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e
misto. 2 ed. Porto Alegre. Artmed, 2007.

DIAS SOBRINHO, José. Concepções de Universidade e de
avaliação institucional. Reforma universitária em crise: gestão, estrutura e
território. In: Universidade em Ruínas: na república dos professores. Petrópolis
—RJ: Ed. Vozes e Cipedes —RS, 1999.

. Avaliação: políticas educacionais e reformas da
educação superior. Cortez. São Paulo, 2003.

2000.
. Avaliação da educação superior. Petrópolis: RJ, Vozes,

. Avaliação e transformações da educação superior
brasileira (1995-2009):do Provão ao Sinaes. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP,
v. 15, n. 1, p. 195-224, mar. 2010.

JACONDINO, Eduardo Nunes. 0 processo de avaliação da unioeste diante
do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior):
consolidando políticas e planejando 0 futuro
institucional. UNIOESTE, Cascavel, Pr, 2005.

NARDELLI, Nelci Janete dos Santos. A Avaliação da Educação Superior em
debate: o discurso polêmico do Andes frente a lei que instituiu
o Sinaes. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
Cascavel, 2009.

. Autoavaliação institucional e processos
de identidade no horizonte da cultura avaliativa: estudo de caso em uma
Instituição Estadual de Educação Superior. Tese de Doutorado. UNISINOS, São
Leopoldo, 2019.

PARANÁ. Casa Civil do Governo do Estado. Decreto no 2.856, de 22 de abril de
2004. Instrui a Comissão Especial de Avaliação do Sistema Estadual de Ensino
Superior no Paraná. Disponivel
em: htt s://www.le islacao. r. ov.br/le islacao/ es uisarAto.do?action=exibir&codAt
o=336508 indice=18 totalRe istros=18 dt=15.6.2019.18.54.57.612,2004.

ANEXO I DA RESOLUQAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



199

. Decreto no 1.416,de 12 de dezembro de
2007. Instrui a Comissão Especial de Avaliaqão do Sistema Estadual de Ensino
Superior no Paraná. Disponivel em: htt ://www.seti. r. ov.br/
modules/conteudo/ . 2007.

. Resolução 123/2017-SETI. Aprova
instrumento de avaliaqão externa para credenciamento e recredenciamento das
instituiqões de ensino superior reguladas pelo sistema de ensino do estado do paraná
—SEAES. Curitiba/PR, 2017.

TAVARES, Adriana Fátima. Cultura Avaliativa e Representações Sociais com
novos significados para a Universidade. Dissertação de Mestrado. Universidade
Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, Paraná, 2018.

ZANOTTO, Marijane. A Universidade brasileira: componentes ideológicos do
PAIUB e seus desdobramentos na UNIOESTE. Dissertação de Mestrado.
Universidade Estadual de Ponta Grossa —UEPG. Ponta Grosa, Paraná, 2006.

. Politicas públicas de avaliaqão para a educaqão superior
no Brasil: autonomia e produção do conhecimento. Tese de Doutorado.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Educaqão. Rio de
Janeiro, 2014.

ANEXO I DA RESOLUQAO N'25/2021-COU, de 11 de março de 2021.



unioeste
Universidade Estaduai do Oeste do Paraná

Resultado Consolidado Geral {GR-05}
Filtrado por. Questionário = 64

Ordenado por Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas

Resultado das Avaliações

U1/UD/ZUZ1 11:11:11
Página 1 de 18

Objeto de Avaliação: Instituição —Atendimento do HUOP

Período: 15/08/2019 a 31/03/2020

Perfil de aplicação: Paciente do Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Prezado Sr./Sra., obrigado pela sua visita. Pedimos a sua colaboração com o preenchimento deste breve
questionário para nos auxiliar a obter melhores resultados no atendimento.

Pergunta: 1414 - Indique a sua relação com o Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP:

Não responderam

Total respostas: 3

Alternativa - Paciente

Total respostas: 41

Alternativa - Acompanhante

Total de Respostas 84

Total respostas: 40

4%

48%

49%

~ 4% —Não responderam
0 49% —Paciente
Q 48% —Acom panhante

Minos I Questionários Leonardo.Romao I 90240 I 966 I 5
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universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resultado Consolidado Geral (GR-05)
Filtrado por: Questionário = 64

Ordenado por: Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas

01/03/2021 11:11:11
Página 2 de 18

Pergunta: 1415 - Gênero:

Não responderam

Total respostas: 4

Alternativa - Feminino

Total respostas: 56

Alternativa - Masculino

Total de Respostas 84

Total respostas: 24

5%

29%

0 5% —Não responderam
0 67%—Feminino
Q 29%—Masculino

67%

Minos [ Questionários Leonardo.Romao j 90240 i 966 I 5



U
unioeste

Resultado Consolidado Geral {GR-05}
Filtrado por: Questionário = 64

Ordenado por: Objeto de Avaliaçao, Ordem, Pergunta, Alternativas

01/03/2021 11:11:11
Página 3 de 18

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1416 - Faixa etária

Não responderam

Total respostas: 4

Alternativa - 18-30

Total respostas: 18

Alternativa - 31-45

Total respostas: 44

Alternativa - 45-60

Total de Respostas 84

Total respostas: 18

5%

21%

2 19o

~ 5% —Não res ponderam
~ 2 1%—18-30
0 52% —31-45
Q 2 1%—45-60

52%

Minos i Questionários Leonardo.Romao l 90240 I 966 l 5
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Resultado Consolidado Geral (GR-05)
Filtrado por: Questionário = 64

Ordenado por: Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas

01/03/2021 11:11:11
Página 4 de 18

universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1417 - Etnia:

Não responderam

Total respostas: 3

Alternativa - Negro

Total respostas: 4

Alternativa - Pardo

Total respostas: 12

Alternativa - Amarelo

Total respostas: 1

Alternativa - Branco

Total respostas: 63

Alternativa - Outra

Total de Respostas 84

Total respostas: 1

1% 4%

5%

14%

1%

~ 4%o —Não res ponderam
~ 5% —Negro
Q 14%—Pardo
Q 1%—Amarelo
0 75% —Branco
0 1%—Outra

75%

Minos I Questionários Leonardo.Romao i 90240 j 966 i 5



unioeste
universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resultado Consolidado Geral (GR-05)
Filtrado por. Questionário = 64

Ordenado por: Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas

01/03/2021 11:11:11
Página 5 de 18

Pergunta: 1418 - Em qual setor do Hospital você foi atendido?

Não responderam

Total respostas: 3

Alternativa - Ambulatório

Total respostas: 20

Alternativa - Banco de Leite

Total respostas: 3

Alternativa - CEAPAC —Setor Labio Palatal

Total respostas: 3

Alternativa - Centro Obstétrico

Total respostas: 9

Alternativa - Clinica Médica —F2

Total respostas: 12

Alternativa - Maternidade —F3

Total respostas: 9

Alternativa - Neurologia/Ortopedia - G3

Total respostas: 4

Alternativa - Ortopedia Ernergencial —G2

Total respostas: 5

Alternativa - Pediatria

Total respostas: 2

Alternativa - Pronto Socorro

Total respostas: 19

Alternativa - UTI - Geral Adulto

Total respostas: 4

Alternativa - UTI —Pediátrica

Total respostas. 1

Minos I Questionários Leonardo.Romao I 90240 I 966 I 5
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Resultado Consolidado Geral (GR-05}
Filtrado por: Questionário = 64

Ordenado por: Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas

01/03/2021 11:11:11
Página 6 de 18

Universidade Estaduai do Oeste do paraná

Total de Respostas 94

1%

4%

20%

2%

5%

4%

10%

3%

2 1%0

3%

3%

10%

13%

~ 3%—Não res ponderam
0 21%—Ambulatorio
Q 3%—Banco de Leite

Q 3%—CEAPAC —Setor Labio Palatal

~ 10%—Centro Obstetrico
Q 13%o—Clinica Medica —F2

Q 10%—Maternidade —F3
0 4% —Neurologia/Ortopedia —G3
~ 5% —Ortopedia Emergencial —G2
0 2% —Pediatria
~ 20%—Pronto Socorro
Q 4% —UTI —Geral Adulto

0 1%—UTI —Pediatrica

Minos I Questionários Leonardo.Romao i 90240 l 966 i 5
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resultado C.onsolldado Geral (UK-Ub)
Filtrado por: Questionário = 64

Ordenado por: Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas

V I I V%VIL VZ I I I . I I . I I

Página 7 de 18

Pergunta: 1419 - Como você classifica a qualidade do atendimento no setor indicado acima?

Não responderam

Total respostas: 4

Alternativa - Excelente

Total respostas: 41

Alternativa - Bom

Total respostas: 29

Alternativa - Razoável

Total respostas: 7

Alternativa - Ruim

Total de Respostas 84

Total respostas: 3

4% 5%

8%

35% 49%

~ 5% —Não responderam
0 49% —Excelente
0 35%—Bom

0 8% —Razoável
4 4% —Ruim

Minos i Questionários Leonardo.Romao l 90240 l 966 i 5
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Pergunta: 1420 - Como você classifica o tempo de espera para o atendimento?

Não responderam

Total respostas: 3

Alternativa - Excelente

Total respostas: 19

Alternativa - Bom

Total respostas: 33

Alternativa - Razoável

Total respostas: 23

Alternativa - Ruim

Total de Respostas 84

Total respostas: 6

7% 4%

23%

27% ~ 4% —Não res ponderam
~ 23% —Excelente
0 39%—Bom

Q 27% —Razoavel
~ 7%—Ruim

39%
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Pergunta: 1421 - Como você avalia a comunicação e acesso a informações durante a permanência no HUOP?

Não responderam

Total respostas: 3

Alternativa - Excelente

Total respostas: 24

Alternativa - Bom

Total respostas: 42

Alternativa - Razoável

Total respostas: 10

Alternativa - Ruim

Total de Respostas 84

Total respostas: 5

6% 4%

12%

29%
~ 4% —Não responderam
0 29%—Excelente
0 50% —Bom

0 12%—Razoável
~ 6% —Ruim

50%
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Pergunta: 1422 - Como você avalia a equipe médica que Ihe atendeu?

Não responderam

Total respostas: 3

Alternativa - Excelente

Total respostas: 44

Alternativa - Bom

Total respostas. 25

Alternativa - Razoável

Total respostas: 8

Alternativa - Ruim

Total de Respostas 84

Total respostas: 4

5%

10%

4%

30% 52%

0 4%o —Não responderam
~ 52% —Excelente
0 30%- Bom
Q 10%—Razoavel
~ 5%—Ruim
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Pergunta: 1673 - Como você avalia a equipe de enfermagem que Ihe atendeu?

Não responderam

Total respostas: 3

Alternativa - Excelente

Total respostas: 48

Alternativa - Bom

Total respostas: 27

Alternativa - Razoável

Total respostas: 5

Alternativa - Ruim

Total de Respostas 84

Total respostas: 1

1/o 4/o

6/o

32/o

5 7/o

0 4/o —Não responderam
~ 5 7X —Excelente
0 32% —Bom

Q 6/é —Razoável
0 1%—Ruim
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Pergunta: 1423 - Como você avalia os demais profissionais do Hospital?

Não responderam

Total respostas: 4

Alternativa - Excelente

Total respostas: 36

Alternativa - Bom

Total respostas: 35

Alternativa - Razoável

Total respostas: 7

Alternativa - Ruim

Total de Respostas 84

Total respostas: 2

2%

8%o

5%

42%

43%

~ 5%—Não responderam
0 43% —Ex ce Ien te
0 42% —Bom

0 8%—Razoável
0 2% —Ruim
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Pergunta: 1424 - Como você avalia a estrutura e as instalações do Hospital?

¹oresponderam
Total respostas: 3

Alternativa - Excelente

Total respostas: 15

Alternativa - Bom

Total respostas: 41

Alternativa - Razoável

Total respostas: 23

Alternativa - Ruim

Total de Respostas 84

Total respostas: 2

2% 4%

27%

18%

0 4% —Não responderam
~ 18%—éxce lente
0 49% —Bom

Q 27% —Razoavel
~ 2% —Ruim

49%
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Pergunta: 1426 —De que forma você chegou ao HUOP?

Não responderarn

Total respostas: 3

Alternativa - Escolha Própria

Total respostas: 27

Alternativa - Encaminhamento médico

Total respostas: 23

Alternativa - SAMU

Total respostas: 10

Alternativa - SIATE

Total respostas: 6

Alternativa - Outros

Total de Respostas 84
Total respostas: 15

18%
4%

7%

12%

32% ~ 4% —Não responderam
~ 32% —Escolha Propria
0 27% —Encaminhamento medico
Q 12%—SAMU

0 7% —SIATE

0 18%—Outros

27%
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Pergunta: 1427 - Após o atendimento recebido você retornaria a este hospital ou indicaria a terceiros? Caso a resposta seja
negativa, indique o motivo

Não responderam

Total respostas: 4

Alternativa - Sim

Total respostas: 76

Alternativa - ¹o,porque:
Total de Respostas 84

Total respostas: 4

5% 5%

~ 5% —Não responderam
~ 90%—Sim

0 5%—Não, porque:

90%
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Pergunta: 1428 - Em que podemos melhorar? Deixe aqui seus comentários, opiniões, críticas e sugestões. Obrigado por
sua participação, ela é muito importante para o futuro do Hospital Universitário e da Unioeste!

Não responderam

Resposta: nos esclarecimentos enquanto aos pacientes

Resposta: Organização e estrutura, tanto física quanto de RH.

Resposta: MELHORAR A COMUNICAÇAO COM A SOCIEDADE, ABRINDO UM CANAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
FREQUENTES, OUVIDORIA MAIS EFICAZ NO SENTIDO DE DAR AS RESPOSTAS E PUBLICIZAR 0 QUE FOI
AJUSTADO A PARTIR DAQUELA DEMANDA, DESBUROCRATIZAR 0 FLUXO PARA 0 INTERNAMENTO, FAZER
PARCERIAS COM 0 MUNICÍPIO, AMPLIANDO CAMPO DE ESTÁGIOS E ATUAÇAO NAS REGIOES COM MAIOR
FRAGILIDADE ECONÔMICA. FAZER CONSTANTEMENTE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO AOS PROFISSIONAIS,
ESPECIALMENTE AOS ATENDENTES, COM CONTEÚDO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, VISANDO
INCENTIVAR 0 TRATAMENTO MAIS HUMANIZADO E RESPEITOSO, EVITANDO AUMENTAR 0 STRESS DOS
TRABALHADORES E DOS PACIENTES OU FAMILIARES QUE PROCURAM 0 SERVIÇO HOSPITALAR.

Resposta: Atendimento, orientações aos pacientes, profissionais médicos, resolutividade

Resposta: Bom

Resposta: Aumentar o quadro de funcionários.

Resposta: 0 tempo de espera para a cirurgia foi longa. Entendo que o sistema é sobrecarregado e faz o possível para
atender a todos da melhor forma possível. Só o paciente que sofreu um acidente espera ansiosamente pela sua cirurgia e
recuperação.
Resposta: TEMPO DE ESPERA
Resposta: Há necessidade da ampliação física do hospital, com aumento do número de leitos e funcionários, bem como
dos produtos necessários para os atendimentos. Infelizmente a saúde está sendo negligenciada pela falta de recursos, no
entanto os profissionais deste estabelecimento fazem tudo o que é possível para manter a qualidade dos atendimentos
prestados a população. Parabéns!!!! Nobres guerreiros!!!
Resposta: a única reclamação é a falta de comunicação sobre a situação real do paciente, eu ia pra cirurgia, nem me
falavam o porquê, e essa falta de informação nos deixava preocupados, pois nunca sabiamos se meu caso era grave ou
não, até meus familiares nunca sabiam onde eu estava, no quarto, fazendo exame, ou cirurgia. Acredito que é só a
organização e mais respeito com os pacientes deixando-os cientes sobre a situação, ja estaria ótimo.

Resposta: 0 hospital e muito no conjunto de seus trabalhadores e que falta e governo valorizar a população como um todo.

Resposta: Estrutura

Resposta: Ampliar a estrutura

Resposta: menos tempo de espera

Resposta: Falta material de higiene, funcionários

Resposta: Maior incentivo financeiro para o HU por parte do governo.

Resposta: nada

Resposta: Fomos bem atendidos, só que as vezes ficamos meio que perdidos pelas informações que demoravam pra
chegar até nós ou não chegavarn de forma clara ( já que somos leigos no assunto). Mas sou muito grata pela forma que
cuidaram em duas situações distintas dos meus dois filhos. Obrigada.
Resposta: Gostei muito do atendimento humanizado, principalmente na maternidade. Parabéns a todos os funcionários e
colaboradores. Um carinho especial a equipe de enfermagem.
Resposta: Sempre é possível melhorar, porque se não buscar melhorar para que servimos, a busca pela perfeição já que
não somos perfeitos precisar uma constante, por isso precisamos melhorar todos os dias em tudo, e sobre tudo como
pessoa e ser humano.

Resposta: Muitos cargos e pouca eficiência!

Resposta: Sem

Resposta: Estrutura física

Resposta: Gostei.

Resposta: 0 governo do Estado e o governo Federal precisam realizar concursos para suprir a dernanda de funcionários;
valorizar os funcionários que já trabalham no hospital; ampliar e melhorar as instalações físicas e mobiliários trazendo mais
conforto aos usuários.
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Resposta: Na agilidade e quantidades de atendimentos

Resposta: Minha avó foi muito bem cuidada pela equipe HUOP, eu e minha família somos muito gratos por tudo,
infelizmente o poder público não dá o devido valor as atividades de pesquisa da Unioeste, o que influencia diretamente no
bom atendimento do HUOP. Entendemos que a equipe sempre faz seu melhor.

Resposta: Sempre tem o que melhorar, agilidade, competência, dedicação, comprometirnento...

Resposta: Ampliação de vagas de atendimento a sociedade.

Resposta: rapidez no atendimento

Resposta: Minha esposa tava precisando de médico e mandaram ir ao UPA, onde demorou muuuuito tempo para ser
atendida e quase morreu. Depois, os médico não sabiam o que ela tinha e mandavam ir para casa. Um médico de verdade
em Laranjeiras do Sul descobriu que era só infecção no sangue que tinha ido ao cérebro.

Resposta. Tempo de espera

Resposta. Melhorar o tratamento dado aos pacientes, mais paciência, mais empatia ao tratar as pessoas.

Resposta: Investindo mais em pesquisas e inovação.

Resposta: ok

Resposta: ampliar o número de leitos

Resposta: 0 HUOP realiza um trabalho muito bom. Parabéns a todos os servidores que disponibilizam serviços
extremamente úteis para a comunidade.
Resposta: No meu caso, percebi a falta de profissionais, ainda mais com essa situação da falta de concurso e os
atendentes visivelmente cansados e no limite. Precisa urgente aumentar o quadro de funcionários do Hospital.

Resposta: não sei

Resposta: A espera por um leito é muito demorada. Fiquei uma semana no PS para depois subir ao quarto e um mês
internado para poder fazer uma amputação do pé.
Resposta: Mais profissionais

Resposta: Estrutura física e níímero de atendentes.

Resposta: As salas são muito pequenas e apertadas; Poderia ser melhor sinalizado as localidades, com a utilização de
mapas, por exemplo.
Resposta: Profissionais qualificados e dedicados. Para melhorar, concurso público para contratação de mais profissionais.

Resposta: Sempre se pode melhorar.

Resposta: atendimento mais rapido

Resposta: É possível melhorar o atendimento da equipe médica. Deve ser algo mais humanizado. Parece que alguns
profissionais, médicos, veem os pacientes apenas como objeto de estudos.

Resposta: Parabéns a toda equipe pelo atendimento humanizado.

Resposta: Sem sugestões.
Resposta: Aplicar os investimentos em concursos públicos e nas instalações para ter um atendimento de qualidade e
igualitário.

Resposta: Acredito que a questão: nEm qual setor do hospital foi atendido?" deveria ter mais opções de resposta, pois no
meu caso (parto cesariana) fui atendida por mais de um setor e inclusive meu filho ficou 3 dias na UCI. Apesar das
condições que o hospital possui (estrutura física), fornos muito bem atendidos, os profissionais (todos, desde a limpeza,
recepção até a equipe médica) estão de parabéns! Obrigada
Resposta: A equipe da recepção muda constantemente e no meu caso, recebi um informação equivocada que atrasou
meus exames e me fez desistir de uma cirurgia

Resposta: .....
Resposta: Creio que urna comodidade melhor para os acompanhantes já ficaria 100%

Resposta: poderia melhorar a estrutura física

Resposta: Tudo ok

Resposta: Fui muito bem atendida pela equipe, o hospital está cada dia melhor, tive minha primeira filha faz doze anos e
achei que melhorou muito. Fiquei muito feliz por terem permitido acompanhante durante o parto, fez toda a diferença!!!!

Minos I Questionários Leonardo.Romao I 90240 I 966 I 5



U
unioeste

Resultado Consolidado Geral (GR-O5}
Filtrado por. Questionário = 64

Ordenado por Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas

01/03/2021 11:11:11
Página 18 de 18

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resposta: Por enquanto está bom assim, continuem os atendimentos a comunidade.

Resposta: Eu não consegui levar a diante meu tratamento pois o dentista me disse para procurar clinica particular para um

tramento periodontico, para depois continuar os encaminhamentos para cirurgia ortognática. Até hoje não consegui o
tratamento particular por falta de recurso e o tratamento parou. Ou seja, meu problema persiste e a situação piora
gradativa mente.

Resposta: contratar mais médicos..

Resposta: Os médicos apresentarem uma comunicação menos técnica aos pacientes

Resposta: A melhoria depende de um investimento em capacitação constante, tanto material quanto profissional, dentro
das possibilidades, realizam um excelente serviço.

Resposta: Eu nunca fui atendida neste hospital

Resposta: Melhoria na estrutura e limpeza.

Resposta: Infra estrutura de algumas áreas

Resposta: sim, muito importante tanto população tanto pra academica

Resposta: Nenhuma

Resposta: Precisa mais funcionarios

Resposta: Parabéns

Resposta: Por ser um hospital público, não há muitas opções de materiais ortopédicos modernos para aplicação em
cirurgias emergenciais. E tambem não abrem a possibilidade de se adquirir particularmente os materiais necessários para
uma melhor recuperação do paciente. POderia ser melhorado o prazo e as condições para essas aquisições, modernizar os
equipamentos e materiais necessártios para as cirurgias ortopédicas.
Resposta: Ampliar a comunicação entre o profissional médico e a família do paciente. Algumas dúvidas restaram e não foi
possível esclarecê-las durante a internação do paciente. A família não conseguiu falar com o médico que fez a cirurgia.

Resposta: poderiam ser criados programas de saúde preventiva com ações que visam o desenvolvimento de doenças
metabólicas e sistêmicas, exemplo o diabetes, programa de profissionais voluntários onde as horas de voluntariado contem
corno experiencia profissional para profissionais de saúde recém formados.

Resposta: Como acompanhante, fui muito bem atendido. A paciente também elogiou...

Resposta: Ótimas condições ...durante período que fiquei de acompanhante do meu sogro fiquei muito satisfeito, por ser
um hospital público e mantido com recursos públicos apresentou muitos recursos material, mas principalmente os recursos
humanos pode observar como o mais valioso.
Resposta: Tempo de espera. Chegava 12h para ter início dos atendimento a 13:30e mesmo sendo gestante de RISCO
houve dias de esperar o atendimento até 16:30 - 17:00 horas. Um absurdo!! Principalmente dada a situação. E via outras
gestantes na mesma condição.
Resposta: Aumentar o numero de atendimentos

Resposta: sem observação

Resposta: Contratação pessoas.
Resposta: Os pacientes que precisam de acompanhantes devem ser distribuídos em vários quartos, pois o quarto se torna
apertado se ficar, por exemplo: 3 camas e 3 acompanhantes. Sugiro que: coloque os pacientes com acompanhantes
divididos onde não tem acompanhantes, pois assim teremos mais espaço.
Resposta: Houve atendirnentos melhores, em um dos episodios tive medo de retornar a instituição e ser mal tratada, em
outro o medico deveria ter me afastado das atividades devido a descolamento de placenta e não me informou, aumentando
o risco de perda do meu bebe

Resposta: Gratidão.
Questionários respondidos: 84
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Objeto de Instituição —Instituição - Unioeste
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Perfil de aplicação: Público externo a instituição

COMISSAO PRÓPRIA DE AVALIAÇAO INSTITUCIONAL (CPA-UNIOESTE)
INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇAO INSTITUCIONAL —CICLO 2018/2019/2020

0 Presente questionario se configura como uma ferramenta dentre os diversos aspectos que compõem a processo
de Avalição Institucional da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).

A Unioeste enquanto Instituição de Ensino Superior Pública, em sua missão prevista nos documentos norteadores
(Plano de Desenvolvimento Institucional —PDI, Plano Diretor —PD), visa atender as demandas da sociedade nas
esferas do Ensino, Pesquisa e Extensão em sua realidade multicampi, além dos serviços prestados diretamente

pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná —HUOP.
Sendo assim, este questionário possui como finalidade integrar a opinião da comunidade externa aos instrumentos
autoavaliativos, permitindo aos gestores da instituição desenvolverem politicas que estejam de acordo com as

demandas da sociedade como um todo.

OBSERVAÇÕES:
As perguntas que compõem o questionário devem ser respondidas de acordo com o ponto de vista dos

respondentes. Dessa forma, para as perguntas de múltipla escolha classificas em níveis, disponibilizamos a opção
"desconheço" em caso da falta de conhecimento sobre o respectivo tema.

Pergunta: 1442- Cidade onde reside?

Não responderam

Total respostas: 120

Alternativa - Cascavel

Total respostas: 37

Alternativa - Francisco Beltrão

Observação: Vere

Total respostas: 11

Alternativa - Foz do Iguaçu

Total respostas: 13

Alternativa - Marechal

Total respostas: 19

Alternativa - Toledo

Total respostas: 22

Alternativa - Outro município (especificar no campo de observações abaixo)

Observação: São Luís —MA

Observação: Boa Vista da Aparecida

Observação: Palotina

Observação: Dourados/MS
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Observação: Quatro Pontes

Observação: Estudei em MCR, más atualmente vivo no Paraguai

Observação: Tupãssi

Observação: Nova santa Rosa

Observação: TUPASSI

Observação: Alto Piquiri

Observação: Santa Izabel do Oeste

Observação: Assis Chateaubriand

Observação: Santa Helena

Observação: Nova Santa Rosa

Observação: Corbélia

Observação: Pato Bragado

Observação: Pitanga

Observação: TERRA ROXA

Observação: Nova Santa Rosa

Observação: Ouro Verde do Oeste

Observação: Terra Roxa

Observação: Verê

Observação: Palotina

Observação: Realeza

Observação: Palotina

Observação: Medianeira

Observação: CORBELIA

Observação: Santarém —Pará

Observação: Nova Santa Rosa
Total respostas: 29
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Total de Respostas 251

12%

9o/o

8%

5%

4%

48%

~ 48% —Não responderam
~ 15% - Cascavel
Q 4% —Francisco Beltrão
Q 5% —Foz do Iguaçu
~ 8% —Marechal
Q 9% —Toledo
Q 12% - Outro município (especificar no cam..

15%
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Pergunta: 1429 - A Unioeste é reconhecida como instituição de educação superior que contribui para a sociedade?

¹oresponderam
Total respostas: 10

Alternativa - É pouco reconhecida

Total respostas: 17

Alternativa - É reconhecida

Total respostas: 61

Alternativa - É muito reconhecida

Total respostas: 76

Alternativa - É totalmente reconhecida

Total de Respostas 251
Total respostas: 87

4%

7%

35%

24%
~ 4% - Não responderam
~ 7% —É pouco reconhecida
0 24% —É reconhecida
Q 30% - É muito reconhecida
Q 35% - É totalmente reconhecida

30%
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Pergunta: 1430 - Os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela Unioeste atendem as necessidades da
sociedade?

Não responderam

Total respostas: 14

Alternativa -¹oatende
Total respostas: 2

Alternativa - Atendem pouco

Total respostas: 22

Alternativa -Atendem

Total respostas: 74

Alternativa -Atendem muito

Total respostas: 81

Alternativa - Atendem totalmente

Total respostas: 57

Alternativa - Desconheqo

Total de Respostas 251
Total respostas: 1

0% 6%

23% 1%
9%

29%

0 6% - Não responderam
~ 1%—Não atende
Q 9% - Atendem pouco
Q 29% - Atendem
0 32% —Atendem muito
Q- 23% - Atendem totalmente
Q 0% —Desconheço

32%

Minos l Questionários Leonardo.Romao l 90240 l 966 l 5
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Universidade Estadual do Oeste do paraná

Pergunta: 1432 - A qualidade dos cursos (graduação e pós-graduação) oferecidos pela Unioeste é satisfatória?

Não responderarn

Total respostas: 119

Alternativa - Pouco satisfatória

Total respostas: 9

Alternativa - Satisfatória

Total respostas: 27

Alternativa - Muito satisfatória

Total respostas: 61

Alternativa - Totalmente satisfatória

Total de Respostas 251
Total respostas: 35

14%

24%
47%

~ 47% —Não responderam
~ 4% —Pouco satisfatória
0 11%—Satisfatória
Q 24% —Muito satisfatória
~ 14% - Totalmente satisfatória

11% 4%

Minos l Questionários Leonardo.Romao l 90240 l 966 l 5
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universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1433 - A Unioeste desenvolve ações institucionais direcionadas aos alunos egressos?

Não responderam

Total respostas: 120

Alternativa - Desconheço

Total respostas: 46

Alternativa -¹odesenvolve
Total respostas: 7

Alternativa - Desenvolve poucas

Total respostas: 22

Alternativa - Desenvolve

Total respostas: 46

Alternativa - Desenvolve muitas

Total de Respostas 251
Total respostas: 10

4%

18%

9%

3%

48%

~ 48% —Não responderam
~ 18% - Desconhet;o
0 3% - Não desenvolve
Q 9% - Desenvolve poucas
0 18% - Desenvolve
Q 4% —Desenvolve muitas

18%

Minas l Questionários Leonardo.Romao l 90240 l 966 l 5



unioeste
Universidade Estadual de Oeste do Paraná

Resultado Consolidado Geral {GR-05}
Filtrado por Questionário = 65

Ordenado por: Objeto de Avaliaçao, Ordem, Pergunta, Alternativas

U1/UD/ZUZ1 11:U8:4/
Página 8 de 39

Pergunta: 1434 - As pesquisas desenvolvidas na Unioeste atendem as necessidades da sociedade?

Não responderam

Total respostas: 11

Alternativa -¹oatende
Total respostas: 4

Alternativa - Atendem pouco

Total respostas: 36

Alternativa - Atendem

Total respostas: 80

Alternativa - Atendem muito

Total respostas: 63

Alternativa - Atendem totalmente

Total respostas: 37

Alternativa - Muito satisfatória

Total respostas: 1

Alternativa - Desconheço

Total de Respostas 251
Total respostas: 19

8olo

0%
15%

25%

4%
2%

14%

32%

04%-
0 2%—
Q 14%
Q 32%
4 25%
g 15%
Q0%-
~ 8%-

Não responderam
Não atende
—Atendem pouco
—Atendem
- Atendem muito
—Atendem totalmente
Muito satisfatória
Desconhe{,-o

Minos i Questionários Leonardo.Romao ) 90240 i 966 [ 5
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Universidade Estadual do Oeste do Parana

Pergunta: 1435 - As atividades de extensão (eventos, cursos, atendimentos, etc) desenvolvidas na Unioeste atendem as
necessidades da sociedade?

Não responderam

Total respostas: 11

Alternativa - Não atende

Total respostas: 4

Alternativa - Atendem pouco

Total respostas: 38

Alternativa - Atendem

Total respostas: 80

Alternativa - Atendem muito

Total respostas: 67

Alternativa - Atendem totalmente

Total respostas: 38

Alternativa - Desconheço

Total respostas: 1

Alternativa - Desconheqo

Total de Respostas 251
Total respostas: 12

5% 4%

15%

27%

2%

15%

32%

~ 4% —Não responderam
~ 2% - Não atende
Q 15% —Atendem pouco
Q 32% - Atendem
0 27% - Atendem muito
Q 15% —Atendem totalmente
Q 5% - Desconheqo

Minos l Questionários Leonardo.Romao l 90240 l 966 l 5
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Página 10 de 39

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1436 - A produção acadêmica (conhecimento, cultura, trabalho acadêmicos, livros, revistas, tecnologias,
invenções) desenvolvida pela Unioeste é reconhecida pela sociedade?¹oresponderam

Total respostas: 10

Alternativa - É pouco reconhecida

Alternativa - É reconhecida

Total respostas: 52

Total respostas: 95

Alternativa - É muito reconhecida

Alternativa - É totalmente reconhecida

Total respostas: 69

Total de Respostas 251
Total respostas: 25

10% 4%

21%

27%

~ 4% —Não responderam
0 21% - É pouco reconhecida
Q 38% —É reconhecida
Q 27% - É muito reconhecida
0 10% —É totalmente reconhecida

38%

Minos l Questionários Leonardo.Romao l 90240 l 966 l 5
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universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1437 - Existe contribuição da Unioeste no desenvolvimento sócio-econômico regional?

¹oresponderam
Total respostas: 12

Alternativa - Desconheço

Total respostas: 16

Alternativa - Existe pouco

Total respostas: 22

Alternativa - Existe

Total respostas: 121

Alternativa - Existe muito

Total de Respostas 251
Total respostas: 80

5%
6%

32% 9%

~ 5% - Não responderam
4 6% - Desconheço
Q 9% —Existe pouco
Q 48% - Existe
~ 32% - Existe muito

48%

Minos l Questionários Leonardo.Romao i 90240 ) 966 l 5
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Filtrado por. Questionário = 65

Ordenado por: Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativasunioeste
universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1438 —Você concorda com o ingresso de acadêmicos na Unioeste pelo vestibular?

Ul/UQ/ZUZ l l I.UJ:4(
Página 12 de 39

Não responderam

Total respostas: 120

Alternativa -¹oconcordo
Total respostas: 3

Alternativa - Concordo pouco

Total respostas: 12

Alternativa - Concordo

Total respostas: 58

Alternativa - Concordo muito

Total respostas: 13

Alternativa - Concordo totalmente

Total de Respostas 251
Total respostas: 45

18%

5%

23%

48%

~ 48% —Não responderam
~ 1% —Não concordo
Q 5% - Concordo pouco
Q 23% —Concordo
~ 5% —Concordo muito

Q 18% - Concordo totalmente

5% 1%

Minos l Questionários Leonardo.Romao l 90240 l 966 ) 5
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Página 13 de 39

Pergunta: 1439 - Você concorda com o ingresso de acadêmicos na Unioeste pelo Sisu?

¹oresponderam
Total respostas: 11

Alternativa -¹oconcordo
Total respostas: 15

Alternativa - Concordo pouco

Total respostas: 24

Alternativa - Concordo

Total respostas: 110

Alternativa - Concordo muito

Total respostas: 26

Alternativa - Concordo totalmente

Total de Respostas 251
Total respostas: 65

4%

26%
6%

10%

10%

4 4% —Não responderam
0 6% - Não concordo
Q 10% - Concordo pouco
Q 44% —Concordo
10% —Concordo muito

Q 26% - Concordo totalmente

44%

Minos l Questionários Leonardo.Romao ) 90240 i 966 l 5
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1440 - É necessário que a Unioeste oferte novos cursos de graduação?

U1/UD/ZUZl 1 1 :U8 4 /

Página 14 de 39

¹oresponderam
Total respostas: 10

Alternativa - Sim

Total respostas: 232

Alternativa -¹o
Total de Respostas 251

Total respostas: 9

4% 4%

~ 4% —Não responderam
~ 92% - Sim
Q 4%- Não

92%

Minos ( Questionários Leonardo.Romao i 90240 i 966 i 5



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resultado Consolidado Geral (GR-05)
Filtrado por: Questionário = 65

Ordenado por: Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas
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Pergunta: 1441 —Para o campus de Cascavel, qual curso deveria ser criado?

Não responderam

Total respostas: 10

Alternativa - Artes Visuais

Observação: Sobre Arte e Cultura, ainda é necessário muitos investimentos, para que a comunidade de Cascavel e região,
valorize a produção artístico/cultural local e mais ampla, especialmente no que se refere a formação de professores
especializados para atuar nessa área de conhecimento. Uma vez que a Universidade pública não oferta cursos de
licenciatura na área de Arte, a formação fica a cargo das faculdade privadas, que ofertam uma formação aligeirada, tendo
em vista o mercado de trabalho, o que resulta na desvalorização dos aspectos culturais, por falta de conhecimento de sua
verdadeira função social.

Total respostas: 23

Alternativa - Direito

Observação: gostaria tambem dos cursos de história e geografia.
Observação: Educação fisica

Total respostas: 56

Alternativa - Física

Total respostas: 32

Alternativa - Jornalismo

Observação: Medicina

Total respostas: 32

Alternativa - Letras-Libras

Observação: Também Curso de Teatro, Cascavel necessita ascender a cultura.
Total respostas: 26

Alternativa - Música

Observação: Considero que todos os cursos da lista deveriam ser criados, principalmente música, letras-libras presencial, e
jornalismo. Psicologia também seria interessante.

Total respostas: 17

Alternativa - Pedagogia para Educadores do Campo

Observação: psicologia

Total respostas: 16

Alternativa - Teatro

Total respostas: 12

Alternativa - Outros

Observação: veterinária

Observação: Psicologia

Observação: Publicidade e propaganda; Turismo; Direito; Arquitetura e urbanismo;

Observação: Direito e Psicologia

Observação: Psicologia e Direito

Observação: Engenharia agroindustrial

Observação: Nutrição

Minos l Questionários Leonardo.Romao l 90240 i 966 l 5
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Observação: N

Observação: psicologia-bacharelado

Observação: Psicologia

Observação: Sistemas de Informação, Engenharia Mecânica, áreas de tecnologia

Observação: não sei opinar

Observação: Educação física, pós graduação em fisioterapia, e curso de administração (MBA)

Observação: Desconheço, me graduei no campus de Foz do Iguaçu.

Observação: Quimica licenciatura e bacharelado/ Biomedicina

Observação: HISTORIA

Observação: Nutrição;

Total de Respostas 251
Total respostas: 27

11%
5%

6%

7%

10%

13%

4%
9%

22%

13%

Q 4%-
0 9%-
Q 22%
Q 13%
Q 13%
Q 10%
9 7%-
~ 6%—
05%-
0 11%

Não responderam
Artes Visuais
—Direito
—Física
—Jornalismo
- Letras-Libras
Música
Pedagogia para Educadores do Campo
Teatro
- Outros

Minos I Questionários Leonardo.Romao I 90240 I 966 I 5



UU .unioeste
Universidade Estaduai do Oeste do Paraná

Resultado C.onsolidado Ueral (UK-Ub)
Filtrado por: Questionário = 65

Ordenado por: Objeto de Avaliaqao, Ordem, Pergunta, Alternativas

v I lvvlhvc I I I .vv.v I

Página 17 de 39

Pergunta: 1459 - Para o campus de Foz do Iguaçu, qual curso deveria ser criado?

Não responderam

Total respostas: 12

Alternativa - Engenharia da Computação

Total respostas: 35

Alternativa - Engenharia de Controle e Automação
Total respostas: 37

Alternativa - Expansão das vagas de Direito

Total respostas: 14

Alternativa - Fisica

Total respostas: 6

Alternativa - História

Total respostas: 16

Alternativa - Inclusão de nova habilitação para o curso de Letras

Observação: Noturno

Total respostas: 13

Alternativa - Medicina

Observação: Relacoes Internacionais

Observação: odontologia

Total respostas: 103

Alternativa - Outros

Observação: N

Observação: Psicologia

Observação: não sei opinar

Observação: Geografia,

Observação: Todas as opções.
Observação: Psicologia

Total respostas: 15

Minas I Questionários Leonardo.Romao I 90240 I 966 I 5
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universidade Estadual do Oeste do Parana

Total de Respostas 251

6%

41%

5%
14%

15%

6%

Q5%-
~ 14%
Q 15%
Q 6%—
~ 2%-
0 6%—
Q 5%-
~ 41%

Não responderam
—Engenharia da Computação
—Engenharia de Controle e Automação
Expansão das vagas de Direito
Física
História
Inclusão de nova habilitação para o...
—Medicina

5% 2%

6%

~ 6% —Outros

Minos I Questionários Leonardo.Romao I 90240 I 966 I 5
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01I03/2021 11:0947
Página 19 de 39

Pergunta: 1460 —Para o campus de Francisco Beltrão, qual curso deveria ser criado?

Não responderam

Total respostas: 10

Alternativa - Ciência da Computação

Total respostas: 26

Alternativa - Ciências Contábeis

Total respostas: 16

Alternativa - Ciências Sociais

Total respostas: 12

Alternativa - Enfermagern

Total respostas: 32

Alternativa - Farmácia

Total respostas: 17

Alternativa - Fisioterapia

Total respostas: 30

Alternativa - história

Total respostas: 7

Alternativa - Letras

Total respostas: 9

Alternativa - Psicologia

Total respostas: 71

Alternativa - Outros

Observação: Matemática

Observação: Agronomia

Observação: Arquitetura

Observação: Artes Visuais

Observação: N

Observação: Psicologia

Observação: Desconheço.
Total respostas: 21
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Total de Respostas 251
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8%

28%

4%
10%

6%

5%

13%

~ 4%—
~ 10%
0 6%—
05%-
A 13%
0 7%—
Q 12%
0 3%-
~ 4%—

Não responderam
- Ciência da Computaqão
Ciências Contábeis
Ciências Sociais
- Enfermagem
Farmácia
—Fisioterapia
História
Letras

4%

3%
12%

~ L
7%

4 28% —Psicologia
Q 8% - Outros

Minos l Questionários Leonardo.Romao l 90240 l 966 l 5
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Página 21 de 39

Pergunta: 1461 - Para o campus de Marechal Cândido Rondon, qual curso deveria ser criado?

Não responderam

Total respostas: 10

Alternativa - Ciência da Computação

Total respostas: 24

Alternativa - Comunicação Social

Total respostas: 24

Alternativa - Engenharia Agroindustrial

Total respostas: 54

Alternativa - Engenharia Florestal

Total respostas: 28

Alternativa - Psicologia —Bacharelado

Observação: Musica, Nutricionista, Engenharia de Alimento,

Total respostas: 89

Alternativa - Outros

Observação: Veterinária

Observação: não sei opinar

Observação: Psicologia

Observação: ÁREAS RELACIONADAS A MEDICINA

Observação: Filosofia

Observação: Pedagogia

Observação: PEDAGOG IA

Observação: Gestão de segurança pública, gestão de segurança privada

Observação: ciência da computação, comunicação social, psicologia, educação física noturno (licenciatura).

Observação: Pedagogia
Total respostas: 22
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Total de Respostas 251
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9% 4%

10%

35%

10%

22%

~ 4%—
~ 10%
Q 10%
Q 22%
~ 11%
Q 35%
Q 9%—

Não responderam
- Ciência da Computação
- Comunicação Social
- Engenharia Agroindustrial
—Engenharia Florestal
—Psicologia - Bacharelado
Outros

11%
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Pergunta: 1462 - Para o campus de Toledo, qual curso deveria ser criado?

Não responderam

Total respostas: 10

Alternativa - Artes Cênicas - Licenciatura

Observação: É necessário fortalecer a região oeste com cursos de licenciatura que valorizem a arte e cultura de modo geral.

Total respostas: 34

Alternativa - Física

Total respostas: 16

Alternativa - Engenharia de Alimentos

Total respostas: 45

Alternativa - Direito - Bacharelado

Observação: Toledo em minha opinião é o polo mais fraco. Poderia ser aberto inúmeras possibilidades, começando por
Direito, Psicologia, Comunicação social, Arquitetura e Urbanismo.

Total respostas: 35

Alternativa - Relações Internacionais

Total respostas: 46

Alternativa - Farmácia —Bacharelado

Total respostas: 42

Alternativa - Outros

Observação: não sei opinar

Observação: Psicologia

Observação: Nutrição

Observação: ALÉM DE FARMÁCIA, MAIS AREAS RELACIONADAS A MEDICINA

Observação: Psicologia

Observação: Nutrição

Observação: Psicologia.

Observação: Filosofia

Observação: Investigador profissional

Observação: Engenharia de Produção e/ ou Engenharia de Alimentos

Total respostas: 23
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Total de Respostas 251
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9%

17%

18%

4%
14%

6%

18%

~ 4% —Não responderam
0 14% - Artes Cênicas - Licenciatura
Q 6% —Física
Q 18% —Engenharia de Alimentos
4 14% —Direito —Bacharelado
Q 18% - Relações Internacionais
Q 17% —Farmácia - Bacharelado
~ 9% - Outros

14%
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Universidade Estadual do Oeste do Parana

Pergunta: 1443 - 0 Hospital Universitário atende as demandas da área da saúde em sua abrangência regional?

Não responderam

Total respostas: 12

Alternativa -¹oatende
Total respostas: 11

Alternativa - Atendem pouco

Total respostas: 31

Alternativa - Atendem

Total respostas: 72

Alternativa - Atendem muito

Total respostas: 54

Alternativa - Atendem totalmente

Total respostas: 18

Alternativa - Desconheço

Total de Respostas 251
Total respostas: 53

5%

21% 4%

7%

22%

12%

29%

~ 5%—
04%-
Q 12%
Q 29%
Q 22%
Q 7%-
Q 21%

Não responderam
Não atende
- Atendem pouco
—Atendem
- Atendem muito
Atendem totalmente
—Desc onheço
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1444 - Os mecanismos de comunicação da Unioeste são adequados as necessidades da comunidade externa?

Não responderam

Total respostas: 11

Alternativa -¹oconcordo
Total respostas: 1

Alternativa - Concordo

Total respostas: 2

Alternativa - Concordo muito

Total respostas: 1

Alternativa -¹osão adequados

Total respostas: 13

Alternativa - São pouco adequados

Total respostas: 58

Alternativa - São adequados

Total respostas: 131

Alternativa - São muito adequados

Total respostas: 29

Alternativa - São totalmente adequados

Total de Respostas 251
Total respostas: 5

2%

12%

52%

4%

0%

1%
~0%

5%
23%

~ 4%—
~ 0%—
01%-
Q0%-
e5%-
Q 23%
Q 52%
0 12%
0 2%-

Não responderam
Não concordo
Concordo
Concordo muito
Não são adequados
- São pouco adequados
—São adequados
—São muito adequados
São totalmente adequados
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Universidade Estadaal do Oeste do Paraná

Pergunta: 1445- A qualidade do atendimento prestado pelos servidores da UNIOESTE a comunidade é satisfatória?

Não responderam

Total respostas: 227

Alternativa - Pouco satisfatória

Total respostas: 4

Alternativa - Satisfatória

Total respostas: 11

Alternativa - Muito satisfatória

Total respostas: 7

Alternativa - Totalmente satisfatória

Tota I de Respostas 251
Total respostas: 2

1%
3%
4%

2% ~ 90% - Não responderam
~ 2% - Pouco satisfatória
0 4% —Satisfatória
0 3% - Muito satisfatória
0 1% —Totalmente satisfatória

90%
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universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1447 - Na Unioeste tem-se vivenciado a gestão participativa?

Não responderam

Total respostas: 13

Alternativa - Pouco satisfatória

Total respostas: 2

Alternativa - Satisfatória

Total respostas: 2

Alternativa - Muito satisfatória

Total respostas: 1

Alternativa - Totalmente satisfatória

Total respostas: 1

Alternativa - Desconheqo

Total respostas: 105

Alternativa - Não tem-se vivenciado

Total respostas: 9

Alternativa - Tem-se vivenciado de forma insuficiente

Total respostas: 26

Alternativa - Tem-se vivenciado

Total respostas: 84

Alternativa - Tem-se vivenciado muito

Total de Respostas 251
Total respostas: 8

3%

33%

10%
4%

5%
1%
1%
low

0%
42%

0 5%-
4 1%-

Ql%Q-

Q 0%-
~ 0%—
Q 42%
Q 4%—
0 10%
0 33%
~ 3%-

Não responderam
Pouco satisfatória
Satisfatória
Muito satisfatória
Totalmente satisfatória
—Desconheço
Não tem-se vivenciado
- Tem-se vivenciado de forma insufici...
—Tem-se vivenciado
Tem-se vivenciado muito
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01/03/2021 11:09:47
Página 29 de 39
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Universidade Estaduai do Oeste do Paraná

Pergunta: 1450 - A infraestrutura da Unioeste (salas, auditórios, mobiliários, equipamentos, laboratórios, biblioteca,
recursos didático-pedagógicos, recursos de informação e comunicação, etc) atende as necessidades da sociedade?

Não responderam

Total respostas: 11

Alternativa -¹oatende
Total respostas: 8

Alternativa - Atendem pouco

Total respostas: 60

Alternativa - Atendem

Total respostas: 108

Alternativa - Atendem muito

Total respostas: 35

Alternativa - Atendem totalmente

Total respostas: 19

Alternativa - Desconheço

Total de Respostas 251
Total respostas: 10

4% 4%
8% 3%

14% 24%
~ 4% - Não responderam
0 3% —Não atende
Q 24% —Atendem pouco
Q 43% —Atendem
Q 14% - Atendem muito
0 8% —Atendem totalmente
Q 4% - Desconhet-„o

43%
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Pergunta: 1452 - Os serviços de apoio (telefone, limpeza, segurança, atendimento) prestados pela Unioeste são
satisfatórios?¹oresponderam

Total respostas: 227

Alternativa - Pouco satisfatória

Total respostas: 8

Alternativa - Satisfatória

Total respostas: 13

Alternativa - Muito satisfatória

Total de Respostas 251
Total respostas: 3

1%
5%
3%

~ 90% - Não responderarn
0 3% - Pouco satisfatória
0 5% - Satisfatória
Q 1% —Muito satisfatória

90%
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unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resultado Consolidado Geral {GR-05)
Filtrado por. Questionário = 65

Ordenado por. Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas

01/03/2021 11:09:47
Página 31 de 39

Pergunta: 1453 —A comunidade externa participa de decisões referentes ao planejamento e desenvolvimento da Unioeste?

Não responderam

Total respostas: 10

Alternativa - Pouco satisfatória

Total respostas: 2

Alternativa - Satisfatória

Total respostas: 5

Alternativa - Muito satisfatória

Total respostas: 1

Alternativa - Totalmente satisfatória

Total respostas: 1

Alternativa - Desconheço

Total respostas: 117

Alternativa - Não participa

Total respostas: 23

Alternativa - Participa pouco

Total respostas: 47

Alternativa - Participa

Total respostas: 40

Alternativa - Participa muito

Total de Respostas 251
Total respostas: 5

2%
16%

19%

9%

4%
'%
2%

0%
0%

47%

~ 4%-
01%-
0 2%—
0 0%-
~ 0%-
0 47%
Q 9%-
~ 19%
~ 16%
~ 2%-

Não responderam
Pouco satisfatória
Satisfatória
Muito satisfatória
Totalmente satisfatória
—Desconheço
Não participa
- Participa pouco
—Participa
Participa muito
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Universidade Estadual do Oeste do Parana

Pergunta: 1454 - A autoavaliaqão institucional da Unioeste tem repercussão na comunidade externa?

Não responderam

Total respostas: 12

Alternativa - Desconhet;o

Total respostas: 115

Alternativa -¹otem repercussão

Total respostas: 19

Alternativa - Tem repercusão

Total respostas: 87

Alternativa - Tem muita repercussão

Total de Respostas 251
Total respostas: 18

7% 5%

35%
46%

0 5% —Não responderam
0 46% —Desconheço
Q 8% —Não tem repercussão
Q 35% - Tem repercusão
~ 7% - Tem muita repercussão

8%
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universidade Estaduat do Oeste do Paraná

Pergunta: 1455 - As políticas de atendimento aos discentes (assistência psico-social e pedagógica, restaurante
universitário, casa do estudante, etc.) atendem a demanda da comunidade acadêmica?

Não responderam

Total respostas: 121

Alternativa - Não atende

Total respostas: 14

Alternativa - Atendem pouco

Total respostas: 42

Alternativa - Atendem

Total respostas: 35

Alternativa - Atendem muito

Total respostas: 7

Alternativa - Atendem totalmente

Total respostas: 4

Alternativa - Desconheço

Total de Respostas 251
Total respostas: 28

11%
2%

3%

14%

17%

48%

~ 48% —Não responderam
6% - Não atende

Q 17% —Atendem pouco
Q 14% —Atendem
~ 3% —Atendem muito
9 2% —Atendem totalmente
Q 11%—Desconheço

6%
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Universidade Estadual do Oeste de Paraná

Pergunta: 1457 - A Unioeste aplica adequadamente seus recursos financeiros?

¹ores ponderarn
Total respostas: 122

Alternativa - Desconheqo

Total respostas: 65

Alternativa -¹oaplica adequadamente

Total respostas: 3

Alternativa - Aplica pouco adequadamente

Total respostas: 8

Alternativa - Aplica adequadamente

Total respostas: 50

Alternativa - Aplica de forma totalmente adequada

Total de Respostas 251
Total respostas: 3

1%
20%

3%
1%

26%

49%

4 49% —Não responderam
~ 26% - Desconheço
Q 1% - Não aplica adequadamente
Q 3% - Aplica pouco adequadamente
~ 20% —Aplica adequadamente
Q 1% - Aplica de forma totalmente adequada

Minos l Questionários Leonardo.Romao l 90240 l 966 l 5
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Pergunta: 1458 - Há transparência na gestão dos recursos financeiros da Unioeste?

Não responderam

Total respostas: 120

Alternativa - Desconhet;o

Total respostas: 72

Alternativa - Não há transparência

Total respostas: 3

Alternativa - Há pouca transparência

Total respostas: 10

Alternativa - Há transparência

Total respostas: 41

Alternativa - Há total transparência

Total de Respostas 251
Total respostas: 5

2%
16%

4%
1% 48%

~ 48% - Não responderam
~ 29% —Desconheço
Q 1% - Não há transparência
Q 4% - Há pouca transparência
~ 16% - Há transparência
Q 2% - Há total transparência

29%
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Resultado Consolidado Geral (GR-05)
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Ordenado por. Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativasunioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pergunta: 1637 - Dentre as áreas de atuação profissional abaixo, qual delas você está inserido? Especifique abaixo a
função desempenhada, discriminando se pertence a uma instituição/empresa estatal ou de iniciativa privada e etc.

Não responderam

Total respostas: 10

Alternativa - Atendem

Observação: Pato Branco
Total respostas: 2

Alternativa - Francisco Beltrão

Total respostas: 1

Alternativa - Foz do Iguaçu

Observação: Pesquisa —UTFPR

Total respostas: 2

Alternativa - Marechal

Observação: Direito —instituição pública

Observação: professora

Total respostas: 2

Alternativa - Há transparência

Observação. Cafelândia

Total respostas: 1

Alternativa - Desconheço

Total respostas: 1

Alternativa - Outro municipio (especificar no campo de observações abaixo)

Observação: Dourados-MS Me graduei em Foz do Iguaçu

Total respostas: 1

Alternativa - Produção agropecuária

Observação: Bolsista via SETI
Total respostas: 3

Alternativa - Produção industrial

Observação: Engenharia em empresa privada

Observação: Sou eng. mec. formado na Unioeste Foz do Iguaçu, empresário do ramo industrial.

Total respostas: 11

Alternativa - Comércio e prestação de serviços

Observação. sou almoxarife/auxiliar de controladoria em um hotel.

Observação: Instituição privada

Observação: Nova Santa Rosa

Observação: Engenheiro Eletricista em Empresta privada.

Total respostas. 17

Alternativa - Educação e ensino
Minos I Questionários Leonardo.Romao I 90240 I 966 I 5



U
unioeste

Resultado Consolidado Geral {GR-05)
Filtrado por: Questionário = 65

Ordenado por: Objeto de Avaliação, Ordem, Pergunta, Alternativas

U1/Ud/ZUZ1 11:UB:4/
Página 37 de 39

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Observação: PROFESSOR

Observação: IFES estatal

Observação: Rede estadual de ensino

Observação: Colegio Estadual Santo Agostinho Palotina

Observação: Professora do Município de Foz do Iguaçu

Observação: Salvador

Observação: Capitão Leônidas Marques

Observação. Mestrado em Guarapuava;

Observação: Pós-Graduação —Egresso UNIOESTE

Observação: GUAÍRA

Observação: Santa Helena

Observação: MARIPÁ

Observação: Santa Helena

Observação: Professora de Língua Portuguesa.

Observação: Professora do Estado do Paraná.

Observação: Atuo no Núcleo Regional de Educação

Observação: Renascença

Observação: Ampére

Observação: Santa Helena professor/ Estado

Observação: Mercedes

Observação: Céu Azul

Observação: Pedagogo —instituição estadual

Observação: Ampére

Observação: Enéas Marques

Observação: Santa Helena

Observação: agente administrativo da secretaria do estado.

Observação: Renascença

Observação: Cmei vila gaúcha

Observação: Colégio Estadual do Campo Margarida

Observação: Prefeitura Municipal de Terra Roxa

Observação: Professora de fisica e matemática do Estado, vinculo empregaticio PSS

Observação: Iniciativa Privada

Observação: sou servidora pública do município

Observação: Estatal

Observação. Professor da rede pública estadual de ensino.

Observação: Agente Educacional II —Rede Estadual

Observação: SEED

Observação: Professora temporária da prefeitura municipal de Cascavel-PR

Observação: Cientista social recém formada do Projeto de Extensão Oficinas Pedagógicas Inclusivas em Educação
Inclusiva

Minos I Questionários Leonardo.Romao I 90240 I 966 I 5
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Observação: Professor da rede estadual.

Observação: Professor SEED-PR

Observação: Sou Técnica Pedagógica no Núcleo Regional de Educação de Cascavel

Observação: Professor efetivo da rede pública Estadual e temporário pelo governo Federal

Observação: Professor SEED PR

Observação: Docente e gestor educacional

Observação: braganey

Observação: Professor

Observação: Professor do Magistério superior e básica

Observação: Colégio estadual

Observação: Equipe Pedagógica do Núcleo de Educação de Francisco Beltrão.

Total respostas: 151

Alternativa - Saúde e assistência social

Observação: Técnico em Enfermagem

Observação: Farmacêutica

Total respostas: 19

Alternativa - Administração pública

Observação: EAD —POLO DE PATO BRANCO - PR

Observação: Sou Policial Militar do Estado do Paraná.

Observação: Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência. Voluntariado.

Total respostas: 21

Alternativa - Empresariado

Observação: Formado em Engenharia Elétrica pela Unioeste-Foz, e atualmente empresário em empresa privada em Foz do
Iguaçu.

Observação: Curitiba

Observação: Mundo Novo/MS

Total respostas: 9
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4%

8%

8%

60%

4%
1%
0%

1%
1%
0%\'%
0%
1%
4%
7%

~ 4% - Não responderam
0 1% —Atendem
Q 0% —Francisco Beltrão
Q 1% - Foz do Iguaçu
~ 1% - Marechal
Q 0% —Há transparência
Q 0% - Desconheço
~ 0% —Outro município (especificar no cam...
~ 1% —Produção agropecuária
0 4% - Produção industrial
~ 7% - Comércio e prestação de serviços
Q 60% —Educação e ensino
0 8% —Saúde e assistência social
~ 8% - Administração pública
~ 4% —Empresariado

Questionários 251
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