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1 PERFIL INSTITUCIONAL1 
 

A institucionalização do ensino superior ocorre em determinadas conjunturas 

regional e nacional. O oeste de Santa Catarina, até início da década de setenta do século 

passado, centrava sua economia no extrativismo da madeira e da erva-mate e na 

policultura agrícola, subordinada hierarquicamente à suinocultura (TESTA, 1996). Esse 

modelo econômico cede lugar à modernização da agricultura, sob auspícios da Acaresc 

(OLINGER, 2006), com introdução de novas técnicas de plantio, novos cultivares, insumos 

e sementes antes não conhecidos, que elevariam a produtividade. Na suinocultura e na 

avicultura são introduzidas novas linhagens, demandadas pela agroindústria recém-

implantada. O processo de educação informal da extensão rural, no melhor estilo de 

missão civilizadora, representou novas sociabilidades para a juventude rural e adequação 

para agricultura modernizada e seus correlatos (VIEBRANTZ; RENK, 2008).  

A educação formal, que sempre foi importante à população local, resumia-se no 

ensino fundamental. O ensino médio, com raras exceções, foi amparado por agremiações 

comunitárias, como CNEC, instituições confessionais e, em menor intensidade, oferecido 

por colégio estadual.  O fechamento das fronteiras agrícolas impulsionou um mecanismo 

da reprodução social dos agricultores em substituir a herança da terra pela educação, 

como forma de assegurar a vida fora da agricultura (POLI, 1995). Ora migravam as 

famílias, ora os jovens, em busca de profissionalização. Os contingentes urbanos e 

egressos da área rural foram potenciais candidatos aos vestibulares das faculdades 

isoladas, dentre as quais a Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste 

(Fundeste), como se verá adiante. Não por opção, configura-se situação de oligopólio de 

mercado, uma única instituição oferecendo os serviços, sem concorrência em seu 

território, no sentido da geografia política. 

No contexto nacional, as décadas de sessenta e setenta foram as de cerceamento 

dos direitos civis e políticos, decorrente do Golpe Militar que, por sua vez, interferiu na 

educação brasileira. Em 1968 entrou em vigor a Reforma Universitária (Lei 5540/1968)[6] 

que, segundo Rohten (2008)[7], não representava pensamento unívoco dos militares. 

Nas entrelinhas da Lei 5540/1968 fica evidente que o ensino universitário era 

compreendido como condição para o desenvolvimento do País. Para Macedo et al (2005, 

p. 127), a reforma implantada, almejava construir um projeto de nação, “o alimentado veio 

da grandeza e pela luta contra o socialismo e o comunismo.” Respeitando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 (BRASIL, 1961) e a Reforma de 1968 

(BRASIL, 1968),  o ensino superior seria oferecido através de universidades e 

                                                
1Texto produzido com contribuições da professora Drª Arlene Renk. 
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faculdades, assegurando àquelas a autonomia didático-científica, enquanto estas 

dependiam do Conselho Federal de Educação (CFE) para implantação de novos cursos e 

estavam diretamente subordinadas a ele. 

Nas recomendações dos relatórios das comissões instituídas para a Reforma 

Universitária propunha-se a expansão do ensino superior, a chamada expansão por 

contenção. Isto é, atender ao máximo de demanda com o menor custo financeiro e pautar-

se pelo princípio de flexibilidade estrutural, evitando a duplicação de meios para finalidades 

acadêmicas similares. Leia-se nas entrelinhas, a reforma universitária não significou a 

interiorização do ensino superior custeado pelo poder público. (MARTINS, 2009). 

Se esse foi o contexto normativo para implantação do ensino superior, a região do 

oeste catarinense ressentia-se da carência e distância de outros centros que ofereciam o 

ensino superior. No final dos anos sessenta e nos anos setenta, ocorriam manifestações 

para implantação de faculdades. 

Nessa conjuntura, estado, empresários e igreja não manifestavam maiores 

divergências. Um dos representantes do setor produtivo foi o empresário Plínio Arlindo De 

Nês, acionista majoritário do Frigorífico Chapecó, na ocasião também Secretário de Estado 

dos Negócios do Oeste. Sem estabelecer hierarquia de importância, outra liderança 

incontestável foi o Bispo Diocesano D. José Gomes, que já havia implantado a instituição 

que hoje é a Universidade de Passo Fundo. Em julho de 1970 foi instituído o ato de criação 

da Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, cujo objetivo seria implantar e 

oferecer cursos de ensino superior no oeste catarinense (CHAPECÓ, 1971). 

O ato de criação foi respaldado por trinta e sete prefeitos, que naquele momento 

integravam a Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (Amosc) e 

comprometiam-se em manter ou contribuir para manutenção da Fundação, destinando-

lhe 1% do orçamento municipal. A cartografia mostra que a adesão das prefeituras 

corresponde ao mapa de Chapecó delineado em 1917, quando instalado o município. A 

sede da Fundação era a cidade de Chapecó, razão pela qual foi a Lei Municipal n. 141, 

de dezembro de 1971, que a instituiu legalmente. A distância entre o ato de criação e a 

instituição municipal deu-se em razão de exigências dos órgãos responsáveis, 

principalmente o Conselho Federal de Educação (CFE), em Brasília. 

A dotação orçamentária dos municípios, a cedência do corpo docente pela 

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), nos primeiros semestres, 

contribuição de mensalidades dos estudantes foram as fontes financiadoras da fundação. 

Nos anos posteriores, a fonte central de financiamento foi a das mensalidades, com 

esporádicas contribuições do executivo dos municípios fundadores.  A LDB de 1961 e a 

Reforma Universitária de 1968 amparavam a cobrança de mensalidades. 
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A Fundeste teve seu primeiro vestibular, para Pedagogia, no final de 1971. O início 

das aulas foi em 1972. Além do curso de Pedagogia, para atender a rede pública e privada 

de ensino, em consonância com as perspectivas desenvolvimentistas apregoadas pela 

LDB e Reforma de Ensino, foram implantados os cursos de Administração e Ciências 

Contábeis. No segundo semestre de 1972 foram implantados os cursos de licenciatura 

curta em Português, Matemática e Estudos Sociais. A opção pela licenciatura curta, com 

duração em torno de quatro semestres, demonstra a carência de pessoal nas diversas 

áreas do conhecimento, para suprir a demanda da rede de ensino. 

Para gerenciar as atividades da faculdade foi criado o Centro de Ensino Superior 

(CES/Fundeste). Organizacionalmente, era composto de Direção, Coordenação de 

Departamento, Colegiado de Departamento e Conselho Departamental. Além do ensino, 

cabia ao CES/Fundeste os encaminhamentos acerca das ações de pesquisa e extensão. 

A Fundeste assume o papel de mantenedora. 

Ressalte-se a organização estudantil, o assento nos foros da instituição e o 

processo eletivo para coordenação de curso, de departamento e de conselho 

departamental. Ocorreram a implantação de sociabilidades acadêmicas, como a 

constituição do Diretório Central de Estudantes e a face extramuros do CES/Fundeste, 

com Projetos de Extensão, a exemplo do Setor de Educação Permanente (SEPE) e o 

Centro de Organização da Memória do Oeste Catarinense (CEOM). Esses projetos 

atendiam os municípios da região, seja na capacitação docente, seja na constituição e 

organização dos acervos da memória oral e material. Nos anos oitenta, o CES/Fundeste 

institucionalizou o processo eletivo em todos os níveis e para todos os cargos diretivos, 

com participação dos segmentos discente, técnico e docente. 

 A expansão de novos cursos apresentava-se com dificuldades, seja pelas 

exigências legais, seja com corpo docente composto predominante por profissionais 

liberais de dedicação parcial, seja pelos limites orçamentários da instituição, mesmo assim, 

nos anos oitenta e nos noventa foram implantados os cursos de Direito, Serviço Social, 

Agronomia, Letras, Matemática e História. Alguns cursos de licenciatura funcionavam em 

regime de férias, para atender aos professores, compatibilizando a docência na rede 

escolar e a vida universitária. O número de cursos e turmas oferecidos é reflexo das 

políticas de contenção da expansão de vagas, adotadas pelo governo federal. 

Apesar de a Fundeste compreender os 37 municípios signatários do Documento 

de Constituição da Fundeste, houve duas expansões fora de sede. Em 1985 foi criada a 

Fundação de Ensino do Extremo Oeste de Santa Catarina ... (Funesc), em São Miguel do 

Oeste, oferecendo o curso de Administração e em 1987, a Fundação de Ensino do 

Desenvolvimento do Oeste (Femai), em Xanxerê, oferecendo o curso de Ciências 
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Contábeis. Posteriormente o leque de cursos foi ampliado. 

O processo de transformação de estabelecimentos isolados em universidades 

ocorreu em diversos pontos do sul do Brasil, cobiçando, dentre outras vantagens, a 

autonomia didático-científica. Para atender às exigências do Ministério da Educação 

(LDB e a Reforma Universitária), em meados de 1990 iniciaram-se as tratativas entre a 

Fundação Universitária do Oeste Catarinense (Fuoc), sediada em Joaçaba, a Fundação 

Educacional e Empresarial do Alto Vale do Rio do Peixe (Femarp), de Videira, e o 

CES/Fundeste.  

Após tramitações no CES/Fundeste, na mantenedora e nos Conselhos da 

Fundeste, foram realizados os trâmites contratuais dos bens das fundações e suas 

salvaguardas.  Em 1992, sob Estatuto da Fundação Unoesc, as atividades universitárias, 

em estrutura multicampi, foram operacionalizadas, com descentralização financeira.  

A Reitoria era sediada em Chapecó e a Fundação Unoesc em Joaçaba. A 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), na integração das fundações 

mencionadas, foi reconhecida como universidade pelo Conselho Estadual de Educação 

em 1995, por meio do Parecer n. 263. O credenciamento, por decreto presidencial 

aconteceu em agosto de 1996. Tratava-se de estrutura complexa, com ordenamentos 

comuns, mas com ‘vocacionamentos’ nem sempre explicitados e de ações concorrentes. 

Mesmo assim, algumas ações rebateram nos diversos campi da universidade, como os 

cursos de mestrado oferecidos através do Plano Sul de Pós-Graduação, para 

qualificação docente, e  a primeira edição do Pronera – Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária. 

Para o campus Chapecó foi momento de constituição de Políticas, como as de 

Graduação, de Seleção Docente e Técnico-administrativo, de Pesquisa, de Extensão, 

bem como da consolidação da Editora Argos (inicialmente denominada Grifos), com 

publicação de livros e de periódicos, respeitada a política editorial. Nesse momento, o 

Campus elaborou sua Política de Capacitação Docente, com abertura de vagas anuais, 

através de editais. 

Como iniciativas da Fundeste, em 1992, foram criados, em Chapecó, os cursos de 

Ciências Biológicas e Ciências Econômicas; em 1993, implantados os de Geografia e 

Agronomia e, em 1994, do curso de Ciências da Computação. Após o reconhecimento da 

UNOESC, foram implantados, em Chapecó, os Cursos de Educação Artística, 

Engenharia Civil, Psicologia, Engenharia Química, Filosofia, Comunicação Social, 

Farmácia e Bioquímica, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrícolas, Educação Física, 

Enfermagem, dentre outros. 

Os cursos e programas de pós-graduação lato sensu tramitavam no Campus e, 
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em reunião dos conselhos superiores da universidade, eram apreciados, aprovação ou 

não, conforme o caso. 

A conjuntura do século XXI acenava para as relações competitivas no âmbito do 

ensino superior, com a proliferação de novas instituições disputando o público com 

potencial de ingresso na universidade e oferta de atrativos que não estavam na agenda 

do Campus.  Paralelamente a esse contexto, as tensões entre os campi da Unoesc 

levaram o Campus Chapecó a solicitar seu desligamento, o que desencadeou o 

movimento de retomada da Fundeste, organizando-a estatutariamente. Ocorreu o 

processo de negociação com a Unoesc, para reaver o que pertencia originalmente à 

instituição e a fração do que fora construído em conjunto.  

A mobilização do Campus Chapecó foi intensa e envolveu diversos segmentos da 

sociedade chapecoense. Constituíram-se comissões de trabalho e o resultado foi a 

elaboração de documento de vinte e um volumes, protocolado no Conselho Estadual, 

justificando que o campus tinha condição de manter a chancela de universidade. 

Simultaneamente, foi reativada a mantenedora Fundeste e criada a nova mantida, cujo 

nome foi escolhido por processo participativo e eletivo. O Campus Chapecó passou a ser 

Universidade Comunitária Regional de Chapecó (Unochapecó). Foram constituídos os 

ordenamentos, pautados no modelo de gestão participativa, com a instituição de 

coordenação de curso, chefia das áreas, colegiados e conselhos, com representação de 

docentes e discentes, e processo eletivo para todos os cargos diretivos.  

Em setembro de 2002, após aprovação do Conselho Estadual, foi instalada a 

Unochapecó, regida por seus ordenamentos, em consonância com os da mantenedora, 

dando continuidade às políticas já construídas. Os cursos criados por ocasião da Fundeste 

e aqueles construídos no Campus Chapecó por ocasião da Unoesc foram continuados. Os 

universitários que desejassem receber o diploma expedido pela Unoesc deveriam 

expressar formalmente sua vontade. Aos que não aderiram à solicitação, o diploma foi 

expedido em nome da Unochapecó, já que a instituição atendia plenamente aos incisos II e 

III do artigo 52 da atual LDB. 

Além da sede, a Unochapecó oferece cursos de graduação, sequenciais, 

tecnólogos e de pós-graduação lato sensu nas cidades de São Lourenço do Oeste, 

Xaxim e Palmitos. Os programas de extensão e os grupos de pesquisa estendem-se ao 

oeste catarinense e noroeste do Rio Grande do Sul, constituindo-se numa territorialidade. 

Diversos foram os procedimentos de organização interna, como a implantação dos 

Planos de Cargos e Salários para técnicos e para docentes, em vigor, com classes 

diferenciadas, permitindo progressão além daquela inerente ao tempo de serviço. Outro 

documento interessante foi o PDI da Unochapecó, construído com assessoria da UFSCar. 



13 
 

 
 

A ampliação das ações fora de sede obrigou a mudança do nome da instituição, 

que passou a se chamar Universidade Comunitária da Região de Chapecó. 

Sinais de densidade acadêmica são observados nos programas de pós-

graduação stricto sensu oferecidos pela instituição. Como fruto da Política de Pós-

graduação e da opção em oferecer cursos com recomendação da Capes, a instituição 

criou e ofereceu o Mestrado em Ciências Ambientais e em 2010 ofertou também o 

Mestrado Profissional em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais. Paralelamente, outros 

cursos foram ofertados e novos estão sendo implantados em convênio com outras 

instituições, visando capacitar o corpo docente. 

A ênfase na qualidade acadêmica, como diferencial ante as concorrentes, esteve 

presente na implantação da Unochapecó. O recredenciamento da universidade, pelo 

Conselho de Estadual de Educação (CEE), foi validade por dez anos, prazo superior ao 

que rotineiramente concedido. 

Conjuntura da educação à distância, com credenciamento de inúmeras 

instituições, ocorre acirrada disputa nesse mercado. A tramitação de cursos e projetos, 

no ritmo anterior, estava em dissonância às exigências e demandas institucionais face ao 

cenário externo. No sentido de tornar a estrutura da Unochapecó ágil e descentralizada, a 

Reitoria constituiu Comissão para Elaboração da Estrutura Universitária. Ouvida a 

comunidade acadêmica, a proposta apresentada e aprovada entrou em vigor em 2009. 

Com configuração que visava à agilidade, sem perder os princípios representativos e 

democráticos, a reforma introduziu uma instância deliberativa operacional, através dos 

comitês, subordinada ao Conselho Universitário, que é a instância máxima institucional 

para assuntos de ordem acadêmica e para formulação das políticas da instituição. 

O estatuto da universidade (UNOCHAPECÓ, 2010), reformulado e aprovado em 

2009, no artigo 9º, assegura que a administração central da universidade será exercida 

em consonância com os princípios da participação qualificada nas decisões e da unidade 

de gestão na execução das políticas institucionais, organizando-a em órgão colegiado 

superior (Consun), órgão executivo e decisório superior (Reitoria), órgãos colegiados de 

integração, que consistem nos conselhos de área; órgãos executivos e decisórios de 

integração, compreendendo as diretorias de área e diretorias executivas das vice-

reitorias. A administração também inclui os órgãos colegiais setoriais, como colegiados 

de graduação, de programas de pós-graduação stricto sensu, coordenações de pós-

graduação lato sensu e cursos sequenciais. 

Nesses quarenta anos, a instituição passou por diversas formas de gestão 

acadêmica, com maior ou menor autonomia para execução de cursos nos diversos 

níveis. Essas unidades foram chamadas de departamentos, depois de centros e 
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atualmente denominam-se áreas. A rigor, as áreas são instâncias institucionais, com 

atribuições de gestão acadêmico-administrativa. Em consonância com as políticas e 

diretrizes dos órgãos superiores e aquelas estabelecidas nos ordenamentos da 

Unochapecó, as áreas congregam docentes para atuação integrada nas dimensões de 

ensino, pesquisa e extensão. A nucleação ocorre pelo critério de afinidade na área de 

conhecimento ou formação acadêmico-profissional (Regimento, Artigo 3º) 

(UNOCHAPECÓ, 2010b). 

Atualmente, a Unochapecó conta com 64 (sessenta e quatro) cursos de graduação 

e tecnólogos em funcionamento, 38 (trinta e oito) cursos de pós-graduação lato sensu em 

andamento, 05 (cinco) Programas de Pós-graduação stricto sensu próprios (Mestrado em 

Ciências Ambientais; Mestrado em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais; Mestrado em 

Educação, Mestrado em Ciências da Saúde e Mestrado em Tecnologia e Gestão da 

Inovação). Além desses, há três programas de doutorado conveniados (Dinter): Engenharia 

de Produção (UFRGS), Odontologia (Unicamp) e Direito (UFSC). A expansão e as 

incursões da Unochapecó acerca da pós-graduação stricto sensu derivam dos objetivos, da 

missão e do conjunto de princípios e finalidades institucionais. 

A acumulação crítica das atividades da Unochapecó se expressa na política 

institucional de indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, numa gestão 

participativa, respeitando os princípios da impessoalidade, da democracia, da 

participação e do enraizamento na comunidade regional. Constrói-se e é construída. 

Insere-se e acolhe, fiel ao princípio que norteou sua ação nesses anos.  

 

1.1 CONTEXTO REGIONAL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DO OESTE 
CATARINENSE 

 

O Município de Chapecó, com cerca de 198 mil habitantes (IBGE, 2013), é 

reconhecido como capital nacional da agroindústria e polo econômico de uma região com 

cerca de 200 municípios onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Ocupa uma posição 

central em relação a círculos formados por grandes centros consumidores do Mercosul, 

como São Paulo, Buenos Aires, Asunción, Montevidéu, Porto Alegre, Curitiba e 

Florianópolis. 

É a 7ª economia no Estado de Santa Catarina, com um Produto Interno Bruto 

(PIB) de R$ 4.505.579,00.  Por ser sede das principais agroindústrias do País, é 

referência nacional na produção de carne suína, de aves, peixes e derivados e também 

na fabricação de máquinas e equipamentos para a agroindústria. O aumento 

considerável das facilidades para implantar empresas na cidade vem diversificando a 

economia, com destaque para os setores moveleiro, educacional, de prestação de 
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serviços, metalmecânica, plásticos, transportes, bebidas, biotecnologia, industrialização 

de carnes, softwares, confecções, instituições educacionais e outros. O resultado é o 

acelerado crescimento econômico e populacional. 

Chapecó é polo turístico de uma região que compreende o Oeste Catarinense, o 

Norte do Rio Grande do Sul e o Sudoeste do Paraná. A excelente infraestrutura hoteleira, 

o aeroporto, a proximidade com os balneários de águas termais e a agenda de feiras e 

eventos diversos consolidam a importância de Chapecó como centro turístico de uma 

região promissora. No Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves ocorrem cerca 

de 20 eventos ao ano, e no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes, são 

aproximadamente 250 eventos/ano, atraindo visitantes brasileiros e estrangeiros, 

consolidando Chapecó como destino turístico, de acordo com o Ministério do Turismo, 

fazendo parte dos 115 municípios prioritários para o desenvolvimento. 

Chapecó foi reconhecida pela Assembleia Legislativa como Capital Catarinense dos 

Eventos de Negócios, conforme Lei n. 14.071, de 31 de julho de 2007, em função de 

eventos como a Exposição Feira Agropecuária e Industrial (Efapi), uma das maiores feiras 

multissetoriais do Brasil, com mais de 650 expositores e 648 mil visitantes (na edição 

2011), a Mercoagro, segunda maior feira do mundo do gênero processamento de carnes, e 

outras grandes atrações que geram milhões em negócios consolidados e prospecções. 

Conta com o Aeroporto Municipal Serafim Bertaso, que oferece voos regulares 

diários para diversas cidades do Brasil, através das principais empresas aéreas 

brasileiras. O aeroporto contabiliza cerca de 40 mil embarques/desembarques mensais. 

O município dispõe, também, de 10 empresas de transporte rodoviário que ligam 

Chapecó a todo o País, movimentando mais de 17 mil passageiros/mês. Além disso, 

conta com 43 empreendimentos de hospedagem, os quais oferecem cerca de 2,7 mil 

leitos. Possui, também, três hospitais de referência regional, sendo um destinado à 

pediatria, 165 unidades escolares, 24 instituições de ensino superior e mais de 15 mil 

empresas em atividade.  

 

1.2 A FUNÇÃO SOCIAL (MISSÃO) 
 

Produzir e difundir conhecimento, contribuindo com o desenvolvimento regional 

sustentável e a formação profissional cidadã.  

 

1.3 VISÃO 
 

Ser referência como universidade comunitária reconhecida pela sua produção 

científica, qualidade acadêmica, gestão democrática e atuação na sociedade.  
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1.4 PRINCÍPIOS 
 

• Formação profissional para a cidadania. 

• Gestão democrática, participativa e eficiente. 

• Compromisso com o desenvolvimento regional. 

• Indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 

• Garantia de meios de acesso e permanência na Unochapecó. 

• Pluralismo. 

• Autonomia. 

• Interdisciplinaridade. 

• Avaliação institucional permanente. 

 

1.5 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 
 

O planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de 

providências a serem tomadas considerando-se que o futuro tende a ser diferente do 

passado. Assim, criam-se condições de agir sobre as variáveis e fatores, de modo que se 

possa exercer alguma influência sobre as incertezas relacionadas ao processo decisório 

e melhorar a probabilidade de alcance das metas e objetivos institucionais. Neste sentido, 

Oliveira (2012) destaca que o planejamento proporciona sustentação metodológica para 

se estabelecer a estratégia a ser seguida pela instituição, otimizando o grau de interação 

com os fatores externos e atuando de forma inovadora e diferenciada. 

Nesse contexto, com a necessidade de melhorar o processo de planejamento 

institucional, em 2009, a então recém-criada Vice-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento, juntamente com as demais unidades de gestão da Unochapecó, 

elaborou proposta de Objetivos Operacionais (curto prazo) e direcionadores estratégicos, 

suportados pelas dimensões do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(Sinaes), que tem a função de alinhar as ações táticas e operacionais das unidades de 

gestão em com nove dimensões, conforme Tabela 1. Em 04 de dezembro de 2009 essa 

proposta foi aprovada no Comitê de Planejamento e Orçamento e publicada na 

Resolução 166/CONSUN/2009. Desde então o planejamento operacional (curto prazo) 

subsidia o planejamento anual realizado pelas unidades de gestão.  

Concomitantemente ao planejamento operacional, a gestão da Unochapecó 

iniciou, em 2010, o planejamento estratégico institucional (longo prazo) das demandas 

educacionais a serem contempladas.  
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Em 2010 e 2011 foram analisados os ambientes internos e externos das unidades 

de gestão acadêmica – ACEA, ACHJ, ACSA e ACS – e Reitoria, por meio da metodologia 

SWOT. 

Após a consolidação da análise do ambiente, foram reformulados os objetivos 

operacionais de curto prazo e definidos os objetivos de longo prazo e os respectivos 

indicadores e metas. Com base nesses objetivos, iniciou-se o desenvolvimento e a 

formulação da estratégia da Unochapecó, utilizando-se a metodologia Balanced 

Scorecard (BSC), proposta por Kaplan e Norton (2004), que permite determinar as 

relações de causa e efeito através de um elemento gráfico, denominado de mapa 

estratégico. Para alcançar os objetivos e metas definidos para o longo prazo, 

estabeleceram-se projetos estratégicos, a partir da definição de ações, cronograma, 

responsáveis e recursos financeiros para operacionalizar a execução. Os objetivos 

estratégicos (de longo prazo), o mapa estratégico, objetivos operacionais (curto prazo) 

foram aprovados no Comitê de Planejamento e Orçamento e encontram-se publicados na 

Resolução 067/CONSUN/2012. 

Na seção seguinte, apresentam-se os elementos do planejamento operacional de 

curto prazo elaborado pela instituição: dimensões do Sinaes, objetivos operacionais de 

curto prazo e direcionadores estratégicos. 

1.6 DIMENSÕES, OBJETIVOS OPERACIONAIS E DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS  

 

O planejamento operacional de curto prazo, dimensões do Sinaes, objetivos e 

direcionadores estratégicos, seguem apresentados na tabela 1. A partir das nove 

dimensões dos Sinaes (não foi possível ainda adequar aos atuais eixos do Sinaes) 

definiram-se 14 objetivos que buscam delimitar as diretrizes  de atuação da Universidade.  

O planejamento operacional, ou de curto prazo, serve como instrumento norteador 

das ações do exercício anual das unidades, devendo ser planejado institucionalmente a 

cada exercício. As necessidades administrativas e acadêmicas devem ser descritas 

considerando as dimensões, os objetivos operacionais e os direcionadores estratégicos 

que, por sua vez, relacionam-se ainda com indicadores e metas estabelecidos para cada 

unidade de gestão, visando mostrar os objetivos alcançados.  

Nesse sentido, todos os objetivos operacionais são revisados anualmente para que 

haja consistência entre o que é planejado a curto e a longo prazo. Assim, os objetivos 

operacionais devem estar interligados horizontalmente e verticalmente com os objetivos 

estratégicos a fim de garantir o alinhamento das decisões das unidades no longo prazo.  

Dessa forma, fica muito mais explícito o conjunto de ‘garantias’ que se quer obter com cada 

um dos objetivos. Para o alinhamento e operacionalização desse conjunto, foi constituído 
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um Sistema de Planejamento que dá ao gestor, docente ou técnico-administrativo 

condições de realizar ações operacionais, controlar e monitorar as metas, direcionadores, 

objetivos, dimensão e consequentemente a estratégia institucional. 

 
Tabela 1 - Dimensões, Objetivos Operacionais e Direcionadores Estratégicos 

DIMENSÃO OBJETIVOS DIRECIONADOR ESTRATÉGICO 
DIMENSÃO 1:  
Oferta de cursos e 
serviços à comunidade 

OBJETIVO 1:  
Garantir matrículas em cursos 
de graduação e de pós-
graduação. 

1.1 Garantir alunos nos cursos de 
Bacharelado e Licenciatura. 

  1.2 Garantir alunos nos cursos  
Tecnólogos. 

  1.3 Garantir alunos nos cursos de pós-
graduação lato sensu. 

  1.4 Garantir alunos nos cursos de pós-
graduação stricto sensu. 

  1.5 Reduzir a ociosidades de créditos. 
  1.6 Reduzir a evasão. 
  1.7 Garantir alunos vinculados ao portal do 

egresso. 
  1.8 Garantir índice de demanda no 

vestibular e nos processos seletivos. 
 OBJETIVO 2:  

Garantir matrículas em cursos 
de extensão – EaD. 

2.1 Garantir matrículas em cursos de 
extensão em EaD. 

DIMENSÃO 2: 
Qualidade acadêmica 

OBJETIVO 3:  
Atingir desempenho 
satisfatório em todos os 
cursos na avaliação do MEC. 

3.1 Atingir desempenho 4 (CPC) nos 
cursos avaliados pelo MEC. 

 OBJETIVO 4:  
Atingir índice de satisfação 
nos cursos de graduação. 

4.1 Garantir cursos com índice de 
avaliação satisfeito e plenamente 
satisfeito. 

DIMENSÃO 3: 
Produção e difusão do 
conhecimento 

OBJETIVO 5:  
Criar condições para 
implantação e consolidação 
do stricto sensu. 

5.1 Garantir publicação de artigos em 
periódicos superior a B2. 

  5.2 Garantir a implantação de programas 
stricto sensu. 

  5.3 Garantir a consolidação dos 
programas de stricto sensu. 

 OBJETIVO 6:  
Elevar a publicação de artigos 
em anuais e periódicos. 

6.1 Garantir número de artigos publicados 
em anais de eventos e periódicos. 

DIMENSÃO 4: 
Responsabilidade 
social 

OBJETIVO 7: 
Transferir conhecimento 
de relevância social e 
ambiental para a comunidade. 

7.1 Proporcionar conhecimento de 
relevância social e ambiental à 
comunidade, através dos núcleos/ eventos 
de pesquisa e extensão. 

  7.2 Promover conhecimento de relevância 
social e ambiental via recursos da 
Assistência Social. 
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DIMENSÃO 5: 
Comunicação com a 
sociedade 

OBJETIVO 8:  
Potencializar a percepção da 
marca na comunidade interna 
e externa. 

8.1 Garantir a percepção da marca 
Unochapecó na comunidade interna e 
externa. 

DIMENSÃO 6: Gestão 
de Pessoas 

OBJETIVO 9: 
Garantir eficiência profissional 
e qualidade no atendimento 

9.1 Garantir a satisfação do corpo 
docente, técnico-administrativo, gestores e 
discentes da Unochapecó. 

DIMENSÃO 7: 
Estrutura 
organizacional e 
processos internos 

OBJETIVO 10: 
Estruturar e aprimorar o 
sistema de informação para 
tomada de decisão. 

10.1 Garantir a satisfação dos usuários e 
gestores com o sistema de informação. 

DIMENSÃO 8: 
Infraestrutura 

OBJETIVO 11: Investimento 11.1 Identificar as demandas de 
investimentos institucionais e as previstas 
nos PPCs, para atender as necessidades 
administrativas e acadêmicas. 

DIMENSÃO 09: 
Sustentabilidade 

OBJETIVO 12: 
Elevar a captação de 
recursos 

12.1 Aumentar a captação dos recursos 
financeiros em relação à receita total. 

  12.2 Elevar a captação dos recursos de 
terceiros para investimentos. 

 OBJETIVO 13: 
Elevar a prestação de 
serviços 

13.1 Aumentar o volume de recursos 
financeiros da prestação de serviços. 

 OBJETIVO 14: 
Garantir a redução dos custos 
operacionais 

14.1 Garantir a redução das despesas de 
custeio em relação à receita total. 

  14.2 Reduzir o comprometimento da 
receita em relação à folha de pagamento. 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle (DPC). 
 

1.7 MAPA ESTRATÉGICO 
  

O mapa estratégico foi estruturado por meio de objetivos estratégicos de longo 

prazo que interagem entre si através de relações de causa e efeito a partir de quatro 

perspectivas: Perspectiva da Fundação, Perspectiva das Pessoas e Organizações em 

Formação, Perspectiva dos Processos do Conhecimento e Perspectiva do 

Desenvolvimento Humano. As perspectivas estabelecidas relacionam-se com o intuito de 

criar uma visão partilhada dos objetivos estratégicos e direcionar a Unochapecó em 

manter seu foco de atuação que é a manutenção da sustentabilidade e do status de 

universidade para concretizar sua missão e visão de futuro.  

Uma associação entre os objetivos estratégicos e o posicionamento institucional 

foi considerada e, levando-se em conta os cenários existentes, se chegou a uma 

composição estruturada da estratégia da Unochapecó. Esse instrumento permite oferecer 

as condições ideais para a elaboração de projetos específicos para a consecução dos 

objetivos. Em um primeiro momento, 21 projetos foram desenvolvidos e seis deles, 
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considerados emergenciais, estão em desenvolvimento.  

A Figura 1 mostra o mapa estratégico institucional com 22 objetivos estratégicos, 

acompanhados das respectivas relações de causa e efeito indicadas pelas setas. 

A partir da construção do mapa estratégico que oportunizou à instituição definir 

seus objetivos estratégicos (longo prazo), buscou-se traçar uma associação entre esses 

elementos de planejamento, de forma que a estratégia tivesse uma ligação mais 

específica com os objetivos operacionais (curto prazo) já existentes na instituição.  

A Tabela 2 mostra a relação entre o mapa estratégico e os objetivos operacionais, 

a fim de atender o alinhamento entre o curto e o longo prazo da estratégia institucional. 

Essa relação exige que as atividades executadas diariamente na instituição tenham 

sintonia com o foco institucional que é assegurar o status de universidade e garantir a 

sustentabilidade. É importante ressaltar que a alocação dos objetivos, conforme a Tabela 

2, representa o efeito direto dos objetivos de curto prazo em relação aos de longo prazo. 

Contudo, existem efeitos indiretos entre esses objetivos, por meio da relação de causa e 

efeito do próprio mapa estratégico, que podem ser visualizados quando se faz a matriz de 

impacto cruzado entre os objetivos. Portanto, o fato de alguns dos objetivos estratégicos 

não estarem relacionados com objetivos operacionais não quer dizer que não estejam 

contemplados, pois as ações planejadas acabam influenciando os objetivos ascendentes 

que são efeitos e ao mesmo tempo causas de outros.  

Assim, ao longo do tempo, o planejamento deve ser revisado, monitorado e 

ajustado, e o desempenho deve ser medido para o alcance dos objetivos estratégicos. 

Ainda, no exercício decorrido, deve-se avaliar os objetivos, ações e resultados, a fim de 

propor novas estratégias, metas e objetivos de acordo com a necessidade institucional. 
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Figura 1 - Mapa Estratégico da Unochapecó 2014-2018 

 
 

Tabela 2 - Vínculo de objetivos estratégicos e operacionais 

C-1 Melhorar a satisfação do 
estudante 

OBJETIVO 1:  
Garantir matrículas em cursos de 
graduação e pós-graduação. 

*** 

C-2 Elevar a qualidade do ensino e 
da aprendizagem 

OBJETIVO 3:  
Atingir desempenho satisfatório em 
todos os cursos na avaliação do 
MEC. 

*** 

C-3 Elevar a oferta de serviços 
diferenciados 

OBJETIVO 12:  
Elevar a captação de recursos. 

OBJETIVO 13: 
Elevar a prestação de 
serviços. 

C-4 Facilitar a inserção no mundo 
profissional *** *** 

C-5 Fortalecer a gestão de marca 

OBJETIVO 7:  
Transferir conhecimento de 
relevância social e ambiental para a 
comunidade. 

OBJETIVO 8:  
Potencializar a 
percepção da marca 
Unochapecó na 
comunidade interna e 
externa. 

C-6 Elevar margem de 
contribuição dos cursos *** *** 

P-1 Atingir padrão de gestão do 
ensino 

OBJETIVO 4:  
Atingir índice de satisfação nos 
cursos de graduação. 

*** 

P-2 Atingir formação profissional 
focada na apropriação do 
protagonismo (método científico) 

*** *** 

P-3 Ampliar o acesso e 
acessibilidade a novas plataformas 
de conhecimento 

OBJETIVO 02: 
Garantir matriculas em cursos de 
extensão EaD. 

*** 
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P-4 Elevar a transformação de 
demanda em projetos  *** *** 

P-5 Atingir cultura institucional de 
pesquisa, inovação e 
empreendedorismo 

OBJETIVO 05: 
Criar condições para implantação e 
consolidação do stricto sensu. 

OBJETIVO 6: 
Publicação de artigos em 
anuais e periódicos. 

P-6 Elevar a eficiência operacional 
OBJETIVO 14:  
Garantir a redução dos custos 
operacionais. 

0BJETIVO 11: 
Investimento 

A-1 Elevar a atração, formação e 
retenção de talentos *** *** 

A-2 Qualificar pessoas para 
produção de conhecimento em 
novas plataformas tecnológicas 

*** *** 

A-3 Elevar o sentimento de 
pertença, humanização e 
comprometimento das pessoas 
com a estratégia 

*** *** 

A-4 Melhorar competências em 
processos.  

OBJETIVO 10: 
Estruturar e aprimorar o sistema de 
informação para tomada de decisão. 

*** 

A-5 Elevar a capacitação em 
gestão 

OBJETIVO 9:  
Garantir eficiência profissional e 
qualidade no atendimento. 

*** 

A-6 Aperfeiçoar plano de carreira *** *** 
 

Os indicadores e metas estabelecidos ao longo dos próximos anos, para os 

objetivos, são apresentados mais adiante, na Seção 3. 

Na seção seguinte são apresentados os objetivos, projetos e iniciativas 

estratégicas que visam suportar o cumprimento dos objetivos institucionais e suas metas.  

 

1.8 OBJETIVOS E INCIATIVAS ESTRATÉGICAS 
  

As metas anuais são traçadas ano após ano, conforme a expectativa de 

desenvolvimento aprovada pela instituição dentro dos parâmetros do planejamento 

operacional. Essa ação é prudente no sentido que é estabelecida juntamente com a 

análise dos resultados obtidos no ano anterior e as condições que se colocam para a 

busca dos objetivos do ano vindouro. 

Abaixo, apresenta-se o conjunto de indicadores com suas respectivas metas 

definidas para o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), associados 

aos objetivos institucionais, sempre com base na expectativa de orçamento e 

planejamento definido pela instituição. 

Ressalta-se mais uma vez que o valor numérico da meta não é aqui apresentado, 

pois evolui a cada ano, derivando da meta estratégica a ser atingida pela instituição. 
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Tabela 3 - Perspectivas, objetivos estratégicos, indicadores e metas institucionais	  

PERSPEC 
TIVAS OBJETIVOS 

INDICADOR 
GERAL 

NOME/ 
CONCEITO 

META INSTITUCIONAL GERAL 
FORMA DE COLETA 

UNID. 
DE 

MEDIDA 2014 2015 2016 2017 2018 

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

da
 F

un
da

çã
o 

Garantir a 
Sustentabili
dade 

Resultado 
operacional 
da atividade 

Receita 
operacional 
menos custo  
operacional, 
exceto receitas e 
despesas 
financeira e 
recuperação de 
ações 

Redução 
50%  
do déficit 
de 2013 

Redução 
de 100% do  
déficit de 
2014 

Superávit  
00 mil 

Superávit  
400 mil 

Superávit  
600 mil 

Receita operacional 
menos custo 
operacional, exceto 
receitas financeiras, 
despesas financeiras e 
recuperação de ações. 

R$ 

Assegurar o 
status de 
universidad
e 

Critérios 
mínimos 
exigidos pelo 
MEC 

Atendimento dos 
critérios mínimos 
exigidos pelo 
MEC(*) 

Atendiment
o de 80% 
dos 
critérios 
exigidos 

Atendiment
o de 80% 
dos 
critérios 
exigidos 

Atendiment
o de 100% 
dos critérios 
exigidos 

Atendiment
o de 100% 
dos 
critérios 
exigidos 

Atendiment
o de 100% 
dos critérios 
exigidos 

Atendimento das metas 
quantitativas exigidas 
pelo MEC para manter 
o status de 
universidade. 

% 

Aumentar a 
receita 

Receita 
realizada no 
período 

 Receita líquida 
total realizada no 
período. 

Cresciment
o 5% 

5% 5% 5% 5% Variação % anual da 
receita líquida real. 

% 

Assegurar o 
equilíbrio 
econômico 
financeiro 

Comprometim
ento da 
receita com 
folha de 
pagamento 

Despesa direta 
com folha de 
pagamento 
(salários e 
encargos) em 
relação à receita 
liquida total 

71% 68% 67% 66% 65% 

Total de despesa direta 
(exceto pessoal 
indireto, como terceiros) 
com folha de 
pagamento (salários e 
encargos) em relação à 
receita líquida total. 

% 
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Pe
rs

pe
ct

iv
a 

da
s 

Pe
ss

oa
s 

e 
O

rg
an

iz
aç

õe
s 

em
 F

or
m

aç
ão

 

Melhorar a 
satisfação do 
estudante 

Satisfação do 
estudante 

Índice de 
satisfação dos 
estudantes em 
relação ao curso 

60% 75% 80% 85% 85% 

Média das questões que 
contemplam os 
estudantes plenamente 
satisfeitos e satisfeitos 
com o curso em relação 
ao total de estudantes. 

% 

Elevar a 
qualidade do 
ensino e da 
aprendizage
m 

Índice Geral 
de Cursos 
(IGC) 

Nota dos CPC dos 
cursos e nota 
Capes 

Continuo 
2,80 
equivalente
s  
a 3 

Continuo 
2,95 
equivalentes  
a 4 

4 4 4 Media ponderada dos 
CPC mais a nota Capes. Nota 

Elevar a 
oferta de 
serviços 
diferenciados 

 Novos cursos 
graduação. 

Número total de 
novos cursos de 
graduação 
efetivados 

3,0 2 2 1 1 
Total de novos cursos 
de graduação 
efetivados. 

Valor  
absoluto 

Facilitar a 
inserção no 
mundo 
profissional 

Empregabilida
de 

Total de 
concluintes com 
emprego  

70 75 80 85 90 

Número de estudantes 
com emprego ao 
ingressar em relação ao 
número de estudantes 
com emprego ao 
concluir o curso. 

% 

Fortalecer a 
gestão da 
marca 

Percepção da 
marca 

Total de 
estudantes do 
ensino médio que 
lembram da marca 
como primeira 
opção de IES 

67% 70% 72% 73% 75% 

Total de estudantes do 
ensino médio que 
lembram da marca como 
primeira opção de IES 
em relação ao total de 
estudantes. 

% 

Elevar a 
margem de 
contribuição 
dos cursos 

Margem de 
contribuição 

Margem de 
contribuição média 
da instituição 

35% 38% 41% 44% 45% 

Margem de contribuição 
média realizada da 
instituição, considerando 
o portfólio de 46 cursos 
de graduação. 

% 
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Pe
rs

pe
ct

iv
a 

do
s 

Pr
oc

es
so

s 
do

 C
on

he
ci

m
en

to
 

Atingir 
padrão de 
gestão do 
ensino 

Entrega das 
funções 
acadêmicas 
dentro do 
prazo no 
período 

Entrega dos 
compromissos 
acadêmicos 
(planos de ensino, 
preenchimento do 
diário de classe, 
postagem 
atividades TDE) 
dentro do prazo no 
período 

70% das  
entregas  
dentro do  
prazo 

85% das  
entregas  
dentro do  
prazo 

90% das  
entregas  
dentro do  
prazo 

93% das  
entregas  
dentro do  
prazo 

95% das  
entregas  
dentro do  
prazo. 

Total de entregas das 
funções acadêmicas 
(planos de ensino, 
preenchimento do diário 
de classe, postagem 
atividades TDE) dentro 
do prazo em relação ao 
total de entregas no 
período. 

% 

Atingir 
formação 
profissional 
focada na 
apropriação 
do 
protagonism
o (método 
científico) 

Número de 
patentes 
encaminhadas 

Número de 
patentes 
encaminhadas 

_ 1 3 5 8 
Número de patentes 
encaminhadas ou em 
processo de registro 

Número 
absoluto 

Ampliar o 
acesso e 
acessibilidad
e a novas 
plataformas 
de 
conheciment
o 

Número de 
acessos ao 
AVA para 
recebimento 
de atividades 
discentes 

Docentes que 
utilizam o 
ambiente virtual de 
aprendizagem 
(AVA) para 
receber as 
atividades do 
Trabalho Efetivo 
Discente (TDE) 

_ 20% 45% 60% 100% 

Número de docentes 
que utilizam o ambiente 
(AVA) para receber as 
atividades do Trabalho 
Discente Efetivo (TDE) 
em relação ao total de 
docentes que ministram 
componentes 
curriculares nos novos 
PPC. 

Número 
absoluto 
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Elevar a 
transformaçã
o de 
demandas 
em projetos 

Recursos 
financeiros 
oriundos da 
captação e 
prestação de 
serviços 

Total de recursos 
financeiros 
advindos da 
captação e 
prestação de 
serviços em 
relação à receita 
líquida total. 

3% 5% 7% 8% 10% 

Total de recursos 
financeiros advindos da 
captação e prestação de 
serviços em relação à 
receita líquida total. 

% 

Atingir 
cultura 
institucional 
de pesquisa, 
inovação e 
empreended
orismo 

Conceito dos 
programas 
stricto  
sensu 

Conceito 
Capes 

Conceito 3 
em 100% 
dos 
programas 
stricto 
sensu 

Conceito 3 
em 100% 
dos 
programas 
stricto sensu 

Conceito 4 
em pelo 
menos 2 
dos 
programas e 
conceito de 
no mínimo 3 
para os 
demais. 

Conceito 4 
em pelo 
menos 2 
dos 
programas 
e conceito 
de no 
mínimo 3 
para os 
demais. 

Conceito 4 
em pelo 
menos 2 
dos 
programas e 
conceito de 
no mínimo 3 
para os 
demais. 

Nota obtida na avaliação 
trienal da Capes para 
cada programa stricto 
sensu. 

Número 
absoluto 

Elevar a 
eficiência 
operacional 

Despesas 
gerais 

Despesas gerais 
(exceto despesa 
com pessoal direto 
e indireto) em 
relação à receita 
bruta total 

23% 22% 21% 20% 20% 

Total das despesas 
gerais (exceto despesa 
com pessoal direto e 
indireto) em relação à 
receita bruta total. 

% 

(*) Número de docentes integrais em relação ao total de docentes; Obtenção de conceito institucional (CI) igual ou superior a 4 estabelecido pelo MEC; 
Obtenção de Índice Geral de Cursos (IGC) com nota igual ou superior a 3 em todos os cursos avaliados pelo MEC; Aprovação de 04 programas de 
Mestrado; Aprovação de 02 programas de Doutorado.
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A Tabela 4 mostra a relação dos objetivos e os respectivos projetos e 

iniciativas estratégicas. Os projetos significam intervenções que devem ser realizadas 

para que a Unochapecó alcance seus objetivos estratégicos ao longo do tempo. Os 

projetos se desdobram em planos de ações com cronograma, coordenadores do 

projeto e aporte de recursos financeiros necessários para a execução. As iniciativas 

estratégicas representam um rol de projetos agrupados e tem por finalidade alinhar e 

gerar sinergia nas ações que focalizam o mesmo objetivo e pretendem produzir 

resultados similares. 

Para definição do foco a ser atingido em 2014, realizou-se a análise de 

suficiência estratégica, avaliando-se o impacto cruzado dos projetos  nos objetivos e a 

contribuição para a estratégia institucional com base na missão e visão da 

Unochapecó. A análise de 22 projetos estratégicos e 18 iniciativas estratégicas 

possibilitou a escolha de seis projetos prioritários para serem executados a partir de 

2013: criação da estrutura de Gerenciamento de Relacionamento com o Estudante 

(CRM), estruturação do portfólio de cursos de graduação, projeto de otimização e 

controle de horas docentes, revisão administrativa e pedagógica para a oferta do 

ensino (Revisão Geral dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação), 

Constituição da Rede de inovação e estruturação do Parque Científico e Tecnológico 

Chapecó@ e Projeto de fortalecimento da pós-graduação stricto sensu. 

Cada projeto prioritário possui um plano de ação detalhado que traz as 

especificidades de cada ação e é executado de forma independente dos demais. Para 

monitorar os projetos estratégicos são estabelecidas reuniões de gestão estratégica 

(RGE) trimestrais, que têm o intuito de avaliar a execução dos projetos, dos objetivos 

institucionais e o desenvolvimento da estratégia. Anualmente, o conjunto de projetos 

deve ser reavaliado, visando estabelecer as prioridades para o próximo exercício e a 

contribuição para a estratégia. 

 
Tabela 4 - Relação entre objetivos e projetos estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (PROJETOS) 

C-1 Melhorar a satisfação do estudante 
Programa Unochapecó de Atendimento e Relacionamento 
(Reformulação do SOL, CRM, Política de Atendimento, 
Ouvidoria, Pertencimento) 

C-2 Elevar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem Acompanhamento e avaliação institucional (IGC 4) 

C-3 Elevar a oferta de serviços 
diferenciados 

Portfólio de cursos 

Organização e implementação da EaD na Unochapecó 
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Redimensionamento da Extensão 

C-4 Facilitar a inserção no mundo 
profissional *** 

C-5 Fortalecer a gestão da marca *** 

C-6 Elevar margem de contribuição dos 
cursos Otimização e controle de horas 

P-1 Atingir padrão de gestão do ensino.  

Controle da implementação dos processos pedagógicos (PPC, 
AVA, TDE, metodologias de ensino, efetividade do trabalho 
docente) 

Reestruturação dos sistemas de informação 

P-2 Atingir formação profissional focada 
na apropriação do protagonismo (método 
científico). 

*** 

P-3 Ampliar o acesso e acessibilidade a 
novas plataformas de conhecimento.  *** 

P-4 Elevar a transformação de demanda 
em projetos  Consolidação da Rede de Inovação 

P-5 Atingir cultura institucional de 
pesquisa, inovação e 
empreendedorismo.  

Consolidação do stricto sensu 

PDI/PPI 

P6 -Eficiência operacional 

Reestruturação contábil financeira (orçado e realizado - 
planejamento) 

Estrutura (continuidade/descontinuidade e alocação de 
investimentos) 

Núcleo de Produção de Conteúdo (NPC) 

A-1 Elevar a atração, formação  e 
retenção de talentos.  Atração e retenção de talentos (Plano de carreira, previdência) 

A-2 Qualificar pessoas para produção de 
conhecimento em novas plataformas 
tecnológicas.  

*** 

A-3 Elevar o sentimento de pertença, 
humanização e comprometimento das 
pessoas com a estratégia.  

*** 

A-4 Melhorar competências em 
processos.  *** 

A-5 Elevar a capacitação em gestão. Programa de Desenvolvimento de Gestores (PDG) 

A-6 Aperfeiçoar plano de carreira *** 

Iniciativas estratégicas (projetos) prioritárias para 2014. 
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1.9 POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 

A Unochapecó vem desempenhando um importante papel de transformação na 

região de sua abrangência. Essa posição de vanguarda e de instrumento de 

desenvolvimento regional é uma representação no posicionamento da missão da 

Universidade. Um conjunto de ações em determinados campos, conduzem a uma 

significação a este posicionamento. Uma delas é a utilização das condições permitidas 

pelo modelo comunitário, de aproximação da Universidade com os meios de produção 

da sociedade, no mais amplo sentido de abrangência e atingindo todas as áreas do 

conhecimento humano, permitindo o desenvolvimento da pesquisa universitária a 

partir da resolução de problemas existentes na sociedade. Essa aproximação muda as 

condições existentes anteriormente, permitindo que a inovação seja um tema central 

para representar esse novo modelo e conduzir a Universidade para se tornar um ente 

integrado à realidade atual. O desenvolvimento contemporâneo se dá principalmente a 

partir da inovação e da associação do conhecimento aos meios de produção - a 

chamada tríplice hélice, termo que representa a associação da Universidade, do setor 

público e do setor privado para, de forma conjunta, promover e difundir o 

desenvolvimento. A criação da Rede de Inovação, instrumento de gestão associado à 

estratégia de efetivação do Parque Científico e Tecnológico Chapecó@, aponta para a 

construção de uma Universidade mais próxima da sociedade e do ambiente 

profissional, que se transforma para ser uma Universidade não somente preocupada 

com a pesquisa (Modelo Humboldiano), mas avança até o patamar de envolvimento 

com a inovação e o desenvolvimento regional sustentável. 

Outro importante campo de atuação que se associa ao já explicitado é a 

internacionalização e constituição de ações que permitam à Universidade ganhar 

amplitude global, permitindo que acadêmicos, docentes e técnicos tenham a 

oportunidade de interagir com instituições estrangeiras, ampliando a base de 

conhecimento da própria instituição.  

 

1.10 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
Ao adotar um posicionamento de vanguarda como modelo de comunicação 

com seus diversos públicos, a Unochapecó busca reforçar junto à comunidade a ideia 

de que está atenta aos movimentos do mundo e de que é capaz de criar novas 

realidades a partir dos conhecimentos e transformações que gera. Para isso, a 

comunicação institucional da Unochapecó trabalha com elementos e dinâmicas 

inusitadas e inovadoras para o segmento, com o objetivo de surpreender as pessoas. 

Assim, em todos os projetos de comunicação os atributos da marca devem 
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refletir as premissas de empregabilidade, conectividade, conveniência, cultura, estilo 

de vida universitária, interatividade, entretenimento, informação, vanguarda e 

inovação. O posicionamento deve ser simples, objetivo e claro, tanto para os gestores, 

como para o público-alvo. 

Por meio de pesquisas, identificaram-se elementos relevantes para o discurso, 

a promessa da marca e o posicionamento, que se tornaram as premissas da 

Unochapecó.  A partir dessa definição, as ações envolvendo a marca da Unochapecó 

passaram a ser padronizadas. Foi estabelecido um padrão, também, para a linguagem 

utilizada nos diferentes canais de comunicação, para que os conceitos defendidos pela 

Unochapecó sejam reafirmados reconhecidos pela sociedade.  

O planejamento estratégico de comunicação estabelece como, onde, quando e, 

principalmente, quanto investir em cada campanha. Isso torna a comunicação eficaz e 

potencializa os resultados. Para se chegar a esse entendimento, foram desenvolvidos 

vários estudos visando identificar o público-alvo da universidade, para que a 

comunicação fosse adequada a esse perfil, ampliando as chances de envolver clientes 

em potencial.  

A revolução no formato da comunicação institucional teve início em 2008, 

baseada no discurso de que novas ideias são a força motriz da transformação.  Desde 

então a Unochapecó vem se consolidando como um dos grandes polos de educação 

da região oeste de Santa Catarina e está presente no imaginário coletivo da região e 

do estado. 

 
A marca nas redes sociais 

Uma universidade precisar estar onde seus estudantes estão. Nada melhor do 

que as mídias sociais para buscar engajamento e relacionamento com eles. A atuação 

digital da Unochapecó consiste na utilização de mídias próprias, pagas e espontâneas. 

Desde 2009 a instituição utiliza o Facebook e o Twitter. Atualmente, está presente 

também no Linkedin, Instagram e Foursquare. O objetivo é o relacionamento com os 

estudantes e vestibulandos, oferecendo respostas rápidas às dúvidas e geração de 

conteúdo relevante, de acordo com as especificidades de cada mídia e a essência da 

marca. Com isso buscamos coletar e qualificar leads para utilizar nos processos de 

conversão, além de mensurar ROI dos investimentos em campanhas, auxiliar na 

promoção e divulgação das atividades institucionais e reduzir os custos de 

investimento em mídia tradicional. 
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Customer Relationship Management (CRM) 

Tendo em vista que o nível de exigência do público das universidades 

aumentou nos últimos anos, demandando um novo posicionamento em relação ao 

atendimento, a Unochapecó desenvolveu um projeto visando à qualificação do 

atendimento, a fim de oferecer soluções às demandas dos diversos públicos com os 

quais se relaciona. O Programa Unochapecó de Atendimento inclui cinco grandes 

ações. Em 2013, foi iniciada a implantação do CRM (Customer Relationship 

Management), uma ferramenta que estabelece métodos para o registro de 

informações de usuários e situações, permitindo a adoção de procedimentos-padrão 

para ocorrências similares. Além disso, as informações registradas servem de base 

para o planejamento de outras ações, pois permitem traçar o perfil do usuário e das 

demandas mais frequentes.  

 

Núcleo de Produção de Conteúdo (NPC) / Portal do Conhecimento 

Cada vez mais pessoas com recursos mínimos compartilham dados e 

informações de maneira ágil, gerando novos paradigmas para comunicação e 

educação.  

A Unochapecó é uma grande geradora de conteúdos, mas parte do 

conhecimento produzido fica restrita a grupos e espaços internos ou não é explorada 

ao máximo devido às formas e/ou aos formatos utilizados.  

O Núcleo de Produção de Conteúdo (NPC) é uma nova estrutura de produção 

em que a lógica da comunicação é pensada a partir do conteúdo, apropriando-se de 

estratégias que visam potencializar seus efeitos através da utilização de diferentes 

linguagens, formatos e canais.  

Está sendo implantado com o objetivo de ampliar a capacidade de 

comunicação e interação da Unochapecó com seus diferentes públicos através da 

produção de conteúdos de excelência, capazes de gerar ideias instigantes e 

inovadoras. 

Um dos principais produtos do NPC é o Portal do Conhecimento, cuja função é 

captar conteúdos já produzidos dentro dos espaços da Unochapecó e transformá-los 

em produtos/ferramentas didáticas. Além disso, pretende estimular e organizar a 

produção de novas formas de explorar e compartilhar o conhecimento. 

 

Orientadores do posicionamento 

• Reafirmar a ideia de transformação, dando continuidade ao posicionamento 

criado para a marca na campanha ‘sua cabeça, nosso mundo’. 

• Renovar a comunicação, respeitando o argumento e buscando outros 
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caminhos para a linha criativa aplicada em 2008 e 2009. 

• Buscar uma maior profundidade de mensagem, ampliando a percepção do 

que está sendo dito também a partir do aprimoramento de recursos visuais e 

direção de arte.  

• Trabalhar com argumentos relativos aos valores da instituição e pilares da 

marca, estabelecendo uma coerência com as demais frentes de 

comunicação da Unochapecó. 

• Retratar um estado de espírito da Unochapecó, que envolve transformar 

sonhos e desejos em diferentes realidades. Ou seja, a comunicação está 

baseada em valores e aspirações que são universais e, portanto, 

ultrapassam barreiras físicas e geográficas. Trata-se da possibilidade de 

construir um mundo melhor a partir da transformação das ideias.  

• Criar um clima mais inspirador para passar a mensagem.  

• Como o discurso é dirigido para o público em geral, precisamos trabalhar 

com argumentos menos específicos e que despertem sensações mais 

amplas, comuns a todas as pessoas. Assim, evitamos que alguém não se 

identifique com o que está sendo dito em função de uma situação que não 

faça sentido dentro da sua realidade ou forma de perceber o mundo. 

• Ser vanguarda na maneira de comunicar.  

 
Definições de atuação da marca  

• Vanguarda / coragem  

• Reconhecimento no mercado de trabalho 

• Inovação 

• Promotora de grandes transformações  

• Credibilidade institucional 

• Vanguarda no ensino, na cultura, na responsabilidade ambiental 

• Clima estudantil universitário 

 
Atitude/postura  

• Culta/despojada 

• De vanguarda e Conectada 

• Ecologicamente responsável 

• Visualmente diferenciada 

 

Discurso 

• De vanguarda, sendo o elemento promotor de mudanças. 
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Slogan 

O slogan, inicialmente ‘Transforme sua cabeça, transforme nosso mundo’ e 

atualmente ‘Sua cabeça, nosso mundo’, está em conexão com o Ideal Self, de modo 

geral, das gerações X e Y. 

• Atribuição de valor para o estético 

• Alta conectividade 

• Condição de mobilidade  

• Hedonismo 

• Cambialidade 

 

Atributos 

• Empregabilidade 

• Conectividade 

• Conveniência 

• Cultura 

• Estilo de vida universitária 

• Interatividade 

• Entretenimento 

• Informação 

• Vanguarda e inovação 

 

Premissas orientadoras 

• Empregabilidade 

• Conectividade 

• Conveniência 

• Cultura 

• Estilo de vida universitária 

• Interatividade 

• Entretenimento 

• Informação 

• Vanguarda e inovação 

 

Principais projetos institucionais com foco em comunicação 

• Mundo das profissões 

• Efapi 
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• Campanha institucional 

• Campanhas vestibular e seletivos 

• Projeto Unocultural 

• Patrocínios qualificados (esporte, cultura, tecnologia, responsabilidade 

social) 

• Patrocínio Chapecoense (time principal e categorias de base) e Female 

(futsal feminino) 

• Concentração POP 

• Kombinação 

• Prêmio Meritus Unochapecó 

• Unowebtv 

• Livraria e Grife Unochapecó 

• Implantação de CRM/Setor de vendas (Programa de Atendimento e 

Relacionamento Unochapecó) 

• Implantação DCD 

• Reformulação portal principal (site) 

• Atuação nas redes sociais 

• Estudo aprofundado sobre nosso público e IES 

• Planejamento de marketing e comunicação a longo prazo 

• Criação de unidade visual institucional e promocional (Cursos) 

• Projeto inovador de branding na região (gestão de marca) 

• Circuito Unochapecó (Olimpíadas) 

• Dia do Estudante  
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2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 
2.1 POLÍTICA E DIRETRIZES PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO E 
SEQUENCIAL DA UNOCHAPECÓ 
 
2.1.1 Princípios para o ensino de graduação e sequencial da Unochapecó 
 

Princípios são eixos referenciais que fundamentam as ações relacionadas ao 

ensino de graduação da Unochapecó.  

Os princípios para o ensino de graduação e sequencial da Unochapecó são: 

• educação para a condição humana e para a cidadania; 

• autonomia intelectual;  

• avaliação permanente; 

• qualidade do ensino; 

• compromisso com os interesses coletivos; 

• ensino de graduação articulado com a pesquisa e extensão; 

• unidade e pluralidade. 

 

2.1.2 Diretrizes para o ensino de graduação e sequencial da Unochapecó 
 

As diretrizes visam a explicitar parâmetros para fundamentar as especificidades 

das áreas do conhecimento, campo do saber ou profissão, buscando desenvolver de 

maneira diferenciada nos estudantes a capacidade intelectual e profissional 

necessária à formação de valores e competências.  

A Unochapecó define como diretrizes para o ensino de graduação e 

sequencial: 

• fundamentação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) nas diretrizes 

curriculares nacionais e ordenamentos institucionais; 

• estruturação e funcionamento dos cursos de graduação e sequenciais em 

consonância com os indicadores externos de qualidade e os processos de 

avaliação; 

• processo seletivo para contratações docentes, pautado em critérios 

institucionais; 

• ampliação e atualização do acervo bibliográfico e referências online; 

• qualificação e otimização dos serviços ofertados aos docentes e discentes; 

• compromisso com acesso, acessibilidade, inclusão, permanência e sucesso 

dos estudantes na universidade; 

• apoio à organização estudantil; 
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• inovação e flexibilidade na estrutura curricular; 

• oferta compartilhada de componentes curriculares; 

• implementação de novas tecnologias na Universidade; 

• articulação dos cursos com os egressos; 

• formação para a docência na educação superior; 

• adoção de princípios na avaliação da aprendizagem universitária da 

Unochapecó; 

• implementação de programas de avaliação interna dos cursos; 

• implementação de política de estágios que contemple as especificidades 

das licenciaturas, do bacharelado e demais cursos oferecidos pela 

Unochapecó; 

• iniciação científica como estratégia de formação profissional e apropriação 

do método científico; 

• extensão como estratégia privilegiada de inserção comunitária e formação 

profissional cidadã; 

• formação humanística, técnica, ética, estética e social; 

• estímulo ao debate epistemológico e didático-pedagógico em torno das 

mudanças nas formas de conceber e produzir o conhecimento;  

• fomento à produção e disseminação do conhecimento; 

• ampliação e fortalecimento das relações da Universidade com a comunidade 

externa.  

 

2.1.3 Difusão do conhecimento pela Educação a Distância 
 

As características dos estudantes do presente e do futuro apontam para o 

aprendizado contínuo e cooperativo, em que professor e estudantes atuam na 

construção do conhecimento de forma compartilhada. O professor deve mediar o 

acesso a conteúdos consistentes, tendo em vista sua experiência. O estudante, por 

sua vez, deve buscar o conhecimento de forma autônoma e colaborativa, com todos 

os envolvidos no processo de produção e aquisição de conhecimentos.  

Nessa perspectiva, a educação a distância compartilha dessas características 

e é função da universidade a inserção nas novas modalidades de educação, seja da 

educação totalmente a distância ou de um modelo híbrido de educação, de forma que 

todas as tecnologias de comunicação e informação sejam aplicadas adequadamente 

aos processos de ensino, buscando-se a formação cidadã, a autonomia pessoal e o 

desenvolvimento regional. 



37 
 

 

A Unochapecó, através da Coordenação de Educação a Distância - 

UnochapecóVirtual, compromete-se com a produção e difusão do conhecimento, 

contribuindo com o desenvolvimento regional sustentável e a formação profissional 

cidadã, propiciados pelo fortalecimento da modalidade de educação a distância e da 

implantação de novos cursos, de forma a atender as demandas da sua região de 

abrangência. 

A UnochapecóVirtual tem atuado no planejamento, execução e avaliação dos 

projetos de Educação a Distância na Unochapecó e tem por finalidades: 

• desenvolver e implementar a modalidade de Educação a Distância em 

projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura promovidos pela 

universidade; 

• desenvolver ações que estimulem, aprofundem e promovam a articulação 

da Educação a Distância com as diversas atividades desenvolvidas pela 

Unochapecó. 

Desde 2005, a universidade atua no sentido de ampliar as possibilidades desta 

modalidade de ensino, visando à oferta de cursos com disciplinas totalmente a 

distância, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Nesse sentido, a universidade está em processo de credenciamento para a 

oferta de cursos totalmente a distância. Como parte deste processo, pretende-se a 

implantação de um curso de graduação em Biblioteconomia. O processo está 

parcialmente finalizado, aguardando homologação do Ministério da Educação. 

Atualmente, a Unochapecó possui vários cursos com disciplinas em regime 

semipresencial, respeitando o percentual de 20% da carga horária permitido pela 

legislação. Alguns cursos que oferecem disciplinas nessa modalidade são Pedagogia, 

Ciência da Computação, Sistemas de Informação e licenciaturas. 

 

2.1.4 Perfil geral dos cursos, docentes e egressos da Unochapecó 
 

Os cursos de graduação e sequenciais devem contemplar formação ampla, 

com estímulo ao pensamento crítico/criativo, buscando o vínculo dos conteúdos 

trabalhados em aula com a realidade do exercício profissional, com o contexto político, 

econômico, social, cultural e ambiental de nossa sociedade e região, com consistente 

formação teórico-metodológica garantida pelo aprofundamento das matrizes do 

conhecimento que embasam a profissão, consoante aos avanços científicos, 

tecnológicos e sociais de sua área. 

Nesse enfoque, o docente atuante na Unochapecó deverá:  

• dominar e manter atualizados os conceitos de sua área de conhecimento, 
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relacionando-os aos fatos e tendências; 

• apropriar-se de conhecimentos didático-pedagógicos que possibilitam refletir 

e compreender o processo de aprendizagem;  

• compreender o espaço em que atua e a natureza do seu trabalho, ou seja, 

perceber que a sala de aula não está isolada de um contexto 

socioeconômico e cultural e que o estudante faz parte de um contexto maior; 

• compreender o sentido e o objetivo do componente curricular no qual atua;  

• conhecer o PPC em que o componente curricular está inserido, o ementário, 

as razões para a presença de cada componente curricular no curso e as 

expectativas acerca do componente na formação do profissional; 

• articular o componente curricular ao mundo da produção e com o que está 

sendo pesquisado e publicado na área;  

• planejar adequadamente o trabalho pedagógico, garantindo a consistência 

do programa de aprendizagem/plano de ensino, de modo a transformá-lo 

numa ferramenta de trabalho; 

• avaliar o trabalho desenvolvido e seus resultados, tomando as decisões 

necessárias, indicadas pela avaliação, em vista a garantir a concretização 

dos objetivos estabelecidos; 

• compreender que a docência implica em estar comprometido com a 

aprendizagem dos estudantes, com sua construção como pessoa, não 

buscando apenas habilidades técnicas; 

• demonstrar saberes atitudinais, destacando-se: pontualidade, coerência 

entre gesto e discurso, justiça e equidade, respeito ao saber e à pessoa do 

educando, atenção às suas dificuldades e potencialidades;  

• trabalhar de forma coletiva e interdisciplinar;  

• dominar as novas tecnologias e conduzir as aulas de forma a propiciar o 

protagonismo, a conectividade e a interatividade dos estudantes; 

• reconhecer a pluralidade cultural da comunidade onde atua e assumir a 

diversidade nos seus múltiplos aspectos; 

• incorporar a postura investigativa; 

• participar efetivamente da capacitação pedagógica organizada pela 

Universidade. 

O perfil desejado para os egressos dos cursos de licenciatura e bacharelado 

pressupõe profissionais-cidadãos, com autonomia intelectual, consciência ambiental, 

criativos, protagonistas, críticos, com atitude investigativa, capacidade para a 

resolução de problemas, sensibilidade social, clareza epistemológica, habilidade de 
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renovação do conhecimento e de localização de informações, de expressão escrita e 

oral, de interação e relacionamento interpessoal, capacidade para trabalhar com os 

novos recursos de comunicação, com conhecimentos técnico-científicos e culturais, 

habilidade para o uso das novas tecnologias, para o trabalho coletivo e interdisciplinar 

e comprometimento ético-político na defesa de direitos. 

Em relação ao perfil desejado para os egressos dos cursos superiores de 

tecnologia destaca-se a formação de profissionais-cidadãos com capacidade 

empreendedora e compreensão do processo tecnológico, capacidade para a produção 

e a inovação científico-tecnológica e suas respectivas aplicações no mundo do 

trabalho, competência profissional tecnológica para a gestão de processos e a 

produção de bens e serviços; habilidade para compreender e avaliar os impactos 

sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de 

novas tecnologias; e capacidade de renovar o conhecimento e de acompanhar as 

mudanças nas condições de trabalho.  

No que se refere ao perfil desejado para os egressos dos cursos sequenciais 

compreende-se a formação de profissionais-cidadãos, com atitude investigativa, 

capacidade para a resolução de problemas, sensibilidade social e com domínio do 

conjunto de atividades da formação específica do campo do saber. 

 

2.1.5 Organização curricular  
  
A sociedade contemporânea, com fabuloso acúmulo de informação, determina 

a necessidade de reorganizar os currículos dos cursos de graduação e sequenciais. 

Apesar do seu mérito, sabemos que o conhecimento não é produzido 

necessariamente ou unicamente na universidade, mas dela se originam os técnicos e 

pesquisadores que integram as instituições que produzem ciência e tecnologia. As 

novas tecnologias eletrônicas definem outras noções de espaço e tempo, de 

real/virtual, intensificando a globalização econômica, cultural e política. Como construir 

uma cultura tecnológica, com vistas à inclusão dos sujeitos nos processos de 

aprendizagem? Esse é o desafio dos docentes e da universidade no sentido de 

construir alternativas pedagógicas. 

O processo de construção curricular no ensino de graduação e sequencial deve 

dar respostas efetivas à integração com o meio social, aproximando os estudantes à 

realidade do exercício profissional, possibilitando a interação com o setor produtivo e 

com os órgãos da sociedade civil. Para tanto, os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC), os quais expressam os currículos, precisam ser avaliados e renovados com a 

frequência necessária para evitar a obsolescência.  
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Para atender a previsão legal e as diretrizes institucionais, os cursos de 

graduação devem contemplar estratégias que permitam: 

• garantia da oferta de ensino qualificado, adotando propostas pedagógicas 

que instiguem a investigação e a capacidade crítica; 

• atualização científica e formação plena; 

• formação continuada para docentes e técnicos; 

• oferta de componentes curriculares compartilhados institucionalmente ou por 

áreas afins, abordando áreas temáticas de formação geral e indispensáveis 

à contemporaneidade, propiciando que estudantes de diferentes cursos de 

graduação possam construir o conhecimento confrontando diferentes 

fundamentos epistemológicos; 

• adoção da prática da iniciação científica em todos os cursos de graduação, 

com políticas institucionais de pesquisa com vistas à autonomia intelectual 

dos estudantes e apropriação do conhecimento científico como uma forma 

específica, não única, nem exclusivamente verdadeira, de conhecimento da 

realidade;  

• aproximação com o mundo da produção; 

• articulação permanente com profissionais e organizações ligadas ao 

exercício das carreiras específicas formadas pelo curso, a respeito da 

evolução das condições e das exigências do exercício profissional; 

• acompanhamento permanente de egressos referente à inserção profissional 

e à área de formação profissional;  

• acompanhamento sistemático de dados e publicações relacionadas à área 

de formação profissional; 

• valorização da produção acadêmica, resultado das investigações científicas, 

com o envolvimento de estudantes e docentes;  

• promoção e acompanhamento de eventos regionais e nacionais sobre 

formação profissional na área;  

• avaliação permanente do curso; 

• promoção da autonomia estudantil, superando a aula universitária limitada à 

sala. Essa opção representa a possibilidade de ofertar aulas não 

presenciais, especialmente por meio da valorização das novas tecnologias, 

do trabalho dirigido, da investigação, entre outras possibilidades, garantido o 

zelo com a organização pedagógica, o foco nos objetivos educacionais e a 

qualificação das atividades;  

• atenção aos quatro pilares fundamentais da Educação, conceitos difundidos 
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no Relatório para a Unesco, elaborado pela Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors. Nele, se 

propõe uma educação direcionada para os quatro tipos fundamentais de 

aprendizagem: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

com os outros, aprender a ser.” 

A organização curricular é, por excelência, o espaço de tradução das 

perspectivas e propostas metodológicas que se constroem no seio da Universidade. A 

Unochapecó supera a lógica das ‘grades curriculares’, do aprendizado linear, cumulativo 

e isolado à medida que inova na forma e na estruturação dos projetos pedagógicos de 

seus cursos de graduação, ou seja, possibilita novos desenhos curriculares. Surgem os 

projetos modulares, os projetos com bases comuns e enfoques diferenciados, os 

projetos com oferta de disciplinas compartilhadas, entre outros.  

No ensino superior, as orientações oficiais que tratam das diretrizes 

curriculares dos cursos de graduação e sequenciais superam a ideia do currículo 

mínimo e sinalizam para a flexibilização na organização de cursos e carreiras 

profissionais, processo de integração curricular, valorização da formação continuada e 

multidisciplinar, entre outros aspectos. 

As decisões curriculares não são escolhas simples, pois revelam uma 

intrincada rede de relações contraditórias. O debate que se institui resulta do 

movimento de três forças interdependentes: o mercado, a Universidade e o Estado. O 

mercado exerce sua força por meio de mecanismos competitivos; a Universidade se 

baseia no poder e tradição do conhecimento, base da vida acadêmica, e o Estado 

assume o papel de regulação por meio de leis e do poder legítimo. 

As ideologias, o poder e o controle social são forças presentes, mas nem 

sempre explícitas quando se define o currículo e o PPC. 

Na organização curricular proposta, os processos de estágios curriculares e a 

iniciação científica passam a ocupar espaço central como referenciais estruturantes da 

formação profissional.  

Partindo da compreensão de que os conteúdos presentes no cotidiano 

universitário, bem como a forma de sua produção acadêmica, têm contribuição 

significativa no alcance da formação profissional e cidadã dos estudantes, são 

necessárias algumas reflexões sobre eles. 

O avanço tecnológico e científico imprime a determinados conhecimentos um 

caráter provisório, especialmente os saberes que se constituem como instrumentais. 

Tal provisoriedade coloca aos profissionais, de maneira geral, um duplo desafio. 

Primeiro, que o profissional construa sua formação básica da forma mais consistente e 

abrangente possível, devendo, para tanto, apropriar-se dos conhecimentos clássicos 
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relativos à sua área, bem como transitar por áreas diferenciadas do saber, 

especialmente aquelas que se configuram como matrizes fundantes do conhecimento 

científico e cultural. Segundo, que o profissional mantenha-se permanentemente na 

condição de aprendiz, buscando sua capacitação constante para fazer frente à 

velocidade das mudanças no âmbito da produção de novos conhecimentos e 

tecnologias. 

Essa situação vem imprimindo às universidades a necessidade de estimular a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade para que cada área do saber busque nas 

demais suporte e ampliação do seu campo de conhecimento. 

Também é desafiador compreender que a formação deste novo perfil de 

profissional implica necessariamente o desenvolvimento de posturas e habilidades e 

não meramente a reprodução ou repasse de conteúdos. A universidade e, 

especialmente, seus docentes precisam pensar-se na condição de educadores. Essas 

considerações justificam as características indicadas no perfil dos estudantes dos 

cursos e exigem estrutura curricular flexível e abrangente. 

Ao definir os conteúdos curriculares integrantes do currículo dos cursos de 

graduação e sequenciais e sua forma de desenvolvimento, algumas questões 

merecem destaque2: 

a) em que medida os conteúdos curriculares expressam ou estão relacionados 

aos objetivos do curso e ao perfil desejado para o egresso? 

b) em que medida os conteúdos curriculares definidos para formação de uma 

matriz curricular atendem aos princípios e orientações da Política 

Institucional? 

c) como estabelecer graus de importância dos conteúdos que integrarão ou 

não uma matriz curricular?  

d) quais os procedimentos para a definição de conteúdos, de que forma 

segmentá-los, traduzindo-os em componentes curriculares? 

e) de que forma os componentes curriculares são construídos, quais seus 

objetivos no contexto do curso e como interagem? 

f) em que medida os conteúdos curriculares dialogam com a realidade do 

mundo da produção e com a realidade do exercício profissional? 

Na tipologia dos conteúdos a ênfase se dá para os aspectos estruturais, 

conjunturais e instrumentais, sendo: 

• estruturais – formativos, são as bases de sustentação teórico-

epistemológica de conhecimentos gerais e profissionais. Demandam maior 

                                                
2Excetuando-se a questão f, as demais foram transcritas da Política e Diretrizes da Graduação 
(Unochapecó, 2001, p. 39-40). 
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período de tempo para sua compreensão.  

• conjunturais – informativos, cumprem a função de manter o curso atualizado 

com os temas políticos, econômicos, sociais e culturais. 

• instrumentais – auxiliam na construção e aprimoramento de habilidades 

metodológicas e técnico-profissionais. 

A integralização curricular dos cursos de graduação e sequenciais poderá 

contemplar diferentes componentes curriculares, destacando-se: Atividades 

Curriculares Complementares; Disciplinas; Estágio Curricular; Módulos/Núcleos; 

Monografias; Oficinas; Seminários; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

A formação na graduação e em cursos sequenciais precisa superar o processo 

de ensino fragmentado e os componentes curriculares criados sob condições muito 

particularizadas. É preciso privilegiar ações integradas, pensar o currículo em sua 

amplitude, explicitando a relação entre os componentes curriculares e o sentido de 

cada um para o alcance das proposições do projeto pedagógico de cada curso. Ao 

elaborar ou alterar o projeto pedagógico, o curso precisa planejar e efetivar os 

objetivos de cada período/semestre e das atividades que o compõem. 

Os conteúdos poderão ser trabalhados em diferentes componentes 

curriculares, classificados em obrigatórios, optativos e isolados. 

Componentes curriculares obrigatórios: englobam os conteúdos essenciais 

para o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas para os egressos 

da área/curso e compreendem: 

• componentes comuns na instituição: de formação geral, ofertados em todos 

os cursos de licenciatura e bacharelado da Unochapecó. A oferta poderá ser 

de forma compartilhada. 

• componentes comuns entre cursos: ofertados de forma compartilhada. 

• componentes curriculares específicos: próprios do curso. 

Recomenda-se que a oferta dos componentes curriculares comuns e comuns 

entre cursos ocorra preferencialmente nos períodos indicados. 

Componentes curriculares optativos: conjunto de componentes 

suplementares, colocados à disposição do estudante para sua complementação 

profissional e cidadã, dentre os ofertados nos demais cursos ou no próprio curso.  

Componentes curriculares isolados: são componentes curriculares 

oferecidos à comunidade interna e externa sem a necessidade de vínculo como 

estudante regular. 

Os currículos dos cursos de graduação da Unochapecó devem garantir e 

identificar cinco núcleos fundamentais à formação profissional e cidadã, sendo eles: 

• núcleo de fundamentos ontológicos e histórico-sociais; 
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• núcleo de fundamentos ético-epistemológicos; 

• núcleo de fundamentos e conteúdos básicos para a formação profissional; 

• núcleo de fundamentos e conteúdos técnicos específicos do trabalho 

profissional; 

• núcleo de saber complementar ao trabalho profissional. 

Para os núcleos apontados, a Unochapecó não estabelece um padrão 

percentual mínimo de componentes curriculares, mas todos os cursos de bacharelado 

e licenciatura devem contemplar conteúdos e discussões relacionados a eles.  

Os cursos sequenciais, uma vez que centram seu currículo em campos 

específicos do saber, poderão não apresentar componentes curriculares em todos os 

núcleos.  

Os conteúdos presentes nos cinco núcleos propostos serão oferecidos em 

diferentes componentes curriculares, tendo como parâmetro orientador a flexibilidade 

curricular.  

 

2.1.6 Processo pedagógico  
 

O processo pedagógico diz respeito ao cuidado necessário com o andamento 

do curso, desde sua concepção até a efetivação do projeto. Tal cuidado inicia com a 

elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e sua atualização, passa pela 

recepção dos estudantes no curso até a gestão pedagógica, política e administrativa. 

Ao longo do texto, fica explícita a determinação da Unochapecó, no sentido de 

qualificar seu processo de ensino. Com este intuito, destacam-se quatro elementos 

centrais: PPC; planejamento docente; permanência e sucesso dos estudantes e o 

processo de gestão do curso. 

A elaboração e as alterações dos PPC deverão seguir as diretrizes 

institucionais. A intencionalidade de início dos trabalhos, seja de criação de PPC, seja 

de alterações, deve ser informada pela direção de Área à Diretoria de Ensino. Após 

análise, se deferida a proposta, será constituída comissão de trabalho. A equipe de 

trabalho e os prazos para a finalização da proposta serão publicados em Portaria pela 

Vice-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Os programas de aprendizagem/planos de ensino são instrumentos que visam 

à organização didático-pedagógica docente e discente. Constituem-se, também, 

recurso para a organização administrativa. 

Os programas de aprendizagem (planos de ensino) na Unochapecó deverão 

contemplar os seguintes tópicos: dados de identificação; ementa; justificativa do 

componente curricular no curso; objetivos geral e específicos; conteúdos 
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programáticos;  metodologia; cronograma (opcional); avaliação; referências (básicas; 

complementares, especiais); observações do docente. 

De acordo com o documento referência da Conferência Nacional de Educação 

- Conae (BRASIL, 2010, p. 45), “a democratização da educação não se limita ao 

acesso à instituição educativa. O acesso é, certamente, a porta inicial para a 

democratização, mas torna-se necessário, também, garantir que todos os que 

ingressem tenham condições de nela permanecer, com sucesso.” Entre as 

dificuldades mais comuns de permanência e sucesso identificadas entre os 

universitários, destacam-se três dimensões: acadêmica, financeira e pessoal.  

A dimensão acadêmica está relacionada às fragilidades na formação básica, 

que se revelam nas dificuldades apresentadas por significativa parcela de estudantes, 

seja no domínio de operações de cálculo, leitura, escrita, seja no uso das tecnologias, 

entre outras. Para enfrentar essas dificuldades, a Unochapecó desenvolve projetos de 

apoio, como forma de minimizar as lacunas em componentes curriculares que exigem 

essa instrumentalização. Também é ofertado apoio por meio de monitorias, cuja 

finalidade é despertar nos estudantes o interesse por atividades pedagógicas e 

científicas.  

A dimensão financeira revela o baixo poder aquisitivo de significativa parcela 

da população da região de abrangência da Unochapecó. Atenta a essa necessidade, e 

consciente de que a universidade comunitária não visa lucro, não tem proprietários, 

mas não isenta o estudante do pagamento de seus estudos, são disponibilizados 

bolsas, subsídios e financiamentos. As bolsas de estudo, de pesquisa, de extensão, 

estágios e monitorias, assim como as bolsas resultantes de parcerias com fontes 

financiadoras externas, têm possibilitado a manutenção de estudantes em seus cursos 

e mobilizado a Unochapecó para consolidar e ampliar essas possibilidades.  

A dimensão pessoal implica nas intensas transformações vivenciadas por 

jovens que enfrentam novas experiências no mundo acadêmico, como novas 

convivências, mudança de residência e distanciamento dos familiares (para alguns), 

crescentes desafios na definição e busca de uma profissão que definirá a vida futura, 

somadas às pressões do mundo cotidiano.  

Com o intuito de dar centralidade às ações e favorecer a permanência e 

sucesso de estudantes no ensino superior, a Unochapecó aprovou a Política de 

Educação Inclusiva, cujo objetivo é apoiar estudantes com necessidades especiais 

matriculados na Unochapecó, técnicos-administrativos e docentes no que tange à 

acessibilidade e à inclusão, assim como promover a superação de barreiras 

arquitetônicas, comunicacionais, educacionais e atitudinais.  

O cuidado institucional com o estudante, processo que inicia com a acolhida 
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aos calouros, culmina com atividades aos formandos, por meio do registro da 

experiência vivenciada na trajetória acadêmica. 

Iniciativas de relacionamento por meio de sistemas, cadastros ou outra forma, 

além do registro em cada PPC, acerca das formas de contato e interação com os 

egressos, revelam a opção da Unochapecó em manter o vínculo com os profissionais 

formados na instituição. 

A gestão dos cursos de graduação e sequenciais da Unochapecó, no que 

tange ao ensino, pesquisa e extensão, acontece de forma participativa, destacando-se 

a atuação da Assembleia de Curso, do Colegiado de Curso e do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). 

Para cada curso sequencial e de graduação haverá uma Assembleia de Curso, 

órgão colegiado consultivo setorial da Unochapecó, formado por todos os seus 

docentes e representantes discentes. 

Para os cursos de oferta regular3, o Colegiado de Curso é órgão deliberativo na 

organização administrativa da estrutura universitária e tem competência 

exclusivamente acadêmica, com suas atribuições descritas no Regimento Geral da 

Unochapecó. O Colegiado de Curso de oferta não regular é órgão consultivo na 

organização administrativa da estrutura universitária e possui competência 

exclusivamente acadêmica. 

De forma colegiada são realizadas as avaliações e tomadas as decisões 

relacionadas ao processo pedagógico e ao planejamento do curso. Cabe ao Colegiado 

de Curso, cuja constituição está definida nas regulamentações vigentes, propor 

providências necessárias à melhoria do ensino. 

O NDE é órgão consultivo, de apoio à coordenação na gestão do curso, 

auxiliando na concepção, articulação e execução do PPC. 

 

2.1.7 Diretrizes institucionais para oferta de cursos de graduação na 
modalidade licenciatura da Unochapecó 

 

As diretrizes institucionais para oferta de cursos de graduação na modalidade 

licenciatura objetivam definir ações compartilhadas para os cursos de licenciatura da 

Unochapecó com o propósito de fortalecer os cursos e sua sustentabilidade. 

Os principais desafios a serem implantados referem-se à baixa demanda e à 

ociosidade de vagas, exigindo análise criteriosa e continuada, considerando-se as 

                                                
3 São cursos de oferta regular todos os cursos sequenciais e de graduação, exceto os cursos com oferta 
em turma única, os não oferecidos periodicamente nos processos seletivos de ingresso e/ou os que não 
atinjam o número mínimo de estudantes matriculados em, no mínimo, duas ofertas de vagas consecutivas 
e/ou aqueles em que não haja ingresso de estudantes por 2 (dois) anos consecutivos ou mais. 
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causas e as alternativas de superação. Provavelmente, o fator econômico influencia, 

mas não é o único. Como estratégia para minimizar as dificuldades econômicas 

encontradas por muitos estudantes matriculados em cursos de licenciatura da 

Unochapecó, existe a possibilidade de adesão, via editais públicos, a bolsas de estudo 

em diversas modalidades.   

Ainda nesse sentido, é necessário adotar medidas para fortalecimento dos 

cursos de licenciatura. As ações da Unochapecó incluem: 

• divulgação dos cursos – presença no Mundo das Profissões/POP; inserção 

comunitária via Pibid; realização de jornada acadêmica coletiva das 

licenciaturas; participação em convênios públicos que disponibilizam 

recursos (convênios institucionais, bolsas), potencializando cursos de 

licenciatura; 

• compartilhamento de componentes curriculares, com padronização de 

ementas e carga horária; 

• divulgação eficiente e permanente das diversas possibilidades de bolsa de 

estudos e financiamentos disponíveis na Unochapecó;  

• avaliação permanente do curso, considerando grau de satisfação dos 

docentes e discentes; 

• implementação de programas de atenção aos estudantes ingressantes 

como inclusão tecnológica, pré-cálculo, apoio à leitura e à escrita, atenção 

aos acadêmicos com necessidades especiais, eliminando barreiras 

arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais, metodológicas e outras;  

• aproximação do curso com as áreas de atuação; 

• reorganização do fórum interno das licenciaturas, entre outras. 

 

2.2 POLÍTICA DE PESQUISA 
 

A Política de Pesquisa da Unochapecó tem por objetivo consolidar a produção 

de conhecimento na Unochapecó, da iniciação científica e inovação à pesquisa 

avançada, com vistas à formação de recursos humanos com excelência acadêmica e 

profissional e ao desenvolvimento dos programas de pós-graduação stricto sensu e da 

cultura de pesquisa científica na Unochapecó. 

Como objetivos específicos destacam-se: 

• posicionar a universidade como referência na produção de conhecimentos 

por meio do incentivo e desenvolvimento da pesquisa nos diversos níveis e 

modalidades; 

• explicitar os mecanismos institucionais para propiciar a articulação entre 
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ensino, pesquisa e extensão; 

• articular as condições necessárias para consolidar a produção, a proteção e 

a difusão do conhecimento qualificado; 

• valorizar a sustentabilidade dos projetos de pesquisa, incentivando a busca 

de fontes alternativas de financiamento; 

• alinhar as atividades de pesquisa às oportunidades das agências de 

fomento e outras instituições financiadoras; 

• estimular a formação continuada para os recursos humanos envolvidos em 

pesquisas; 

• intensificar a divulgação da pesquisa realizada na Unochapecó; 

• fortalecer as áreas prioritárias da pesquisa definidas institucionalmente; 

• estimular a criação e fortalecimento de redes de pesquisa; 

• articular as pesquisas da Unochapecó com as demais mantidas da 

Fundeste; 

• promover a iniciação científica enquanto estratégia diferenciada de formação 

profissional.  

 

2.2.1 Princípios 
 

As prioridades para o desenvolvimento da pesquisa serão definidas em 

articulação com a Vice-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, com intermédio dos 

grupos de pesquisa consolidados, dos núcleos e dos cursos de graduação e pós-

graduação stricto sensu. O desenvolvimento da pesquisa em sua produção basear-se-

á em projetos de pesquisa que privilegiem o diálogo com os diferentes segmentos 

societários para estabelecimento de parcerias ou atendimento de demandas.  

Os projetos de pesquisa procurarão, na busca de recursos, articular-se com 

agências de fomentos, movimentos sociais, órgãos governamentais, ONGs e setor 

produtivo.  

As pesquisas deverão ser desenvolvidas de modo articulado com o ensino e a 

extensão, visando à qualidade no processo de formação profissional, respeitando o 

princípio da autonomia científica, da pluralidade teórico-científica e a ética dos 

processos, da posição do pesquisador frente aos sujeitos, do uso adequado dos 

dados, dos recursos e dos resultados da pesquisa.  

Os programas de apoio à pesquisa terão caráter permanente, privilegiando os 

projetos de pesquisa de médio e longo prazo, como condição para que os resultados 

consolidem uma cultura científica apoiada nos programas stricto sensu da instituição. 

A iniciação científica será realizada no âmbito dos grupos de pesquisa e das 
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matrizes curriculares dos cursos de bacharelado e licenciatura. 

A instituição incentivará a constituição de grupos de pesquisa com potencial de 

geração de novos conhecimentos e a sua aplicação na criação de novos produtos e 

processos, ou aperfeiçoamento dos já existentes, promovendo a transferência de 

conhecimento aos setores produtivos, culturais, educacionais. 

A base para a realização das pesquisas serão os projetos de longa duração 

com projetos associados, desenvolvidos nos âmbitos dos Grupos de Pesquisa, 

garantindo a produção, proteção e difusão do conhecimento. 

 

2.2.2 Diretrizes gerais 
 

O desenvolvimento da pesquisa basear-se-á nas seguintes diretrizes gerais: 

• incorporação da iniciação científica nas atividades curriculares regulares de 

todos os cursos de graduação, enquanto estratégia diferenciada de 

formação profissional, visando ao desenvolvimento de habilidades 

profissionais a partir da apropriação do método científico; 

• predomínio da orientação coletiva dos estudantes, realizadas no contexto de 

grupos de estudo e pesquisa; 

• restrição do desenvolvimento de projetos de pesquisa pelos estudantes nos 

temas em que o curso disponha de grupos de estudo e/ou projetos de 

pesquisa em desenvolvimento pelos seus professores; 

• possibilidade de desenvolver projetos de iniciação científica coletivamente; 

• flexibilização ds formas de apresentação dos resultados de pesquisa 

(artigos, monografias etc.). 

Para a organização da pesquisa de inovação e avançada tem-se elencado as 

seguintes diretrizes: 

• possibilitar a produção de novos conhecimentos e a sua aplicação na 

criação de novos produtos e processos, ou aperfeiçoamento dos já 

existentes; 

• possibilitar mecanismos de produção do conhecimento de excelência; 

• identificar elementos potencializadores da pesquisa de inovação e 

avançada; 

• perspectivar o aprofundamento da produção acadêmica desenvolvida na 

Unochapecó; 

• articular a pesquisa de inovação e avançada com os núcleos de iniciação 

científica e stricto sensu; 

• incentivar a constituição de pesquisas com potencial de geração de 



50 
 

 

inovação e avançada; 

• promover a construção coletiva e/ou transferência de conhecimento aos 

setores produtivos, culturais, educacionais e outros. 

 

2.2.3 Estrutura operativa 
 

Grupos de pesquisa 

Os grupos de pesquisa possuem como objetivo principal a experiência 

de pesquisa dos estudantes-bolsistas e a qualificação da produção dos 

professores-orientadores. Os projetos de pesquisa são propostos e 

desenvolvidos pelos professores doutores e mestres, com o auxílio de 

bolsistas, financiados pelo Fundo de Apoio à Pesquisa da Unochapecó - 

Pibic/Fape; Pibic/Pibiti/CNPq; Artigo 170; Artigo 171. Os grupos promoverão 

ações permanentes visando à consolidação da pesquisa na universidade. 

 
Núcleos de pesquisa 
Os núcleos foram criados pela necessidade de desenvolver pesquisas 

focadas em temas/problemas de longa duração. Como os objetivos do 

desenvolvimento da iniciação científica e do stricto sensu são diferentes, criam-

se dois núcleos: 

Núcleos de pesquisa stricto sensu – têm como objetivos a geração de 

novos conhecimentos, a publicação de artigos e livros em periódicos e editoras 

qualificadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e a captação de recursos. Por isso, os projetos de longa 

duração são propostos e desenvolvidos pelos professores doutores com o 

auxílio de bolsistas. O desenvolvimento desses objetivos qualifica a trajetória 

de cada professor pesquisador e torna possível a abertura e a manutenção de 

programas stricto sensu (mestrado e doutorado). 

Núcleos de pesquisa de iniciação científica – têm como principal objetivo 

a experiência de pesquisa dos estudantes-bolsistas e a qualificação da 

produção dos professores-orientadores. Por isso, todo núcleo de iniciação 

científica é formado por dois ou mais professores que possuem um projeto de 

longa duração em torno de um tema/problema e por estudantes que 

desenvolvem projetos de pesquisa associados, com financiamentos do Fundo 
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de Apoio à Pesquisa da Unochapecó - Pibic/Fape; Pibic/CNPq; Artigo 170; 

Artigo 171. 
 
Comitês de Ética em Pesquisa 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó (CEP/Unochapecó), em consonância com a Resolução 466/CNS/MS2012, e 

o Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA/Unochapecó), legalmente amparados 

pela Lei n. 11.794/08, contribuem com a qualificação da pesquisa desenvolvida na 

instituição através de ações como: 

• avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos dos protocolos de 

pesquisas didáticos e científicos com uso de animais e envolvimento de 

seres humanos; 

• proteção à dignidade, aos direitos, à segurança e ao bem-estar do sujeito da 

pesquisa; 

• valorização do pesquisador e de sua proposta eticamente adequada. 

 

2.2.4 Atribuições da Vice-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e da 
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

Para garantir a consolidação da pesquisa na Universidade, caberá à Vice-

Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e à Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Stricto Sensu as seguintes atribuições: 

1. incentivar a busca de parcerias, convênios ou acordos que agreguem 

qualidade e recursos para o desenvolvimento das atividades de pesquisa, 

possibilitando: 

• as condições para consolidação da produção, da publicação e da difusão do 

conhecimento;  

• a realização dos projetos de pesquisa;  

• a abertura de novos programas de pós-graduação stricto sensu.  

2. desenvolver modelos de gestão e de avaliação da pesquisa através dos 

mecanismos institucionais, visando:  

• à qualificação dos projetos aprovados; 

• ao gerenciamento de recursos financeiros; 

• à produção, à proteção e à difusão do conhecimento;  

• à realização de projetos de pesquisa de longa duração; 

• à consolidação dos grupos e núcleos de pesquisa. 



52 
 

 

Para isso, promoverão ações permanentes, tais como: 

• abertura de editais com alocação de carga horária e recursos para 

pesquisadores;  

• organização de seminários de pesquisa; 

• acompanhamento da realização dos projetos de pesquisa desenvolvidos 

pelos grupos e núcleos de pesquisa; 

• avaliação da pesquisa através de comissões designadas;  

• revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos para implementação da 

iniciação científica nas matrizes curriculares; 

• avaliação sistemática dos critérios e processos avaliativos; 

• implementação das áreas prioritárias da pesquisa, preferencialmente ligadas 

à criação e manutenção de mestrados e doutorados; 

• fornecimento de suporte aos pesquisadores na elaboração e no 

encaminhamento de projetos, bem como na implantação, acompanhamento 

e prestação de contas das pesquisas.  

As áreas terão as seguintes atribuições em relação às atividades de pesquisa: 

• sugestão de criação de grupos de pesquisa, vinculados às áreas prioritárias 

da instituição; 

• incorporação dos grupos e núcleos de pesquisa e dos professores 

pesquisadores nas atividades da área e a alocação de horas para pesquisa, 

a partir da definição da Vice-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

• apoio aos grupos de pesquisa na realização de eventos internos e externos; 

• estabelecimento de vinculação entre as linhas de pesquisa dos grupos de 

pesquisa, dos seus cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu; 

• avaliação dos projetos e relatórios de pesquisas. 

Os cursos, através de sua coordenação, terão as seguintes atribuições em 

relação às atividades de pesquisa:  

• organizar a iniciação científica no âmbito do seu curso; 

• acompanhar o desenvolvimento dos projetos de pesquisa dos professores e 

estudantes vinculados ao seu curso; 

• auxiliar na organização dos eventos internos de pesquisa; 

• promover a divulgação permanente sobre a pesquisa junto ao corpo docente 

e discente.  

O Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica (NITT) dará suporte aos 

núcleos e grupos de pesquisa ao: 

• auxiliar na busca de documentos de patentes e análise de anterioridade; 
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• informar os procedimentos necessários para garantir a patenteabilidade dos 

resultados da pesquisa; 

• após análise e verificação da necessidade, proteger o conteúdo da 

dissertação ou tese antes da defesa pública, assim como de artigos 

científicos antes de sua publicação, através de procedimentos específicos; 

• opinar pela conveniência e promover o pedido de registro de patentes, além 

de opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas 

na Instituição, passíveis de proteção intelectual;  

• dar apoio na elaboração, na gestão e no contato com agências de fomento, 

empresas privadas e instituições de pesquisa, no que se refere à pesquisa, 

bem como em ações que tenham por fundamento a inovação tecnológica 

em todos os segmentos da ciência e da tecnologia, servindo como facilitador 

à transferência de tecnologia para as parcerias com o setor produtivo em 

todos os níveis; 

• valorar, negociar e elaborar contratos de transferência de tecnologia, seja 

para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), seja para 

licenciamento de patentes;  

• zelar pelo cumprimento do que estabelece a Política Institucional de 

Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia da Unochapecó. 

 

2.3 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO 
 

A Extensão da Unochapecó é concebida na perspectiva de uma universidade 

comunitária, e que esta incursão transformadora, foi concebida e assumida como uma 

política de interação dialógica inerente ao próprio conceito de universidade, devendo 

ser nutrida pela pesquisa, pelo ensino e, sobretudo, pelas demandas da sociedade, 

contribuindo com a formação pessoal e profissional do estudante, do professor 

universitário e da comunidade. 

Dessa forma, a Extensão Universitária da Unochapecó, como política 

institucional, circunscrita nos compromissos ético-políticos dos cursos de graduação e 

pós-graduação, configura-se numa estratégia, num princípio de aprendizagem, cuja 

metodologia forja a aproximação entre a teoria e a prática a partir de diferentes 

campos e espaços de atuação. 

Assim, a Extensão Universitária objetiva ser capaz de transformar o saber 

acadêmico em bem público, promovendo interligações, ratificando sua missão e visão 

de produzir e difundir conhecimentos, contribuindo com o desenvolvimento da 

comunidade e com a formação cidadã, construindo aproximações diferenciadas, 
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subsidiárias das reflexões que se fazem necessárias nas diferentes perspectivas e 

possibilidades nas quais a universidade atua e se faz comunitária. 

 

2.3.1 Pressupostos e princípios para o desenvolvimento da extensão 
 

Sendo a universidade um lugar privilegiado de diálogo, debate, cidadania e de 

expressão das individualidades e coletividades, via envolvimento com o humano, 

social e com a ciência, ela atua junto à comunidade sem submeter-se a ela, 

respeitando os limites éticos e a dignidade humana. 

Os pressupostos que orientam as ações de Extensão da Unochapecó apontam 

três direções principais: 

• uma universidade articulada com o meio e com os diferentes segmentos e 

setores sociais; 

• uma universidade que, pela inserção comunitária, visa ao fortalecimento do 

saber universitário, aliado aos demais saberes dos setores e segmentos 

sociais;  

• uma universidade com base no pluralismo teórico e ideológico. 

As questões a que se faz referência implicam em envolvimento dos sujeitos 

responsáveis pelas instâncias institucionais. 

O desenvolvimento das atividades de Extensão na Unochapecó ancorar-se-á 

nos seguintes princípios:  

• produção, divulgação e socialização do conhecimento; 

• compromisso com o desenvolvimento regional sustentável; 

• indissociabilidade com o ensino e a pesquisa;  

• autonomia teórico-científica; 

• permanência e regularidade das atividades de extensão;  

• unidade e pluralidade;  

• inserção comunitária;  

• formação continuada e permanente; 

• extensão universitária como estratégia de formação pessoal e profissional 

nos cursos de graduação e pós-graduação; 

• sustentabilidade;  

• postura ética; 

• avaliação. 
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2.3.2 Diretrizes metodológicas para a realização e avaliação da extensão 
 

A Extensão Universitária da Unochapecó, em consonância com a missão e a 

visão institucional de produzir e difundir conhecimentos e de formar cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento humano/regional sustentável, terá como 

diretrizes: 

• organização da Extensão Universitária em consonância com o Plano 

Nacional de Extensão e com as prioridades institucionais; 

• articulação da graduação e da pós-graduação via atividades de extensão, a 

partir do projeto pedagógico dos cursos; 

• socialização de conhecimentos por meio de programas, projetos e 

atividades, contribuindo com a formação cidadã; 

• divulgação das atividades de extensão para a comunidade interna e externa, 

por meio de eventos e publicações técnico-científicas; 

• manutenção e fortalecimento de programas de bolsas de extensão, tendo 

em vista o acesso e a permanência de estudantes na universidade; 

• fortalecimento do acesso e troca dos conhecimentos, através das inovações 

científicas e tecnológicas, sociais, econômicas, culturais, políticas e 

ambientais disponíveis aos diferentes segmentos sociais; 

• articulação e fortalecimento de práticas coletivas e interdisciplinares nas 

atividades permanentes e eventuais de Extensão Universitária; 

• avaliação permanente, como exercício crítico e de autoconhecimento, em 

busca da melhoria dos processos pelos quais a universidade se realiza. 

  

2.3.3 Objetivos da Política de Extensão 
  

A Política de Extensão tem por objetivo consolidar a identidade de universidade 

comunitária, visando à formação pessoal e profissional, fortalecendo os princípios da 

extensão. 

São objetivos específicos da Política de Extensão: 

a) viabilizar a extensão como processo dialógico articulado ao ensino e à 

pesquisa, fortalecendo a relação entre a graduação e a pós-graduação e 

entre universidade e sociedade;  

b) contribuir para que a universidade concretize sua função social de produção, 

socialização e comunicação de conhecimento; 

c) fortalecer as práticas extensionistas, fundadas na pesquisa, no ensino e na 

vinculação efetiva com os programas e projetos, definidos como prioridades 
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institucionais; 

d) planejar e avaliar permanentemente os programas, projetos e atividades de 

extensão, a partir do que prescreve o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, Projeto Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico dos 

Cursos de graduação e pós-graduação; 

e) propugnar a permanência e regularidade das atividades de extensão da 

Universidade, ultrapassando os limites do imediatismo; 

f) estimular e possibilitar o desenvolvimento de atividades extensionistas; 

g) garantir a manifestação das diferentes posições teóricas, filosóficas e 

culturais existentes nos diversos campos do conhecimento;  

h) reafirmar a extensão como processo acadêmico, como política institucional, 

estratégia de formação e como princípio de aprendizagem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

i) analisar e estabelecer parcerias com poderes públicos e a sociedade civil 

para o desenvolvimento e a propositura de atividades de extensão, pós-

graduação lato sensu e prestação de serviços. 

 

2.3.4 Organização da Extensão  
 

Tomando como orientação as definições do Plano Nacional de Extensão 

Universitária 2000/2001 em âmbito nacional, parte-se do pressuposto de que todas as 

atividades de extensão deverão sempre ser classificadas segundo áreas temáticas, 

destacando-se: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio 

Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho; Desenvolvimento. 

As atividades de extensão na Unochapecó também serão classificadas 

segundo linhas de extensão que especificam e detalham os temas a serem 

trabalhados. 

A operacionalização das atividades de extensão dar-se-á por meio de 

programas, projetos de extensão, atividades de extensão e eventos. 

 

2.3.5 Prestação de serviços 
 

Entende-se como prestação de serviço as atividades complementares às 

funções de ensino, pesquisa e extensão, por meio do conhecimento produzido, 

instalado ou acumulado pela universidade, que seja solicitado por pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, através de convênios de cooperação ou contratos 

institucionais ou por oferta da instituição em atendimento à demanda social. 

Quando a prestação de serviços for oferecida como curso ou programa/projeto 
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de extensão, deve ser registrada como tal (curso ou programa/projeto). A prestação de 

serviços implica oneração financeira do demandante. 

As prestações de serviço podem ser classificadas em: assessoria, consultoria, 

supervisão, assistência e serviços técnicos e cursos. 

 

2.3.6 Modalidades de apoio às atividades de extensão 
 

As atividades de extensão serão preferencialmente autofinanciáveis. No 

entanto, aquelas atividades julgadas estratégicas para o desenvolvimento acadêmico 

e científico da instituição, para a integração com a realidade externa ou ainda para a 

formação profissional dos acadêmicos, poderão receber apoio da Unochapecó, 

através do Fundo de Atividades de Extensão (Fapex) e da modalidade de extensão 

por demanda externa. 

 

 
2.4 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA UNOCHAPECÓ 

 

A Unochapecó, comprometida com a região onde está inserida, busca por meio 

de ações de ensino, pesquisa e extensão, promover o desenvolvimento de pessoas e 

processos, a fim de possibilitar o acesso ao conhecimento e estimular a produção de 

novos saberes. 

Nesse sentido, a Unochapecó vem promovendo transformações sociais, 

culturais, econômicas e incentivando as pessoas a se transformarem também, 

incorporando às suas rotinas práticas inovadoras, que melhoram a qualidade de vida, 

o relacionamento interpessoal, além de ampliar as possibilidades de inserção 

profissional. 

Nos últimos anos, a instituição vem investindo na modernização e na 

aproximação com o setor produtivo e com as organizações sociais, aprimorando os 

instrumentos de apoio ao desenvolvimento, com foco na inovação tecnológica, na 

agilidade, na qualidade dos serviços prestados, e promovendo a transformação.  

Com isso, novos cursos e serviços passaram a ser disponibilizados e estão 

acessíveis à população e às organizações econômicas de toda a região. Entre os 

investimentos, destaca-se a elaboração e oferta de novos projetos de cursos de pós-

graduação em nível de especialização (lato sensu). 

Esses cursos são pensados na lógica do mercado e visam capacitar 

profissionais para atender demandas específicas nas mais diversas áreas. Assim, os 

profissionais formados pela Unochapecó têm a possibilidade de ampliar o 

conhecimento técnico acerca da sua profissão ou área de atuação, e se mantêm 
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conectados às novas tendências do mercado. 

A organização curricular e didática de cada curso e/ou programa é definida no 

respectivo projeto, observando-se a legislação em vigor, os ordenamentos e as 

políticas institucionais. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu são regidos por regulamento 

específico, pelos demais regulamentos internos da Unochapecó, pelo projeto 

específico de cada curso, pelos respectivos editais e pela legislação vigente.  
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 3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA INSTITUCIONAL 
 
A Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), instituição 

de ensino superior (IES) criada pela Resolução AS/002/2002 de 11 de março de 2002, 

tem sede em Chapecó, na Avenida Senador Attílio Fontana, 591-E, Bairro Efapi, e dois 

campi fora de sede em São Lourenço do Oeste e em Xaxim.   

É mantida pela Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste 

(Fundeste), inscrita no CNPJ 82.804.642/0001-08, criada pela Lei Municipal n. 141/71, 

de direito privado, declarada de utilidade pública municipal, estadual e federal, 

filantrópica, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Senador Attílio Fontana, 591-E, 

Bairro Efapi, em Chapecó, Santa Catarina.  

A Unochapecó foi credenciada pelo Parecer 347/2002/CEE/SC, pela 

Resolução 158/2002/CEE/SC e pelo Decreto Estadual 5.571, do Governo do Estado 

de Santa Catarina, publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de agosto de 2002. 

Em 15 de julho de 2003, a Unochapecó adquiriu autonomia, sendo constituída sua 

estrutura de gestão própria. 

Os polos de apoio presencial para EaD funcionam em Chapecó e na Unidade 

Fora de Sede em São Lourenço do Oeste (Rodovia SC 480, Km3, s/n, em São 

Lourenço do Oeste, SC). 

A instituição tem como missão “produzir e difundir conhecimento, contribuindo 

com o desenvolvimento regional sustentável e a formação profissional cidadã.” 

A IES atua no oeste catarinense, noroeste do Rio Grande do Sul e sudoeste do 

Paraná, com atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, cumprindo seu 

papel de universidade regional, inserida no centro da Mesorregião - Grande Fronteira 

do Mercosul, que compreende 415 municípios numa área total de 139.282,5Km2. 

Atualmente, a Unochapecó conta com 64 cursos de graduação e tecnólogos em 

funcionamento, 36 cursos de pós-graduação lato sensu em andamento, cinco cursos 

de pós-graduação stricto sensu próprios (Ciências Ambientais, Políticas Sociais e 

Dinâmicas Regionais, Educação, Saúde e Tecnologia e Gestão da Inovação). 

Nos cursos superiores, estudam aproximadamente 8,5 mil alunos e na pós-

graduação, em torno de 800 alunos. Considerando as dimensões de ensino, pesquisa 

e extensão, a Unochapecó conta com professores especialistas, mestres e doutores, 

técnicos-administrativos, bolsistas e monitores. 

Dentre os objetivos da IES, destacam-se: formar recursos humanos 

qualificados nas diferentes áreas do conhecimento, preparando-os para o exercício da 

cidadania; incentivar e difundir valores culturais e conhecimentos científicos por meio 

da conjugação do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação; promover ações 
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que contribuam com o desenvolvimento regional e a integração comunitária; 

estabelecer intercâmbio com instituições universitárias, de pesquisa e com outras 

organizações públicas ou privadas, nacionais e internacionais. 

Além disso, conta com uma estrutura composta por laboratórios das diferentes 

áreas do conhecimento, que atendem aos cursos da instituição, assim como salas de 

aulas, biblioteca e espaços administrativos.  

Tendo em vista que a legislação permite que 20% das atividades de cursos 

presenciais sejam desenvolvidas na modalidade de Educação a Distância (EaD), em 

2004 foi implantada d EaD na Unochapecó. No ano seguinte foi constituída a 

UnochapecóVirtual para coordenar as ações de EaD. Em 2006, cursos de extensão 

também passaram a ser ofertados nessa modalidade. 

Nesse tópico são apresentadas as diferentes modalidades de cursos ofertadas 

pela Unochapecó: graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia), programas 

especiais de formação pedagógica, pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

 

3.1 EDUCAÇÃO SUPERIOR: CURSOS SUPERIORES – BACHARELADOS, 
LICENCIATURAS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

 

A Unochapecó possui atualmente 42 em atividade e 22 cursos em extinção, 

conforme apresentado na Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Cursos em funcionamento na Unochapecó (2014)	  

Código Nome do Curso Grau Modalidade CC CPC Enade Situação 
3836 Administração Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 
3851 Agronomia Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 

41944 Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 
70694 Artes Visuais Licenciatura Presencial - 4 4 Em Atividade 

103916 Artes Visuais Bacharelado Presencial - - - Em Extinção 
3858 Ciência da Computação Bacharelado Presencial - 3 2 Em Atividade 
3848 Ciências Biológicas Licenciatura Presencial 4 4 3 Em Atividade 

303848 Ciências Biológicas Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 
3837 Ciências Contábeis Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 

115180 Ciências da Religião Licenciatura Presencial - - - Em Extinção 
3856 Ciências Econômicas Bacharelado Presencial 2 3 3 Em Atividade 

1121738 Design Bacharelado Presencial - SC - Em Atividade 
1190040 Design Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

91372 Design de Moda Tecnológico Presencial - 3 4 Em Extinção 
3840 Direito Bacharelado Presencial - 3 2 Em Atividade 

1148866 Educação Especial Licenciatura Presencial - - - Em Extinção 
20993 Educação Física Licenciatura Presencial - 3 2 Em Atividade 

119844 Educação Física Bacharelado Presencial - 4 3 Em Atividade 
21962 Enfermagem Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 
17997 Engenharia Civil Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 
64861 Engenharia de Alimentos Bacharelado Presencial - 3 4 Em Atividade 

1272276 Engenharia de Produção Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 
1143271 Engenharia Elétrica Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 
1118139 Engenharia Mecânica Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

19410 Engenharia Química Bacharelado Presencial - 3 2 Em Atividade 
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20999 Farmácia Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 
19411 Filosofia Licenciatura Presencial - SC SC Em Extinção 
70702 Física Licenciatura Presencial - - 1 Em Extinção 
73662 Fisioterapia Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 

119796 Gastronomia Tecnológico Presencial - SC SC Em Atividade 
3857 Geografia Licenciatura Presencial - SC 4 Em Extinção 

91313 Gestão Comercial Tecnológico Presencial - SC SC Em Extinção 
3845 História Licenciatura Presencial - SC 4 Em Extinção 

1184961 
 
Intercultural Indígena em 
Ciências Sociais Licenciatura Presencial - - - Em Extinção 

1184962 
 
Intercultural Indígena em 
Línguas, Artes e Literatura Licenciatura Presencial - - - Em Extinção 

1184960 
 
 

Intercultural Indígena em 
Matemática e Ciências 
Naturais Licenciatura Presencial - - - Em Extinção 

1184963 
 
Intercultural Indígena em 
Pedagogia Licenciatura Presencial - - - Em Extinção 

1278972 Jogos Digitais Tecnológico Presencial - - - Em Atividade 
28741 Jornalismo Bacharelado Presencial - 4 3 Em Atividade 
51577 Letras - Inglês Licenciatura Presencial - - 3 Em Extinção 

1187025 Letras - Libras Licenciatura Presencial - - - Em Extinção 
3839 Letras - Língua Portuguesa Licenciatura Presencial - - 2 Em Extinção 

63048 Letras - Língua Portuguesa Licenciatura Presencial - 3 3 Em Extinção 
63052 Letras - Língua Portuguesa Licenciatura Presencial - - 2 Em Extinção 
32870 Letras - Português e Inglês Licenciatura Presencial - 3 3 Em Atividade 

3846 Matemática Licenciatura Presencial - 4 4 Em Atividade 
90847 Medicina Bacharelado Presencial 4 2 3 Em Atividade 

103538 Negócios Imobiliários Tecnológico Presencial - - - Em Extinção 
90051 Nutrição Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 

119730 Odontologia Bacharelado Presencial - SC SC Em Atividade 
3838 Pedagogia Licenciatura Presencial - 4 3 Em Atividade 

119820 Processos Gerenciais Tecnológico Presencial - SC SC Em extinção 
1121404 Produção Audiovisual Tecnológico Presencial - - - Em Atividade 

17999 Psicologia Bacharelado Presencial - 4 3 Em Atividade 
22749 Psicologia Bacharelado Presencial - 3 3 Em Extinção 
45398 Psicologia Bacharelado Presencial - - 4 Em Extinção 
64937 Publicidade e Propaganda Bacharelado Presencial - 3 4 Em Atividade 

3844 Serviço Social Bacharelado Presencial - 4 4 Em Atividade 
66234 Sistemas de Informação Bacharelado Presencial - 3 2 Em Atividade 

1148869 Sociologia Licenciatura Presencial - - - Em Extinção 
51918 Administração - SLO Bacharelado Presencial - 3 3 Em Atividade 

119798 
 
Ciência da Computação - 
SLO Bacharelado Presencial - - - Em Atividade 

83545 Ciências Contábeis - SLO Bacharelado Presencial - 4 4 Em Atividade 
1149767 Direito - SLO Bacharelado Presencial - SC - Em Atividade 
1148868 Educação Especial - SLO Licenciatura Presencial - - - Em Extinção 
1214250 Produção Leiteira - SLO Tecnológico Presencial - - - Em Atividade 
1149873 Psicologia - SLO Bacharelado Presencial - SC - Em Atividade 

96645 Direito - Xaxim Bacharelado Presencial - 2 1 Em Atividade 
Fonte: Censo do Ensino Superior – eMEC.  

 

3.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

A pós-graduação lato sensu tem se desenvolvido nos últimos anos, sendo um 

dos campos de forte atuação da Unochapecó. 
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Tabela 6 - Alguns cursos ofertados em pós-graduação lato sensu (2014) 
  Cursos 

1 Arquitetura e Sustentabilidade - Arquitetura Comercial e Sustentabilidade de Edificações 
2 Assistência de Urgência e Emergência  
3 Auditoria e Perícia  
4 Ciências Criminais 
5 Cinema e Realização Audiovisual  
6 Comunicação e Marketing Político  
7 Contabilidade e Controladoria 
8 Desenvolvimento de Aplicativos para Dispositivos Móveis  
9 Desenvolvimento e Tecnologia 

10 Design e Gestão da Marca: Branding 
11 Diagnóstico Clínico Laboratorial 
12 Direito Civil e Processual Civil 
13 Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário 
14 Direito Previdenciário 
15 Disciplinas de Formação para o Magistério Superior 
16 Educação em Direitos Humanos (EDH) e Diversidades: uma abordagem interdisciplina 
17 Engenharia de Avaliações e Perícias 
18 Engenharia de Produção 
19 Engenharia de Segurança no Trabalho 
20 Ensino da Arte: perspectivas contemporâneas 
21 Estudos da Infância com Ênfase em Educação Infantil e Séries Iniciais 
22 Farmacologia Clínica 
23 Gerenciamento de Projetos 
24 Gestão de Pessoas  
25 Jornalismo e Convergência Midiática 
26 Levantamento Geodésicos e Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos 
27 Matemática Financeira 
28 Mba – Finanças 
29 Módulo de Formação Didático-pedagógica para o Magistério Superior 
30 Nutrição Aplicada ao Treinamento Esportivo 
31 Operação e Gestão de Restaurantes e Similares 
32 Planejamento e Gestão Tributária 
33 Produção Vegetal com Ênfase em Agricultura de Precisão 
34 Psicoterapia de Orientação Psicanalítica 
35 Saúde Mental com Ênfase em Dependência Química 
36 Tradução em Língua Estrangeira: teoria e prática 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle (DPC) 
 

3.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR: PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 

Nos últimos anos, a instituição empenha esforços no sentido de ampliar a 

oferta de programas de pós-graduação stricto sensu. Atualmente, são ofertados cinco 

mestrados próprios. 

 
Tabela 7 - Cursos ofertados pela Unochapecó em pós-graduação stricto sensu 
  Programas de pós-graduação stricto sensu 
  Próprios 

1 Mestrado em Ciências da Saúde 
2 Mestrado em Educação 
3 Mestrado em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais 
4 Mestrado em Ciências Ambientais 
5 Mestrado em Tecnologia e Gestão da Inovação 
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  Conveniados 
1 Dinter em Odontologia (convênio com a Unicamp) 
2 Dinter em Engenharia de Produção (convênio com a UFRGS) 
3 Dinter em Direito (convênio com a UFSC) 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle (DPC). 
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4 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

O cronograma de desenvolvimento institucional estabelece um grupo de 

informações que servirão de estímulo para a evolução da instituição nos próximos 

anos, que será pautada nas projeções e condições indicadas neste documento. Para 

constituir as ações que serão realizadas pela instituição nos próximos anos, foram 

associados os Objetivos operacionais, os Direcionadores Estratégicos e as metas, a 

fim de dar mais clareza ao gestor sobre o que se pretende alcançar, a partir de cada 

um dos objetivos da instituição. 

Os dados são apresentados a seguir, no formato de tabelas, de modo a 

permitir o acesso imediato à informação e facilitar a interpretação.  

Ressalta-se que o quadro de expansão aqui apresentado é resultado das 

diversas consultas às áreas, por meio do estudo do Planejamento Estratégico realizado 

nas unidades acadêmicas de gestão da Unochapecó, associado à expectativa oferecida 

pelo cenário de possível expansão do ensino superior para os próximos cinco anos, 

estimado em 5% ao ano. 

Além desses elementos, são igualmente apresentadas aqui as ações relativas 

ao desenvolvimento institucional nos campos da pesquisa e inovação, extensão e da 

gestão de todo o processo. 

 
Tabela 8 - Projeção do número de estudantes por semestre, dos cursos de graduação, 
segundo a área acadêmica, para o período de 2014 a 2018 
Área/Período 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 
Área de Ciências 
Exatas 
Ambientais 

2729 2756 3015 2946 3205 3090 3412 3310 3616 3459 

Área de Ciências 
Humanas e 
Jurídicas 

2229 2139 2230 2231 2352 2217 2386 2288 2567 2390 

Área de Ciências 
da Saúde 

1639 1506 1713 1647 1769 1790 1948 1937 2089 2076 

Área de Ciências 
Sociais Aplicadas 

1768 1773 1872 1814 1916 1874 1988 1988 2067 2074 

Total 8365 8174 8831 8637 9241 8971 9733 9523 10339 10000 
Crescimento % 2,95 0,61 8,68 6,31 13,74 10,41 19,79 17,20 27,25 23,07 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle (Abr./2014). 
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Tabela 9 - Projeção para oferta de novos cursos de graduação, segundo área acadêmica, 
para o período de 2014 a 2018 

Áreas Nº de cursos novos Período de oferta 

Área de Ciências Exatas e 
Ambientais 

Novo curso 1 2014/1 
Novo curso 2  2014/1 
Novo curso 3  2014/2 
Novo curso 4  2015/1 

Área de Ciências Humanas 
e Jurídicas 

Novo curso 1  2014/2 
Novo curso 2  2015/1 
Novo curso 3  2016/2 

Área de Ciências da Saúde Novo curso 1  2015/1 
Novo curso 2  2016/2 

Área de Ciências Sociais e 
Aplicadas 

Novo curso 1  2013/2 
Novo curso 2  2016/1 
Novo curso 3  2017/2 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle (Jun./2013). 
 

Tabela 10 - Projeção do número de estudantes em cursos de pós-graduação lato sensu 
no período de 2014 a 2018 

Área 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 
Área de Ciências 
Exatas e Ambientais 259 284 312 357 410 472 542 624 717 825 

Área de Ciências 
Humanas e Jurídicas 286 314 345 394 453 521 599 689 792 911 

Área de Ciências da 
Saúde 122 95 99 104 109 115 121 127 133 140 

Área de Ciências 
Sociais Aplicadas 427 422 443 465 489 513 539 566 594 624 

Total 1094 1114 1199 1320 1461 1621 1801 2005 2237 2500 
Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle (Abr./2014). 

 
Tabela 1 - Projeção do número de estudantes em cursos de pós-graduação stricto sensu 
no período de 2014 a 2018 

Programas 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 

Saúde 28 25 30 30 35 35 35 35 35 35 
Educação 27 25 30 30 27 27 25 25 25 27 
Ciências Ambientais 48 45 45 45 40 40 40 40 40 40 
Politicas Sociais e 
Dinâmicas 
Regionais 

36 36 32 32 32 32 32 32 32 32 

Tecnologia e 
Inovação 10 10 20 20 30 30 38 38 40 40 

Mestrado Novo 1 0 0 0 15 15 25 25 25 25 25 
Mestrado Novo 2 0 0 0 12 12 22 22 22 22 22 
Doutorado Novo 1 0 0 0 0 0 0 12 12 20 20 
Doutorado Novo 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 

Total 149 141 157 184 191 211 229 239 249 261 
Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle, (Maio/2014).  
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Tabela 2 - Projeção do quadro técnico-administrativo da Unochapecó segundo grau de 
instrução para o período 2014 a 2018	  
Escolaridade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Fundamental Incompleto 6 3 3 3 4 0 0 0 0 
Fundamental Completo 15 8 5 15 9 5 3 0 0 
Ensino Médio 178 176 186 180 200 180 182 185 185 
Ensino Superior 118 117 136 147 135 150 150 150 150 
Especialização 81 60 75 67 68 80 80 80 80 
Mestrado 12 8 9 14 10 15 15 15 15 
Doutorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 410 372 414 426 426 430 430 430 430 
Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle, (Maio/2014). 

 
Tabela 3 - Projeção do quadro docente da Unochapecó por regime de trabalho 	  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Tempo Integral 186 204 250 238 250 265 275 290 290 
Tempo Parcial 220 217 202 203 210 205 200 200 200 
Horista 155 161 124 115 110 105 105 100 100 

Total 561 582 576 556 570 575 580 590 590 
Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle, (Maio/2014). 

 

Um estudo de cursos de tecnologia e de EaD deverá ser realizado durante a 

vigência deste PDI para que se possa estabelecer outras condições de expansão para 

a Unochapecó. 
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5 PERFIL DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

5.1 DOCENTES 
 

O quadro de docentes da Unochapecó é formado por categorias, descritas a 

seguir. 

Professor substituto - contratado por processo seletivo para substituir 

professor titular em situação de afastamento das suas atividades docentes, por até 

dois anos, ao qual compete exercer as atividades previstas na categoria do professor 

titular substituído. 

Professor visitante - contratado mediante convite da instituição, para atender 

demandas específicas de implantação, qualificação ou consolidação de cursos e/ou 

programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, por prazo determinado, de 

acordo com projeto específico.  

Professor emergencial - contratado sem processo seletivo, em caráter de 

urgência, por até seis meses, renovável por igual período. Entre suas atribuições 

estão: 

a) todas as atividades pertinentes ao ensino da graduação; 

b) orientação de Trabalho de Conclusão de Curso; 

c) orientação de estágios; 

d) extensão e prestação de serviços; 

e) outras atividades correlatas. 

Professor titular categoria A – deve ser especialista ou ter formação 

equivalente e desenvolve as seguintes atividades: 

a) todas as atividades pertinentes ao ensino da graduação; 

b) orientação Trabalho de Conclusão de Curso; 

c) orientação de Estágios; 

d) extensão e prestação de serviços; 

e) gestão e administração; 

f) ministrar aulas em curso de pós-graduação lato sensu; 

g) outras atividades correlatas. 

Professor titular categoria B – dever ser mestre e desenvolver as seguintes 

atividades: 

a) todas as atividades pertinentes ao ensino da graduação; 

b) todas as atividades pertinentes à pós-graduação lato sensu; 

c) orientação Trabalho Conclusão de Curso; 

d) orientação iniciação científica; 
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e) orientação de monografia de pós-graduação lato sensu; 

f) elaboração e coordenação de projetos de pós-graduação lato sensu; 

g) orientação de estágios; 

h) extensão e prestação de serviços; 

i) pesquisa; 

j) coordenação de pesquisa 

k) publicações; 

l) gestão e administração; 

m) outras atividades correlatas.  

Professor titular Categoria C – deve ser doutor e desenvolver as seguintes 

atividades: 

a) todas as atividades pertinentes ao ensino da graduação; 

b) todas as atividades pertinentes ao ensino da pós-graduação lato sensu; 

c) todas as atividades pertinentes ao ensino da pós-graduação stricto sensu; 

d) orientação Trabalho de Conclusão de Curso; 

e) orientação iniciação científica; 

f) orientação de monografia de pós-graduação lato sensu; 

g) orientação de estágios; 

h) orientação de dissertações e teses; 

i) extensão e prestação de serviços; 

j) pesquisa; 

k) publicações; 

l) gestão e administração; 

m) outras atividades correlatas. 

Professor titular categoria especial stricto sensu – deve ser doutor e ter 

experiências em programas stricto sensu, demonstrada via currículo, em ensino, 

orientação de dissertações e teses, pesquisa, publicações, autoria de artigos, livros e 

produção técnico-profissional não rotineira, compatíveis com os critérios e exigências 

fixadas pela Capes, e desenvolver as seguintes atividades: 

a) todas as atividades pertinentes ao ensino na pós-graduação stricto sensu; 

b) orientação iniciação científica; 

c) orientação de dissertações e teses; 

d) extensão e prestação de serviços; 

e) pesquisa; 

f) publicação anual de no mínimo 2 (dois) artigos qualis b2; 

g) elaboração e/ou organização anual de no mínimo 01 (um) livro e/ou 02 (dois) 

capítulos de livros; 
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h) participação em congressos, seminários e colóquios; 

Atualmente a instituição apresenta um quadro de 582 docentes. Neste 

contexto, apresenta-se a seguir a distribuição dos docentes por regime de trabalho e 

por titulação.  

 

Tabela 14 - Composição do quadro docente da Unochapecó por regime de trabalho 

Áreas 
Regime de Trabalho 

Total % Horista Parcial Integral 
Área de Ciências Exatas e Ambientais 48 52 42 142 24,40 
Área de Ciências Humanas e Jurídicas 50 82 45 177 30,41 
Área de Ciências da Saúde 68 87 17 172 29,55 
Área de Ciências Sociais Aplicadas 37 29 25 91 15,64 
Total 203 250 129 582 100,00 
Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Humano (2013) 

 
Tabela 15 - Composição do quadro docente da Unochapecó segundo titulação docente 

Áreas Titulação Total % Graduado Especialista Mestre Doutor 
Área de Ciências Exatas e Ambientais 5 47 71 19 142 24,40 
Área de Ciências Humanas e Jurídicas 4 52 97 24 177 30,41 
Área de Ciências da Saúde 5 88 58 21 172 29,55 
Área de Ciências Sociais Aplicadas 5 40 44 2 91 15,64 

Total 19 227 270 66 582 100,00 
Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Humano. 

 

5.2 TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 
 

A estrutura de cargos é organizada em grupos dispostos de acordo com a 

natureza profissional e complexidade das atribuições relacionadas à finalidade da 

instituição. 

Os cargos técnicos-administrativos classificam-se em: 

• coordenador - responsável por um setor ou área; dentre outras 

atividades administrativas e técnicas deve coordenar a equipe de 

trabalho e as atividades desenvolvidas por ela. Tem conhecimento 

específico da área em que atua.  

• técnico - os cargos dessa estrutura desenvolvem atividades técnicas 

que necessitam de conhecimento específico de uma área ou atividade.  

As atividades são relativas, dependendo da função, sendo que a partir 

delas se define o nível salarial do cargo. 

• administrativo - os cargos dessa estrutura desenvolvem atividades 

administrativas que necessitam de conhecimento de rotinas de uma 

área ou atividade.  As atividades são relativas, dependendo da função, 
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sendo que a partir delas se define o nível salarial do cargo. 

• apoio operacional - cargos com atividades operacionais, com funções 

práticas de rotinas de trabalho. O valor do salário é com base em 40 

horas semanais.  

A instituição apresenta, atualmente, 390 técnicos-administrativos, distribuídos 

conforme a Tabela 16.  

 
Tabela 16 - Composição do quadro técnico-administrativo segundo sexo e nível 
Quadro 
Técnico/ 
Escolaridade 

Fund. 
Incompleto 

Fund. 
Completo 

Ensino 
Médio Superior Especializa

ção Mestrado Total 

Masculino 2 13 67 51 13 3 149 
Feminino 1 2 90 84 55 9 241 
Total 3 14 157 135 68 12 390 
Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Humano (2013). 
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6 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNOCHAPECÓ 
 

A Unochapecó, em 2009, construiu de forma democrática uma reforma na 

estrutura administrativa. Os Centros (antes oito) foram unificados, restando quatro 

Áreas: de Ciências Exatas e Ambientais, de Ciências da Saúde, de Ciências Sociais 

Aplicadas e de Ciências Humanas e Jurídicas.  

Outra importante alteração foi a constituição de dez diretorias táticas 

vinculadas às vice-reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão, de Planejamento e 

Desenvolvimento (ambas estabelecidas a partir dessa reformulação) e de 

Administração (que já existia).  

Duas Unidades Acadêmicas são responsáveis por levar a Unochapecó para a 

região, ou seja uma unidade em Xaxim e uma em São Lourenço do Oeste, ambas em 

Santa Catarina.  

Nessa reforma surgiram os Comitês, com a função de tornar mais qualificada a 

discussão e aprovação de matérias de caráter técnico.  

A seguir apresenta-se o organograma institucional da Unochapecó. 

 
Figura 2 - Organograma principal da Unochapecó 
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Figura 3 - Organograma da Vice-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão  

 
 
Figura 4 - Organograma da Vice-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento  
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Figura 5 - Organograma da Vice-Reitoria de Administração 

 
 

A atual estrutura mantém uma Reitoria, composta de três Vice-Reitorias: de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, de Planejamento e Desenvolvimento e de 

Administração. Vinculadas as vice-reitorias estão as diretorias, que dão suporte tático 

as ações. 

As atuais diretorias são: de Ensino, de Apoio Acadêmico, de Pesquisa e Pós-

graduação, de Extensão, de Tecnologia da Informação, de Planejamento e Controle, 

de Marketing e Comunicação, de Finanças e Contabilidade, de Logística, Projetos e 

Obras e de Desenvolvimento Humano.  
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7 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 
 

Para atender aos estudantes, a Unochapecó possui Diretoria de Apoio ao 

Acadêmico (DAA), constituída pela Central de Soluções (SOL), localizada em 

Chapecó, em espaço físico privilegiado e com instalações adequadas para servir aos 

acadêmicos. A instituição também oferece serviço de orientação sobre bolsas de 

estudo e acompanhamento psicopedagógico, disponibilizando profissionais para 

atender as diversas demandas dos discentes.  

 

7.1 ESTRUTURA FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA BIBLIOTECA 
 

A Biblioteca Central, localizada em Chapecó, possui 1.381m2, onde estão 

instalados acervo, balcão de atendimento, guarda-volumes, área de processamento 

técnico, sala de leitura com aproximadamente 270 assentos, laboratório de informática 

com 20 computadores, sala de estudo individual com 60 cabines, laboratório de 

restauração, serviço de reprografia, secretaria e coordenação, arquivo permanente de 

jornais, depósito e sala de multimídia.  

As Bibliotecas Setoriais de Xaxim, de São Lourenço do Oeste e do Escritório 

Sócio-Jurídico de Chapecó possuem área de 46,5m2, 312,63m2 e 20 m2, 

respectivamente. Todas dispõem de espaço de estudo, acervo e atendimento.  

A estrutura da Biblioteca Universitária compreende: coordenação, divisão de 

processamento técnico, divisão de referência, divisão de periódicos e divisão de 

informática e digitalização. 

 
Tabela 17 - Quadro de pessoal da biblioteca (2014)     

Cargo/função Qtdade. 
FORMAÇÃO  

Especiali-
zação 

Grad. 
Comp. 

Grad. 
Incomp. 2º Grau 1º Grau 

Bibliotecários 4 3 1 0 0 0 
Aux. Biblioteca I e II 16 1 3*   12** 0 0 
Aux. de Compras II 1 1 0 0 0 0 
Restaurador 1 0 1 0 0 0 
Assistente Informática 1 0 1 0 0 0 
Secretária 1 1 0 0 0 0 
Assistente Administrativo 1  1    
Zeladora 1 0 0 0 1 0 
Total 26 6 7 12 1 0 
Assistente administrativo - 1 Setorial de Xaxim 
Aux. de Biblioteca I* - 1 Setorial de São Lourenço do Oeste / 1 Setorial Escritório Sócio-Jurídico 
Aux. de Biblioteca 1** - 1 Setorial Escritório Sócio-Jurídico / 1 Setorial de São Lourenço do Oeste / 1 
Setorial Xaxim 
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7.2 DESCRIÇÃO DA ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS INTERNOS E A 
COMUNIDADE EXTERNA 

 
A Biblioteca Universitária é órgão suplementar da universidade e está vinculada 

à Coordenadoria de Apoio Acadêmico. Sua missão é apoiar as atividades de pesquisa, 

ensino e extensão da Unochapecó. Está aberta à comunidade acadêmica e local, 

servindo seus usuários em matéria de conhecimento, informação, lazer, apoio à 

pesquisa e incentivo à leitura nas mais diversas áreas. Assim, mantém relação direta 

com todas as áreas, fornecendo relatórios com dados do acervo e da biblioteca, para 

credenciamento de cursos, avaliações e projetos.  

A compra de livros e outros materiais e as assinaturas de revistas são feitas 

pelo setor conforme solicitações dos professores da universidade e também tomando 

por base os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC).  

Ainda, mantém serviço de intercâmbio com outras bibliotecas, centros de 

documentação, universidades, instituições técnicas, científicas e culturais, nacionais e 

estrangeiras. Alguns serviços também se estendem à comunidade externa (local e 

regional), fornecendo orientação e propiciando o acesso ao serviço bibliográfico. 

A biblioteca é avaliada periodicamente por docentes, discentes e corpo técnico, 

através da Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

  
7.3 DESCRIÇÃO DA POLÍTICA DE EXPANSÃO DO ACERVO 

 

A Biblioteca Universitária estuda e viabiliza a expansão do acervo mediante           

levantamento das disciplinas ministradas e alunos matriculados nas mesmas. Estuda a 

expansão por área e tipo de material (bases de dados, filmes, CD ROM, jornais, bem 

como outros materiais utilizados nas atividades de ensino, pesquisa e extensão).  

Periódicos – um dos critérios prioritários é a renovação dos periódicos 

correntes assinados pela Unochapecó. Outro critério são os títulos básicos 

recomendados pelas comissões de reconhecimento do MEC e da Secretaria de 

Educação. As assinaturas novas são feitas por solicitação das Áreas, conforme 

recursos disponíveis. 

Livros – são priorizadas as áreas dos cursos novos oferecidos pela instituição. 

Os cursos já consolidados são contemplados em suas áreas deficitárias, sempre que 

houver recursos disponíveis. 

Materiais especiais – são adquiridos por solicitação das Áreas observando-se 

dois critérios: 1) atingir maior número possível de usuários e 2) que a biblioteca 

disponha de tecnologia para possibilitar o acesso à informação contida nos diversos 



76 
 

 

suportes. 

 

 7.4 DESCRIÇÃO DAS FORMAS DE ACESSO AO ACERVO 
 

O acesso ao acervo da biblioteca é feito mediante apresentação da carteira 

institucional da universidade ou através de cadastro (para usuários externos). O 

acervo é aberto para pesquisa e pode ser também consultado pela internet ou 

terminais de consulta dentro da biblioteca. O empréstimo domiciliar é permitido 

somente à comunidade acadêmica (universitários, professores e técnicos-

administrativos), mediante apresentação de documento de identificação.  

As regras aplicadas ao empréstimo são apresentadas na Tabela 18. 

 
Tabela 18 - Descrição do funcionamento do empréstimo 

Categoria Quantidade de 
exemplares 

Tempo de 
empréstimo Renovações 

Universitários da graduação 04 10 02 
Universitários dos cursos de graduação 
matriculados em TCC, estágios e 
monografias, PEX e projetos do Pibic e CNPq  

05 10 02 

Universitários do curso sequencial de 
Desenvolvimento Regional 06 10 02 

Egressos 02 10 02 
Técnicos-administrativos 04 10 02 
Docentes 05 15 02 
Estudantes da pós-graduação 05 15 02 

 

7.5 ACERVO BIBLIOGRÁFICO  
 

A biblioteca possui mais de 85 mil títulos, totalizando mais 150 mil exemplares 

de livros, periódicos e multimeios disponibilizados aos usuários. 

 

Tabela 19 - Acervo Geral da Biblioteca 

Tipo Quantidade 
Títulos Exemplares 

Livros 86.462 158.029 
Periódicos 1.867 61.156 
Multimeios 1.595 2.854 

Fonte: Biblioteca Unochapecó (2013) 
 

7.6 INFORMATIZAÇÃO 
  

O gerenciamento do acervo da Biblioteca Central e das bibliotecas setoriais é 

feito pelo Sistema Integrado de Bibliotecas (Pergamum). O Sistema foi implementado 

na arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica, programação em Delphi, 
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utilizando banco de dados relacional SQL. O Sistema contempla as principais funções 

de uma biblioteca, integrando registro desde a aquisição até o empréstimo. O 

Pergamum é um sistema desenvolvido pela Divisão de Processamento de Dados da 

PUC-Paraná, em parceria com a Divisão de Biblioteca e Documentação da PUC-Rio.  

 

7.7 ACESSIBILIDADE  
 

A Divisão de Acessibilidade da Unochapecó, criada pela Política de Educação 

Inclusiva de 2011, vinculada à Diretoria de Ensino, visa, especialmente, apoiar 

estudantes, técnicos e docentes com necessidades especiais, por meio de ações que 

promovem a acessibilidade arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental 

e atitudinal.  

Em 2013, adaptações arquitetônicas foram realizadas na Unochapecó, 

incluindo construção de rampas, adaptação de terminais de consulta, adequação de 

sanitários, cobertura de estacionamentos, instalação de lavatórios, bebedouros 

acessíveis e elevador.  

Dentre as diversas ações que promovem a acessibilidade na Unochapecó, 

destacam-se: 

• cadastro dos estudantes que informam deficiência;  

• avaliação de necessidades educacionais especiais nos estudantes; 

• acompanhamento e promoção de adaptações necessárias; 

• realização do Fórum da Acessibilidade; 

• mediação de estratégias com docentes e coordenadores; 

• adaptação de materiais a estudantes com deficiência visual; 

• contratação de intérpretes de libras e técnicos de apoio a pessoas com 

deficiência física e ledor. 

 

7.8 ATENDIMENTO AO ESTUDANTE  
 

A Divisão de Apoio ao Estudante (DAE-Atento) contribuiu para a permanência, 

bem-estar e sucesso dos estudantes na Unochapecó. Os projetos/serviços ofertados 

buscam orientar, apoiar e fortalecer os estudantes em situações relacionadas à vida 

acadêmica e/ou pessoal, através de atendimento especializado e acolhedor. 

A equipe da DAE é composta por duas assistentes sociais, duas psicólogas e 

dois auxiliares administrativos. 

A seguir são descritas algumas ações desenvolvidas pela DAE. 
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7.8.1 Projeto Metamorfose – Acolhida ao calouro 
 

O Projeto Metamorfose faz parte da recepção aos calouros, abolindo os trotes 

violentos e vexatórios. O objetivo é acolher o calouro e instrumentalizá-lo para 

enfrentar os primeiros semestres, considerados decisivos para a permanência e o 

sucesso no ensino superior. 

As atividades consistem na apresentação e integração dos calouros, através de 

técnicas interativas e reflexivas, bem como proporcionam o contato dos calouros com 

os veteranos, através do ‘apadrinhamento’, no qual os calouros são recebidos de 

forma descontraída e com respeito. 

Dentre as atividades de reconhecimento e apropriação da estrutura oferecida 

pela Unochapecó é realizado o Passeio Orientado, que visa a localização dos 

acadêmicos no espaço da universidade. 

Todas as turmas ingressantes nos cursos de graduação da Unochapecó 

passam pelo projeto, que é desenvolvido por psicólogas e/ou estudantes de 

psicologia. As atividades são agendadas previamente com o coordenador do curso e 

têm duração de um turno todo de aula. 

 

7.8.2 Programa de Bolsas de Estudo 
 

O Programa de Bolsas de Estudo oferece possibilidades para estudantes 

socioeconomicamente carentes permanecerem na universidade e concluírem um 

curso superior. 

As bolsas podem ser parciais ou integrais e o valor recebido não precisa ser 

devolvido à universidade, nem ao órgão público que disponibiliza os recursos. 

Atualmente, a Unochapecó possui as seguintes fontes de recurso:  

• Art. 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina; 

• Art. 171 da Constituição do Estado de Santa Catarina;  

• Federais – decorrentes da Condição de Entidade Beneficente de Assistência 

Social. 

A Divisão de Atendimento ao Estudante (DAE-Atento), juntamente com um 

representante dos estudantes indicado pelo Diretório Central de Estudantes (DCE), 

compõe uma equipe técnica, responsável pela divulgação, seleção e verificação das 

modalidades de bolsa de estudo ofertadas pela Unochapecó. 

Há uma Comissão de Fiscalização de Bolsas de Estudo composta por 

representes da instituição, entidade representativa dos estudantes, sociedade civil e 

Secretaria de Desenvolvimento Regional que fiscaliza a concessão de bolsas. 
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Em relação às bolsas de estudo, cabe à DAE-Atento: 

• Elaborar os editais; 

• definir os critérios de seleção, pautados nas legislações vigentes; 

• informar os calouros sobre as bolsas no momento da matrícula; 

• orientar e atender estudantes pré e pós-processo de bolsa de estudo; 

• analisar os documentos; 

• realizar os procedimentos de seleção; 

• realizar os procedimentos para manutenção de benefícios; 

• realizar perícias sociais (verificar denúncias) 

A Divisão de Apoio ao Estudante também disponibiliza atendimento 

individualizado, voltado ao esclarecimento de dúvidas e alternativas de manutenção 

aos estudantes. Com a centralização dos atendimentos, a Central de Soluções presta 

informações sobre o processo de bolsa de estudo, com apoio da equipe técnica da 

DAE-Atento. 

 

7.8.3 Entrevista de Acolhida 
 

Com o objetivo de apoiar e orientar os estudantes em diversas situações, 

ligadas à vida pessoal ou acadêmica, a Divisão de Atendimento ao Estudante (DAE-

Atento) disponibiliza o serviço de 'Entrevista de Acolhida', que consiste num espaço 

diferenciado de escuta e acolhimento do universitário, realizando acompanhamento 

e/ou encaminhamento para atendimentos especializados, quando necessário. 

O atendimento é realizado por psicólogas e/ou assistentes sociais, após 

agendamento na DAE-Atento a partir da procura do estudante ou do encaminhamento 

de coordenadores/professores – com o conhecimento do aluno. 

  

7.8.4 Oficinas temáticas 
 

As 'Oficinas Temáticas' possibilitam um espaço de reflexão, diálogo, troca de 

experiências e sentimentos entre os estudantes, através de atendimentos de grupo 

cujo foco é a saúde e o bem-estar do estudante. 

São realizadas a partir de temáticas sugeridas pelos estudantes ou propostas 

pela DAE-Atento, sob a coordenação da equipe do Atento ou por estudantes do curso 

de Psicologia. 
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7.8.5 Atendimentos de educação inclusiva 
 

Com o objetivo de atender à Política de Educação Inclusiva na Unochapecó, a 

DAE-Atento, em conjunto com a Divisão de Acessibilidade e a Divisão de Apoio 

Docente, que compõem o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social (NAPS), oferece 

apoio multiprofissional aos estudantes com necessidades educacionais especiais, 

assim como orientação e suporte aos coordenadores e professores dos cursos 

envolvidos, visando promover o acesso e a inclusão desse público. 

O atendimento aos estudantes é realizado a partir da procura do mesmo ou do 

encaminhamento de coordenadores/professores – com o conhecimento do aluno –, 

objetivando apoiar, acolher e buscar estratégias para inclusão e permanência do 

estudante na universidade. 

 

7.8.6 Intervenção em turmas/grupos dos cursos de graduação 
 

Tem como objetivo contribuir na mediação de situações adversas com as 

turmas dos cursos de graduação, através de orientação aos envolvidos, ou ainda, 

através de intervenções em sala de aula e/ou em pequenos grupos. 

Nas intervenções busca-se criar um espaço para que a situação seja dialogada 

pelos envolvidos, instrumentalizando-os para pensar maneiras de enfrentamento e 

consequentemente desenvolvimento de capacidades para lidar com as situações 

vivenciadas no cotidiano. 

As demandas se apresentam a partir dos envolvidos – estudantes, professores, 

coordenadores. Nos casos em que há situações pedagógicas desenvolvem-se ações 

em conjunto com a Divisão de Apoio Docente (DAD). 

 

7.8.7 Projeto Marco de uma Trajetória 
 

O Projeto ‘Marco de Uma Trajetória’ é realizado com os formandos dos cursos 

de graduação da universidade. As atividades são mediadas por assistentes sociais 

e/ou psicólogas da DAE-Atento. 

O objetivo é viabilizar aos formandos um espaço de escuta, troca de 

informações e experiências, de modo a apoiá-los nesse momento de vida e fortalecê-

los para a autonomia e a emancipação. Também se busca promover uma reflexão das 

mudanças pessoais e profissionais advindas da vivência universitária, possibilitando 

uma avaliação de toda a trajetória acadêmica, envolvendo situações relacionadas 

direta ou indiretamente à graduação. 

O projeto é desenvolvido a partir de técnicas de grupo, entendendo-se como 
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um mecanismo facilitador da troca de informações, conhecimentos e experiências. As 

técnicas promovem um resgate individual e grupal dos momentos que marcaram essa 

etapa de suas vidas – dificuldades, facilidades, angústias ou felicidades –, 

promovendo uma avaliação do processo de formação profissional e cidadã. 

As atividades ocorrem em todas as turmas de formandos, preferencialmente 

nos últimos dias de aula, através de agendamento prévio com coordenador do curso, 

com duração aproximada de duas horas. Ao final da atividade, é entregue aos 

estudantes uma muda de árvore, simbolizando o início de um novo ciclo da vida, a 

atuação profissional, fazendo um paralelo com o que se faz no início do curso, ou seja, 

a plantação de uma árvore que ocorre no início da graduação. O plantio da árvore 

também é uma forma de contribuir para a preservação ambiental. 

 

7.8.8 Perdidos e achados 
 

O serviço 'Perdidos e Achados' foi criado para facilitar e agilizar a localização e 

devolução de pertences pessoais perdidos e/ou encontrados no campus universitário, 

constituindo-se como mais uma forma de atendimento ao estudante. 

O atendimento nesses casos é realizado pela Divisão de Protocolo, já que com 

a criação da Central de Soluções, os atendimento/informações foram centralizados 

naquele espaço. À Divisão de Apoio ao Estudante cabe o processo de separação e 

destinação dos objetos não resgatados pelos estudantes. 

  

7.8.9 Informações de moradia 
 

O serviço de 'Informação de Moradia' visa centralizar a divulgação de buscas e 

ofertas de moradia à comunidade acadêmica, constituindo-se como um serviço de 

utilidade prática na vida cotidiana de estudantes e professores. 

Assim como o serviço de perdidos e achados, os atendimentos/informações 

também são realizados pela Divisão de Protocolo da Unochapecó. 

A DAE-Atento realiza a gestão das ofertas/buscas. As formas de divulgação 

são exposição de cartaz em mural específico e no site unochapeco.edu.br/atento. Para 

publicação no site é necessário assinar termo de responsabilidade. As vagas são 

divulgadas pelo período de 30 dias, sendo possível estender o prazo mediante 

solicitação do estudante. 
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8 INFRAESTRUTURA  
 

A Unochapecó, nos últimos anos, tem aplicado parte de seus recursos para 

ampliação de sua área física, seja em área de terras, seja em edificações. A área total 

de terras atual é de 428.409,90m2, sendo que a instituição ocupa atualmente 

76.069,22m2  de área edificada (incluindo algumas locações). 

 
Tabela 20 - Composição da propriedade em área de terras da Unochapecó 
Terrenos Área (m2) 
Campus Chapecó 249.265,01 
Rua São Pedro 2.507,27 
Bairro Seminário 1.013,50 
Bairro São Pedro 3.783,60 
Bairro Engenho Braun 3.000,00 
Bairro SAIC 1.400,00 
Bairro Vila Real 3.490,06 
São Carlos 111.739,34 
Xaxim 24.200,00 
São Lourenço D'Oeste 28.011,12 
Total 428.409,90 

Fonte: Diretoria de Logística Projetos e Obras (2013). 
 

Tabela 21 - Composição da área construída de propriedade da Unochapecó 
Áreas construídas m2 

Bloco A 750,68 
Bloco B 1.564,89 
Bloco C 946,80 
Bloco D 886,89 
Bloco E 760,07 
Bloco F 2.546,52 
Bloco G1 3.360,95 
Hall do Bloco G 2.672,69 
Bloco G2 3.429,44 
Bloco G3 5.148,55 
Bloco H 2.394,47 
Bloco K 605,58 
Bloco K2 5.269.75 
Bloco L 848,10 
Bloco M 3.322,47 
Bloco N 1.525,75 
Bloco O 93,31 
Bloco P 560,12 
Bloco Q 959,10 
Bloco R1 3.580,37 
Hall do Bloco R 2.481,34 
Bloco R2 3.593,20 
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Bloco R3 3.570,68 
Bloco S 1.301,60 
Bloco T 1.817,48 
Biotério 1.262,27 
Editora Argos 95,69 
Unimed 93,32 
Central de Serviços 500,08 
Ginásio 3.326,79 
DCE 103,30 
Feira Agroecológica 118,60 
Gerador 101,06 
Viveiro de mudas 294,26 
Central de Reagentes 92,28 
Casa dos Motoristas 72,00 
Subtotal 59.957,13 
Clínica Escola de Psicologia 262,66 
Farmácia-Escola 529,77 
Escritório Sócio-Jurídico Chapecó 621,63 
Unidade Saúde Seminário 454,00 
Unidade Saúde Bairro São Pedro 1.168,48 
Unidade Saúde Vila Real 566,70 
Unidade Saúde SAIC 707,89 
CEOM 1.200,00 
São Lourenço D'Oeste 2.360,73 
Xaxim 1.600,60 
ESJ – Xaxim 103,62 
Epagri 426,61 
São Carlos 5.659,00 
Subtotal 16.112,09 
Total 76.069,22 

Fonte: Diretoria de Logística Projetos e Obras (2014). 
 

 

A Instituição está prevendo investimentos em infraestrutura como forma de 

melhorar a qualidade do ensino.  

Dentre os investimentos previstos, destaca-se a ampliação da Biblioteca, que 

passará de 800m2 para 1.600 m2, ampliando salas de estudos com climatização, além 

do espaço para acervo, a construção de um salão de atos com capacidade para 500 

pessoas, implantação de laboratórios de especialidades para o curso de Medicina, 

sendo alguns compartilhados com outros cursos da área da saúde, laboratório/bistrô 

para o curso de gastronomia. 
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Em função da implantação do curso de Medicina Veterinária serão necessários 

laboratórios específicos ao longo do curso, prevendo-se a construção de 1.550m2. A 

projeção de aumento no número de estudantes aponta para a necessidade de se 

construir mais 30 salas de aula, totalizando aproximadamente 2.000m2. 

 
Tabela 22 - Previsão de Investimentos 2014 – 2018 

Infraestrutura Área Ano 
Ampliação biblioteca Ampliando para 1.600m² 2015 
Salão de Atos 600m² 2015 
Laboratório/ambulatórios 700m² 2015 
Laboratório/ Bistrô 80m² 2015 
Salas de aula 30 novas salas de aula 2016 
Laboratório Medicina Veterinária 1.550m² 2016 
Laboratório – LATEM (ACEA) 115m² 2017 
Laboratório – Processadores 96m² 2017 
Laboratório – Ciências Térmicas 96m² 2017 

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras (2014). 
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9 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 

A qualificação e acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem dos 

cursos de graduação da Unochapecó estão sob a égide de um permanente e conciso 

processo de avaliação interna e externa, estruturado por um conjunto de instrumentos 

que possibilitam a mensuração quantitativa e qualitativa das três dimensões que 

perpassam a formação acadêmica – organização didático-pedagógica, corpo docente 

e infraestrutura –, definidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira (INEP) e pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

através da atuação e dos trabalhos da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

Unochapecó, sempre em consonância com o que determina a legislação vigente.  

A CPA da Unochapecó foi instituída em 2005 pela Portaria 027/2005, 

considerando os termos da Lei n. 10.861 de 14 de abril de 2004, do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A CPA da Unochapecó, responsável 

pela coordenação do processo de autoavaliação da instituição coordena os processos 

de avaliação da Unochapecó, visando o respeito aos princípios e a consecução das 

diretrizes institucionais, sistematiza e disponibiliza informações e fomenta e consolida 

a cultura de avaliação universitária.  

Na Unochapecó, a CPA é responsável pela condução dos processos de 

avaliação interna da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP, obedecendo às diretrizes mencionadas na Lei n. 10.861 de 14 

de abril de 2004 (que institui o Sinaes). Os processos de avaliação conduzidos pela 

CPA subsidiam o credenciamento e recredenciamento da Unochapecó, bem como o 

reconhecimento e a renovação de reconhecimento dos cursos de graduação 

oferecidos. Uma das competências da CPA é elaborar o relatório de autoavaliação 

institucional com base nas 10 dimensões que constam no Sinaes: 

I. a Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que explicita a 

missão e caracteriza o PDI; 

II. política para o ensino, pesquisa e extensão, que consiste na dimensão 

mais complexa, que descreve a proposta e concepção curricular, a 

organização didático-pedagógica, prática e formação docente, ensino de 

graduação e pós-graduação, relevância social e científica das pesquisas, 

práticas institucionais de pesquisa, grupos de pesquisa, concepção e 

atividades de extensão; 

III. a responsabilidade social da instituição, que caracteriza atividades com 

impacto no desenvolvimento regional e nacional, descreve a relação com 
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setores público, privado, com o mercado de trabalho, além de instituições 

sociais, culturais etc.; 

IV. a comunicação com a sociedade, que descreve os meios de comunicação 

internos e externos, e caracteriza a imagem pública da IES; 

V. as políticas de pessoal e de carreiras, que detalham os processos de 

capacitação de pessoal e os planos de carreira, além do clima institucional 

(relações interpessoais etc); 

VI. organização e gestão da instituição, que descreve o PDI, os órgãos 

colegiados, os modos de participação na gestão e tomada de decisões; 

VII. infraestrutura física, que descreve desde salas de aula até laboratórios e 

equipamentos, tendo como pano de fundo o ensino, a pesquisa e a 

extensão; 

VIII. planejamento e avaliação, que descreve os procedimentos de avaliação e 

acompanhamento pela Comissão Própria de Avaliação (órgão criado pela 

Lei do Sinaes, em seu Artigo 11, cuja principal função é coordenar o 

processo de autoavaliação nas instituições de ensino superior); 

IX. política de atendimento aos estudantes, que descreve o acompanhamento 

pedagógico, critérios de seleção, participação em atividades universitárias 

(bolsas, estágios, iniciação científica), atendimento de estudantes, 

acompanhamento de egressos etc.; 

X. sustentabilidade financeira, que descreve as políticas de captação e 

aplicação de recursos, controle de despesas e investimentos etc. 

Os processos de avaliação e acompanhamento perpassam, portanto, pela 

avaliação permanente do processo de ensino e aprendizagem no curso que envolve 

docentes e estudantes e um conjunto de espaços, ações e políticas institucionais que 

fundamentam a formação acadêmica. Desse modo, a avaliação dar-se-á no contexto 

das três dimensões abaixo: 

• avaliação dos cursos - o processo de avaliação dos Cursos da 

Unochapecó tem como parâmetro os preceitos dispostos na  Lei n. 10.861, 

de 14 de abril de 2004 que institui Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes). O mecanismo institucional utilizado para 

efetuar o processo de avaliação dos cursos consiste na aplicação dos 

instrumentos da CPA que almejam mensurar indicadores de qualidade dos 

cursos, bem como suas fragilidades e potencialidades. A avaliação dos 

cursos também será efetuada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) que 

tem como atribuição avaliar as distintas dimensões que o constituem 

(dimensão didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura), bem como 
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qualificar sua proposta de formação. Esses mecanismos derivam da política 

institucional de ensino, que tem como princípio a continuidade e a 

permanência dos processos avaliativos.  

• avaliação dos docentes - a execução do processo de avaliação do corpo 

docente da Unochapecó orienta-se pelo disposto na Política e Diretrizes 

para o Ensino de Graduação e Sequencial e no Regulamento da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), bem como nas dimensões e normativas do 

Sinaes. A avaliação é efetuada a partir da aplicação de instrumentos de 

mensuração da CPA, que possibilita a identificação do perfil dos docentes 

em relação à formação acadêmica e experiência profissional, compromisso 

com o processo de ensino e aprendizagem, pesquisa e extensão e com os 

princípios e diretrizes da Unochapecó. Os principais aspectos avaliados nos 

docentes consistem em: domínio didático-pedagógico; domínio teórico-

metodológico; planejamento das aulas e bom aproveitamento do tempo em 

sala de aula; domínio de conteúdo; comunicação clara, que facilita o 

entendimento; empenho para que haja aprendizagem, avanços cognitivos, 

formação conceitual e superação; boa relação com os estudantes, criando 

clima agradável na sala de aula; organização de aulas dinâmicas que 

estimulem profícuas discussões teóricas e práticas; capacidade de articular 

teoria e prática; postura investigativa; domínio e utilização de ferramentas 

tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem; método de avaliação 

condizente com o projeto pedagógico do curso; postura moral e ética; 

pontualidade. O NDE também contribui nesse processo através do 

acompanhamento das atividades docentes auxiliando também na definição 

de formas e estratégias de avaliação do corpo docente da instituição. 

• avaliação dos estudantes - o processo de avaliação dos estudantes pauta-

se nos preceitos dispostos no Manual de Normas e Procedimentos 

Acadêmicos da Unochapecó. A avaliação do desempenho acadêmico no 

curso será efetuada por componente curricular, tendo como parâmetro 

critérios de assiduidade e aproveitamento que consiste no desenvolvimento 

de estudos e nos avanços cognitivos obtidos pelo estudante no decorrer do 

curso. Outro princípio orientador da avaliação dos estudantes perpassa pelo 

desenvolvimento das formas de pensamento político, social, cultural e 

científico, este último vinculado à compreensão dos modos de fazer ciência.  

Os procedimentos e conceitos/notas de avaliação estão regulamentados 

institucionalmente no manual supracitado e a principal ferramenta para 

organizá-los consiste no Plano de Ensino, entendido como um instrumento 
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de planejamento e comunicação da instituição entre o docente e o 

estudante, elaborado de acordo com o projeto pedagógico de cada Curso. 

 

9.1 AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA UNIVERSIDADE 
 

Com o objetivo de identificar a percepção dos diversos atores que integram a 

universidade acerca da dinâmica de planejamento adotada pela Instituição, a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) vale-se de dados coletados por meio de 

questionários endereçados a sujeitos intencionalmente selecionados4. Os resultados 

obtidos, de cunho qualitativo, forneceram dados significativos à medida que trazem o 

olhar de diferentes sujeitos – apropriados de diferentes experiências – sobre a 

experiência de planejamento na instituição. Portanto, no relatório de autoavaliação do 

ano, o planejamento estratégico é observado a partir dos retornos das questões 

enviadas à Vice-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, às diretorias de 

Planejamento e Desenvolvimento, de Ensino, de Pesquisa, de Extensão, de Logística, 

Projetos e Obras, aos diretores de áreas, coordenadores de curso e mediadores da 

CPA que atuaram como facilitadores da comunicação entre a CPA e as áreas e 

setores.  

As reflexões são pautadas em três questões: 

• Diante do contexto socioeconômico de inserção da IES, como avalia a ação 

e a efetividade do planejamento institucional?  

• Como o planejamento institucional leva em consideração as metas do PDI e 

a execução dos PPC?  

• Existem procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento 

institucional? São efetivos? 

No que diz respeito ao cenário socioeconômico, é necessário apontar a 

expansão abrupta de instituições de ensino superior na modalidade de faculdades, 

centros universitários e universidades que se observou no Brasil nas últimas décadas 

e trouxe, entre outras, a temática da sustentabilidade financeira para o centro do 

debate. Da mesma forma, a efervescência da expansão acentuou a necessidade do 

planejamento, que vem ganhando força desde que foi criada, em 2009, a Vice-Reitoria 

de Planejamento e Desenvolvimento da instituição.  

Nas últimas duas décadas a regulação do ensino superior pelo princípio da 

concorrência vem tomando acento. Este novo componente no cenário da educação 

exige um conjunto de medidas e estratégias das instituições, notadamente daquelas 

                                                
4 Pesquisa qualitativa, tendo como instrumento questionário e pesquisados selecionados 
intencionalmente. 
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que sobrevivem das mensalidades dos seus discentes, como é o caso da 

Unochapecó.  

O PDI, no formato proposto pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (Sinaes), atua como base referencial na avaliação institucional, ou seja, atua 

como uma espécie de modelo ideal que possibilita confrontar a realidade observada e 

o modelo ideal proposto. 

Para acompanhar o planejamento de maneira mais efetiva, a instituição 

desenvolveu uma ferramenta própria, um software de monitoramento e planejamento 

que permite articular as ações planejadas, acompanhar a gestão orçamentária, bem 

como a execução das metas. Em relação à necessidade da instituição aperfeiçoar a 

sistemática de acompanhamento, a Vice-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

destaca:  
Esta atividade de acompanhamento institucional foi instituída 
recentemente. Cada unidade de gestão é encarregada de produzir e 
informar as ações realizadas. No ano de 2011 começou a se utilizar 
uma ferramenta computacional de acompanhamento do 
planejamento. Esta ferramenta irá permitir ao usuário um 
acompanhamento efetivo das ações planejadas, do percentual de 
ações concluídas e a realizar, além de permitir um efetivo 
acompanhamento do uso do orçamento, associado com as ações 
planejadas. Visualmente o gestor pode acompanhar o desempenho 
do que planejou; este diferencial encontra respaldo no que se tem de 
mais avançado nos estudos e pesquisas atuais sobre gestão.5 

 

9.2 A AUTOAVALIAÇÃO NA UNOCHAPECÓ 
 

A universidade, na sociedade contemporânea, vem sofrendo os impactos das 

grandes e céleres transformações em curso em todos os campos da vida humana. 

Nesta perspectiva, a avaliação é uma estratégia para debater seu papel frente a essas 

transformações para o pleno cumprimento de sua filosofia e missão. A avaliação 

implica em julgamento de valor e responsabilidade no plano ético, pois reflete sobre a 

forma como vem sendo concretizado o projeto institucional. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó foi criada em 2005 

através da Portaria 027/2005, considerando os termos da Lei n. 10861, de 14 de abril 

de 2004. A comissão foi composta por meio de seleção realizada pelos Editais 020 e 

021/Reitoria/2005. Em 2006, foi aprovado o Programa de Avaliação Institucional e 

elaborado o regimento da CPA, aprovado em 2006 pela Resolução n. 

012/CONSUN/2006. 

A necessidade de tornar a avaliação institucional uma prática social 

incorporada à dinâmica da instituição tem cada vez mais se evidenciado. Sensibilizar 

                                                
5 Questionário respondido pela Vice-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, em fev./2012. 
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para a adesão, clarificando a finalidade ético-política e o potencial transformador da 

avaliação será um movimento que a CPA deverá, com o apoio do corpo gestor da 

universidade, empreender para uma participação mais ativa no processo e, 

consequentemente, conquistar maior credibilidade e legitimidade.  

Acredita-se que um conjunto de estratégias de estímulo à adesão deverá ser 

objeto de discussão da universidade. Contudo, é importante lembrar que a adesão 

deverá ser espontânea de maneira que o caráter democrático da avaliação seja 

garantido.  

 

a) Atividades internas 

A análise do processo avaliativo se estrutura contemplando um grupo de 

trabalho ampliado em que a CPA conta com a participação de vários segmentos para 

rever aspectos da avaliação institucional e centra-se, especialmente, na metodologia 

das pesquisas. As reuniões pautam alguns aspectos que deveriam ser considerados 

no processo avaliativo. 

• A necessidade de a avaliação efetivar-se como processo de 

autoconhecimento da IES, bem como atender às exigências do MEC/Sinaes. 

• Realizar a autoavaliação com base nos critérios de análise estabelecidos pelo 

MEC. 

• Desenvolver o processo avaliativo levando em conta as necessidades das 

áreas, cursos e setores da universidade. 

• Levar em conta as experiências das áreas e cursos em processos avaliativos. 

• Considerar a resistência à avaliação da grande maioria dos sujeitos 

pesquisados e, em contrapartida, a necessidade de implantar uma cultura de 

avaliação. 

• Permanecer produzindo dados confiáveis por meio da adoção de 

procedimentos de pesquisa científica tanto na abordagem quantitativa quanto 

na qualitativa prevendo todos os passos: da definição dos objetivos, da 

escolha do método e dos instrumentos de coleta, tratamento à análise dos 

dados e, por fim, a forma como os dados retornarão aos sujeitos pesquisados 

e/ou setores de interesse. 

• Adensar a cultura avaliativa, dando ênfase à socialização dos dados aos 

sujeitos pesquisados.  

Há uma preocupação premente com a revisão dos instrumentos de coleta de 

dados empregados na Avaliação de Curso, Avaliação da Coordenação de Curso, 

Avaliação do Clima Organizacional e Avaliação Ensino-Aprendizagem (avaliação 



91 
 

 

docente e de disciplinas).  

Abaixo são apresentados os instrumentos de pesquisa, a periodicidade e os 

sujeitos da pesquisa. 
 

Instrumento Periodicidade Quem avalia 
Perfil do acadêmico 
ingressante nos cursos de 
graduação 

Semestral Discentes 

Avaliação ensino-
aprendizagem 

Semestral Docentes e discentes 

Perfil do acadêmico egresso 
dos cursos de graduação Anual Egressos 

Avaliação dos cursos Bianual Docentes e discentes 

Clima e cultura organizacional Bianual 
Discentes, docentes e 
técnicos-administrativos 

Infraestrutura Bianual Discentes, docentes e 
técnicos-administrativos 

Pós-graduação lato sensu A ser discutido com os 
programas de mestrado 

Docentes e discentes 

Pós-graduação stricto sensu 
A ser discutido com os 
programas de mestrado Docentes e discentes 

Políticas institucionais Trianual 
NDE, colegiados, 
assembleias, diretores de Área 
e coordenadores de curso 

EaD Em paralelo à avaliação 
ensino-aprendizagem 

Docentes e discentes com 
componentes semipresenciais 

Fonte: CPA (2012). 
 

Um instrumento que mereceu e continuará merecendo amplo debate, por 

envolver maior complexidade, é o da Avaliação Ensino-Aprendizagem (avaliação 

docente e de disciplinas).  

A dinâmica de atuação da CPA teve evolução com a criação da Diretoria de 

Planejamento e Controle e da Divisão de Dados e Estatísticas, responsáveis pela 

coleta e organização dos dados das pesquisas na Unochapecó. 

 

b) Atividades externas 

Imbuídos do propósito de qualificar a atuação da CPA, optou-se por visitas 

institucionais a outras IES e pela participação em eventos que abordassem a 

avaliação institucional. Definiu-se, também, que a participação nessas visitas e 

eventos fosse distribuída entre os membros da CPA, oportunizando a participação de 

todos. Diversas atividades de participação em eventos e visitas a outras IES foram 

realizadas com o intuito de produzir massa crítica sobre os processos de avaliação 

interna e externa na gestão das instituições  

O planejamento institucional diz respeito às escolhas e expectativas de 
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determinada instituição em relação a um cenário futuro e não pode perder de vista a 

relação da instituição com a comunidade. Precede a ação e pressupõe clareza de sua 

missão, valores e objetivos a que se propõe. Possibilita, também, direcionar e 

organizar as ações em torno dos seus objetivos e prioridades.  

Complementar ao planejamento, a avaliação institucional surge como um 

elemento fundamental com o qual a instituição busca conhecer seus processos 

subsidiando o planejamento e a gestão da universidade. A avaliação do ensino 

superior constitui-se em um importante instrumento para responder as questões sobre 

a eficiência, a eficácia e a efetividade dos sistemas e resultados educacionais, visando 

ao aperfeiçoamento e à consolidação institucional. 

A avaliação institucional e o planejamento estratégico, quando articulados, 

trazem possibilidade de superação dos desafios da educação superior enfrentadas 

hoje e antevisão de futuros.  
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10 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 

A instituição vem construindo uma projeção média de crescimento estimado em 

5% ao ano, conforme índices históricos. Porém, as projeções aqui apresentadas foram 

elaboradas levando-se em consideração também o cenário do ano de 2013, quando 

se definiu como estratégia medidas de otimização das despesas, em especial as que 

deverão ser realizadas com os recursos humanos, bem como mudanças nos projetos 

dos cursos visando ganho na eficiência e maior margem de retorno sem afetar a 

qualidade. 

As projeções preveem ainda uma redução de investimentos e resultado 

positivo visando fazer frente às obrigações fiscais, sendo que para tais projeções se 

tornem realidade é necessário que as estratégias estabelecidas no ano de 2013 se 

realizem nos próximos cinco anos. 

 

Tabela 23 - Previsão de receitas e despesas 2014 – 2018 
2014 2015 2016 2017 2018 %

Receita Operacional Líquida 106.846.475,85 100,00 112.188.799,64 100,00 117.798.239,62 100,00 123.688.151,61 100,00 129.872.559,19 100,00
    Anuidades (Graduação e Pós Graduação)100.171.156,65 93,75 105.179.714,48 93,75 110.438.700,21 93,75 115.960.635,22 93,75 121.758.666,98 93,75
    Serviços (pesq. Ext. outros) 4.887.069,20 4,57 5.131.422,66 4,57 5.387.993,79 4,57 5.657.393,48 4,57 5.940.263,16 4,57
    Financeiras 1.788.250,00 1,67 1.877.662,50 1,67 1.971.545,63 1,67 2.070.122,91 1,67 2.173.629,05 1,67
Outras Receitas 20.000,00 0,02 21.000,00 0,02 22.050,00 0,02 23.152,50 0,02 24.310,13 0,02
(-) Despesas com Pessoal 59.470.319,42 55,66 62.443.835,39 55,66 65.566.027,16 55,66 68.844.328,52 55,66 72.286.544,94 55,66
(-) Outras Despesas 43.943.959,33 41,13 46.141.157,30 41,13 48.448.215,16 41,13 50.870.625,92 41,13 53.414.157,22 41,13
Resultado do Período 3.452.197,10 3,23 3.624.806,96 3,23 3.806.047,30 3,23 3.996.349,67 3,23 4.196.167,15 3,23
(-) Investimentos 3.452.197,10 3,23 3.624.806,96 3,23 3.806.047,30 3,23 3.996.349,67 3,23 4.196.167,15 3,23
Financiamentos Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Fonte: Diretoria de Finanças e Contabilidade (2014). 
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