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1. INTRODUÇÃO

2. PERFIL INSTITUCIONAL
Mantenedora: Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste (Fundeste)
CNPJ: 82.804.642/0001-08
Endereço: Servidão Anjo da Guarda, nº 295-D Bairro Efapi -CEP 89809-900 - Chapecó/SC.
Base Legal: Criada pela Lei Municipal n. 141/71, de direito privado, declarada de utilidade
pública municipal, estadual e federal, filantrópica, sem fins lucrativos.

Mantida: Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó)
Site: www.unochapeco.edu.br
Endereço da SEDE: Servidão Anjo da Guarda, nº 295-D Bairro Efapi -CEP 89809-900 Chapecó/SC.
Base Legal: Credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002,
publicado no Diário Oficial de Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de Credenciamento
pelo Decreto Estadual nº 659 de 25 de setembro de 2007. Credenciado para oferta de cursos
na modalidade EaD pelo Parecer CNE/CES 250/2013, homologado pela Portaria 536, de 02
de junho de 2015, publicada na Seção 1 do DOU n. 104, em 03/06/2015.
Unidade Fora de Sede:
1. Campus São Lourenço do Oeste: Rodovia SC 480 Km 3, s/no, São Lourenço do Oeste/SC.
Polos de Apoio Presencial:
1. Polo Chapecó: Servidão Anjo da Guarda, nº 295-D Bairro Efapi -CEP 89809-900 Chapecó/SC.
2. Polo São Lourenço do Oeste: Rodovia SC 480 Km 3, s/no, São Lourenço do Oeste/SC.
3. Polo Campo Erê : Rua Ituporã, nº 911, Centro - CEP: 89.980-000, Campo Erê.
4. Polo Catanduvas: Rua Coronel Rupp, nº 2318, Centro - CEP: 89.670-000, Catanduvas/SC.
5. Polo Descanso: Rua Santo Stanislau, nº 1075, Centro - CEP: 89.910-000, Descanso/SC.
6. Polo Florianópolis: Rua Felipe Schmidt, nº 303 - 13º andar - Sala 1302, Centro -CEP:
88.010-903, Florianópolis/SC.

2.1 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA UNOCHAPECÓ
O Ensino Superior na região começou com a criação da Fundeste (na época
Faculdade, que iniciou atividades com o curso de Pedagogia em 1972). Correspondeu ao

11

objetivo de ofertar ensino na região, até o ano de 1996, quando se associou com outras
Fundações e constituiu-se como Universidade, na época chamando-se Unoesc Campus
Chapecó. Depois deste fato, buscou sua estruturação e realizou a cisão das demais
fundações em 2002, momento em que surge a Unochapecó.
A Unochapecó foi credenciada pelo Parecer 347/2002/CEE/SC, pela Resolucão
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.
A Unochapecó é uma Universidade Comunitária pertencente ao sistema ACAFE,
instalada na região oeste de Santa Catarina, que atua além desta, também no noroeste do
Rio Grande do Sul e Sudoeste do Paraná. Tem por perfil ser referência como Universidade
Comunitária, reconhecida pela sua produção científica, qualidade acadêmica, gestão
democrática e atuação na sociedade. O estatuto da universidade foi reformulado e aprovado
em 2017.
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.
A região do oeste catarinense sempre ressentiu-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. 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
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comprometeram-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, a contribuição
de mensalidades dos estudantes é que 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.
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.
A expansão de novos cursos apresentava-se com dificuldades, sejam pelas
exigências legais, sejam 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 diversos cursos. Alguns cursos de licenciatura
funcionavam em regime de férias, para atender aos estudantes, 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
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do Oeste (Femai), em Xanxerê, oferecendo o curso de Ciências 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 tramitação 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
‘vocações’ nem sempre explicitadas e de ações concorrentes. Mesmo assim, algumas ações
repercutiram 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 começavam a ser constituídos.
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
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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.
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, tecnólogos e de pósgraduação lato sensu na cidade de São Lourenço do Oeste. 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, permitindo progressão além
daquela inerente ao tempo de serviço e também produziu-se o primeiro PDI da Unochapecó.
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 iniciou sua caminhada com o
Mestrado em Ciências Ambientais, seguindo sua caminhada de promover o desenvolvimento
da região associado ao desenvolvimento da Pós-Graduação, com os seguintes cursos:
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Quadro 1. Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Unochapecó
Programa de Pós Graduação

Tipo

Data início

Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais

Mestrado

02/09/2005

Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais

Doutorado

31/08/2018*

Programa de Pós Graduação em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais

Mestrado

01/09/2010

Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde

Mestrado

27/08/2012

Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde

Doutorado

21/03/2017

Programa de Pós Graduação em Educação

Mestrado

27/08/2012

Programa de Pós Graduação em Tecnologia e Gestão da Inovação

Mestrado

20/03/2014

Programa de Pós Graduação em Direito

Mestrado

13/04/2015

Programa de Pós Graduação em Ciências Contábeis e Administração

Mestrado

17/08/2015

*Data aprovação CTC/Capes
Fonte: Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação

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/SC), teve validade por dez anos, prazo superior ao
que rotineiramente concedido.
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.
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 atualmente denominam-se áreas. A
rigor, as áreas são instâncias institucionais, com atribuições de gestão acadêmicoadministrativa. 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.
Em 2017, a Unochapecó implementou a criação de novos cursos de Educação a
Distância, pois ainda em fevereiro de 2016, lançou seu primeiro curso - Biblioteconomia.
Atualmente a Instituição oferece os seguintes cursos:
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Quadro 2. Início das atividades dos cursos a distância
Curso

Data início das atividades

Administração

27/02/2018

Biblioteconomia

13/02/2016

Ciências Contábeis

27/02/2018

Ciências da Religião

26/02/2018

Gestão Comercial

02/03/2017

Gestão de Recursos Humanos

02/03/2017

Gestão Financeira

02/03/2017

Logística

02/03/2017

Marketing

02/03/2017

Pedagogia

26/02/2018

Processos Gerenciais

02/03/2017

Fonte: Diretoria de Educação a Distância

Atualmente, a Unochapecó conta com 47 cursos de graduação e superiores de
tecnologia em funcionamento, (11 cursos em EaD), 40 cursos de pós-graduação lato sensu
em andamento, e sete Programas de pós-graduação stricto sensu.
A acumulação crítica das atividades da Unochapecó se expressa na política
institucional de indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, numa gestão profissional
e compartilhada, respeitando os princípios da impessoalidade, da democracia, da participação
e do enraizamento na comunidade regional. A Unochapecó projeta na qualidade, seu principal
diferencial de contribuição para a formação e o desenvolvimento regional.

2.2 IDENTIDADE CORPORATIVA

2.2.1 Missão

Produzir e difundir conhecimento, contribuindo com o desenvolvimento regional
sustentável e a formação profissional cidadã.

2.2.2 Visão

Ser referência como universidade comunitária, reconhecida pela sua qualidade
acadêmica, gestão democrática, inovação, empreendedorismo, internacionalização, pesquisa
e extensão, produzindo soluções transformadoras com a sociedade.
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2.2.3 Princípios

É o conjunto de princípios culturais, ideológicos, morais e éticos que caracterizam a
Unochapecó. Os princípios servem como guia para os comportamentos, atitudes e decisões
a fim de que a Universidade exerça sua missão e alcance sua visão. Os princípios da
Unochapecó são:
a. Formação profissional para a cidadania:

aliar formação profissional e

preparação para o exercício da cidadania;
b. Gestão democrática, participativa e eficiente: ampliar e fortalecer as relações
da Universidade com a comunidade externa;
c. Compromisso com o desenvolvimento regional: promover ações que
contribuam com o desenvolvimento regional;
d. Indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão: criar, estimular e
difundir valores culturais e conhecimentos científicos através do ensino, da
pesquisa e da extensão;
e. Garantia de meios de acesso e permanência de acadêmicos na Unochapecó:
compromisso com acesso, acessibilidade, inclusão, permanência e sucesso
dos estudantes na universidade;
f.

Pluralismo: contribuir para desenvolvimento social, econômico, científico,
tecnológico e cultural da região do Oeste de Santa Catarina;

g. Autonomia: assegurar processos de gestão que permitam a comunidade
acadêmica envolvimento nas decisões institucionais;
h. Interdisciplinaridade: ações que norteiam e concretizam o processo de
organização didático-pedagógica dos cursos de forma participativa e integrada;
i.

Avaliação institucional permanente e promovedora de melhorias institucionais:
elaborar e estruturar o funcionamento dos cursos de graduação e sequenciais
em consonância com os indicadores externos de qualidade e os processos de
avaliação;

j.

Sustentabilidade financeira e institucional: Garantir a perpetuidade da
instituição e o acesso continuado da população e sociedade aos serviços
prestados, de modo que a operação garanta saúde financeira e o status de
universidade.

2.2.4 Valores

Conjunto de crenças que guiam o comportamento, as atitudes e as decisões de todas
as pessoas que pertencem a Unochapecó, bem como o envolvimento de todos para o alcance
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da missão e visão institucional.
a. Compromisso social;
b. Ética;
c. Credibilidade;
d. Inovação;
e. Competência profissional;
f.

Excelência acadêmica;

g. Promoção humana;
h. Excelência operacional.

2.2.5 Planejamento Estratégico 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.
Desde 2009, a Unochapecó vem desenvolvendo um processo de planejamento
estratégico institucional, neste foram definidos o mapa estratégico, os objetivos de longo e
curto prazo, com os respectivos indicadores e metas, 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.
Estas ações estratégicas, táticas e operacionais procuram estar alinhadas também com as
dimensões do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes).
Em 2018 foi elaborado um trabalho de reposicionamento estratégico da Unochapecó
envolvendo professores, alunos, funcionários e comunidade externa. As atividades
aconteceram em diversos workshops, possibilitando a discussão e o aprofundamento sobre
temas específicos, a partir desses encontros foram definidas diretrizes para a graduação
presencial e EaD, lato e stricto sensu, bem como o posicionamento institucional. Esse trabalho
também possibilitou atualizar o mapa estratégico, os objetivos de longo prazo e curto prazo,
indicadores e metas para os próximos 5 anos, bem como a atualização dos projetos
estratégicos necessários para garantir o alcance das metas propostas.
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2.2.6 Mapa estratégico e objetivos institucionais

Com base nas definições apontadas no planejamento estratégico, 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.
O mapa estratégico é formado por quatro (04) perspectivas para a definição da estratégia de
criação de valor da organização, fornecendo uma linguagem comum para a discussão da
trajetória e das prioridades nos empreendimentos. As perspectivas do mapa estratégico são:
Perspectiva Financeira (F), Perspectiva do Cliente (C), Perspectiva dos Processos Internos
(P) e Perspectiva do Aprendizado e Crescimento (A). Os objetivos das quatro (04)
perspectivas interligam-se uns com os outros numa cadeia de relações que induzem a
melhorias no desenvolvimento da organização. Uma vez que o sucesso da instituição está
ligado ao cumprimento de sua missão, fora desenvolvido o Mapa Estratégico da Unochapecó,
apresentado na figura 1, contemplando as quatro perspectivas do Balanced Scorecard sob o
olhar da realidade institucional. Diante disso, o Mapa da Unochapecó possui as seguintes
perspectivas: pessoas e infraestrutura, processos internos, estudantes e sociedade e
sustentabilidade. São perspectivas distintas ao modelo mas que atendem aos objetivos
financeiros (F), de clientes (C), de processos internos (P) e de aprendizagem e crescimento
(A).

Figura 1. Mapa Estratégico da Unochapecó

Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle, 2018.
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A construção do mapa estratégico oportunizou à instituição definir seus objetivos
estratégicos (longo prazo), traçando uma associação entre esses elementos de planejamento,
de forma que a estratégia tivesse uma ligação mais específica com os objetivos operacionais
(curto prazo). O mapa estratégico apresenta 23 objetivos estratégicos, acompanhados das
respectivas relações de causa e efeito indicadas.
Essas relações exigem que as atividades executadas diariamente na instituição
tenham sintonia com o foco institucional que é assegurar sustentabilidade financeira e
institucional para a Unochapecó e sua mantenedora.
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.

2.3 ATIVIDADES ATUAIS DA UNOCHAPECÓ

Atualmente a Unochapecó oferece a comunidade acadêmica, representada pelos
funcionários e estudantes, bem como a sociedade inúmeras atividades vinculadas à
graduação presencial e a distância, pós-graduação lato e stricto, extensão, pesquisa e
internacionalização. Na sequência é apresentado uma breve contextualização dos mesmos.

2.3.1 Graduação

Os cursos de graduação da Unochapecó são ofertados em duas modalidades,
presencial e a distância. Esses cursos estão de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) que orientam a organização dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs).
A oferta dos mais de 40 cursos visa atender às demandas regionais fomentando
pesquisas que atendam as expectativas e necessidades da comunidade, reforçando a missão
institucional em produzir e difundir conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento
regional sustentável e a formação profissional cidadã. Nesse contexto, a qualidade acadêmica
da Unochapecó precisa ser constantemente potencializada para que continue representando
um diferencial.
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é uma das avaliações
que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela
Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. O quadro 3 apresenta os conceitos atuais para Enade
e CPC dos cursos de graduação da Unochapecó.
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Quadro 3. Conceitos Graduação Enade e CPC
Curso

ENADE

Ano

CPC

Ano

Administração - Chapecó

2

2015

3

2015

Administração - SLO

3

2015

3

2015

Agronomia

3

2016

4

2016

Arquitetura e Urbanismo

3

2017

3

2014

Artes Visuais

4

2017

3

2014

Ciências Biológicas - L

3

2017

4

2014

Ciências Biológicas - B

3

2017

4

2014

Ciências da Computação

2

2017

3

2014

Ciências Contábeis

3

2015

4

2015

Ciências Contábeis - SLO

3

2015

3

2015

Ciências Econômicas

2

2015

3

2015

Design

3

2015

4

2015

Direito - Chapecó

3

2015

3

2015

Direito - SLO

2

2015

3

2015

Educação Física - B

3

2016

3

2016

Educação Física - L

3

2017

3

2014

Enfermagem

3

2016

3

2016

Engenharia Civil

3

2017

3

2014

Engenharia de Alimentos

4

2017

3

2008

Engenharia Elétrica

3

2017

-

-

Engenharia Química

3

2017

3

2014

Engenharia Mecânica

3

2017

-

-

Engenharia de Produção

-

-

-

-

Farmácia

3

2016

4

2016

Fisioterapia

3

2016

3

2016

Gastronomia

3

2015

3

2015

Jornalismo

4

2015

4

2015

Letras

3

2017

4

2014

Medicina

3

2016

3

2016

Medicina Veterinária

-

-

-

-
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Moda

4

2009

3

2009

Música

-

-

-

-

Nutrição

3

2016

3

2016

Odontologia

3

2016

3

2016

Pedagogia

3

2017

4

2014

Produção Audiovisual

-

-

-

-

Psicologia

3

2015

3

2015

SC

-

SC

-

Publicidade e Propaganda

2

2015

3

2015

Serviço Social

3

2016

4

2016

Sistemas de Informação

2

2017

3

2008

Psicologia - SLO

Fonte: Procuradoria Institucional, 2018.

O ENADE tem sido um desafio para as instituições de ensino superior, no sentido de
preparar, motivar e engajar estudantes e professores para a avaliação. Desta forma nos
últimos anos a Pró-Reitoria de Graduação, a Diretoria de Ensino e Procuradoria Educacional
tem desenvolvido ações estratégicas junto aos estudantes e o corpo docente dos cursos
avaliados a cada ciclo. A intenção é criar uma cultura de ações que integrem não apenas os
cursos pertencentes ao ciclo, mas todos os cursos da IES.
Na Unochapecó, o plano de ações para o Enade está inserido em um contexto mais
amplo, que é o de Avaliação Diagnóstica de Aprendizagem. Neste sentido, são objetivos
destas ações:
●

Verificar se o currículo do Curso e os planos de ensino dos componentes curriculares
estão em consonância com as diretrizes da área;

●

Permitir a avaliação de conteúdo dos cursos de acordo com as diretrizes do Enade;

●

Promover avaliação continuada para os cursos de graduação participantes do Enade;

●

Acompanhar o desempenho dos alunos com possibilidade de propor ações coletivas
e individualizadas;

●

Contribuir para ações estratégicas relacionadas ao perfil do egresso do Curso;

●

Melhorar os resultados das avaliações externas do Curso e da IES.

As ações institucionais propostas para o Enade são:
●

Comunicação / Campanha / Informações no Sistema Minha Uno;

●

Atividades de Formação Geral e Específicos, por meio de oficinas que tratem dos
temas frequentes nas provas;
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●

Aplicação de provas simuladas;

●

Suporte ao aluno no dia da prova.

As ações institucionais propostas para a Coordenação do Curso são:
●

Identificar os estudantes aptos a realizar a prova via sistema "Meu Relatório", de
acordo com os critérios de inclusão do ENADE;

●

Coordenar a elaboração e implementação do plano de trabalho do Enade específicas
do seu curso;

●

Identificar o desempenho escolar dos alunos que serão avaliados no Enade para
diagnóstico do perfil da turma;

●

Sensibilizar todos os professores do curso para a importância do Enade;

●

Trabalhar nas reuniões de planejamento do Colegiado do Curso, conteúdos do Enade
e desempenho do aluno que fará a prova;

●

Reforçar em todas as reuniões de planejamento do Colegiado do Curso a necessidade
da adoção, ao longo do curso, de pelo menos um instrumento de avaliação individual
do aluno na disciplina ministrada. Dentro desta avaliação garantir que ao menos um
item seja trabalhado nos moldes da questão dissertativa ou de múltipla escolha
(modelo Enade);

●

Acompanhar os alunos no preenchimento do Questionário do Estudante;

●

Dar o suporte ao aluno no dia da prova.

As ações institucionais propostas para o NDE (Núcleo Docente Estruturante) são:
●

Analisar os instrumentos que subsidiam o Enade;

●

Comparar as Diretrizes do Enade e/ou da Área aos conteúdos das disciplinas que
compõem a estrutura curricular do curso;

●

Identificar possíveis fragilidades do PPC na formação geral e/ou específica, e propor
medidas corretivas.

●

Elaborar as questões do componente específico para a Avaliação Diagnóstica de
Aprendizagem;

●

Analisar comparativamente o desempenho do aluno que fará o Enade, por meio de Avaliação Diagnóstica de Aprendizagem (1 por semestre no ano da prova) nos moldes
do ENADE;

●

Analisar resultados dos ENADEs anteriores para elaboração/reformulação do plano
de trabalho ENADE;

●

Elaborar e acompanhar o plano de trabalho ENADE;

●

Dar o suporte ao aluno no dia da prova.
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As ações institucionais propostas para o Colegiado do Curso são:
●

Compreender a importância do Enade para o Curso e auxiliar no que for solicitado pelo
NDE;

●

Orientar os alunos sobre a importância do Enade para o Curso;

●

Contribuir, quando solicitado, em aulas de reforço para corrigir possíveis fragilidades
na formação geral e/ou específica, e também propor outras medidas corretivas para
abordar estes conteúdos;

●

Suporte, quando solicitado, na elaboração de questões de componente específico ou
geral para a Avaliação Diagnóstica de Aprendizagem.

As ações institucionais propostas com foco nos alunos são:
●

Apresentar por meio de oficinas a importância do Enade;

●

Apresentar continuamente o Plano de Ensino das disciplinas;

●

Visitar/apresentar os laboratórios específicos do curso e demais espaços da IES;

●

Acompanhar o preenchimento do Questionário do Estudante.

As iniciativas têm o objetivo de demonstrar ao aluno sua importância perante a
Instituição. As ações realizadas de forma consciente permitem ao aluno ver sentido no que
está realizando, tornando o processo mais transparente e produtivo na busca pelo objetivo de
realizar boa avaliação no Enade, refletindo no conceito obtido pela Instituição e no
reconhecimento do aluno formado nesta.
2.3.2 Pós-graduação

A Unochapecó, comprometida com a região onde está inserida, busca proporcionar
condições para o desenvolvimento acadêmico e profissional das pessoas, possibilitando o
acesso ao conhecimento e estimulando a produção de novos saberes. Neste sentido, a PósGraduação Lato Sensu firma e promove acordos, parcerias, convênios e permutas com a
iniciativa pública e privada, além de convênios de cooperação com instituições de ensino
estrangeiras, com vistas à internacionalização das atividades da Educação e Formação
Continuada.
Frequentemente novos projetos de cursos de pós-graduação em nível de
especialização (lato sensu) são disponibilizados à população e às organizações econômicas
de toda a região. Esses cursos são pensados na lógica do mercado e visam capacitar
profissionais para atender demandas específicas nas mais diversas áreas do conhecimento.
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 conectados
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às novas tendências do mercado. Atualmente são 946 alunos regulares e 41 cursos de
especialização operantes.
A Política de Desenvolvimento e Consolidação do Stricto Sensu na Unochapecó está
pautada nas diretrizes do PNPG 2011-2020 quanto à garantia de condições necessárias para
criação, manutenção e consolidação de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.
Atualmente a Unochapecó possui sete programas stricto sensu sendo eles: Ciências
Ambientais, Ciências Contábeis e Administração, Direito, Educação, Tecnologia e Gestão da
Inovação, Saúde e Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais e possui atualmente 262 alunos
matriculados nos programas ofertados.

2.3.3 Pesquisa

A pesquisa científica na Unochapecó é entendida como parte indissociável do ensino
e da extensão e visa à qualidade no processo de formação profissional, ao desenvolvimento
de pesquisas no âmbito do stricto sensu, estimulando o espírito crítico, aprofundamento e
amadurecimento teórico. Atualmente são 42 grupos de pesquisa com 163 projetos em
andamento.
A iniciação científica está incorporada às atividades curriculares regulares de todos os
cursos de graduação, enquanto estratégia diferenciada de formação profissional e inserção
social comunitária. O objetivo da pesquisa científica é a produção de conhecimento com vistas
à formação de recursos humanos com excelência acadêmica e profissional e com vistas ao
desenvolvimento, consolidação e expansão de programas de pós-graduação stricto sensu.
Atendendo à Missão e Visão Institucionais, as pesquisas realizadas na Unochapecó
deverão contribuir para desenvolvimento social, econômico, científico, tecnológico e cultural
da região do Oeste de Santa Catarina, assim como para solução de questões que dizem
respeito à comunidade local e regional.
2.3.4 Extensão

A Extensão da Unochapecó é concebida na perspectiva de uma universidade
comunitária, 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.
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. Neste sentido a Unochapecó possui seis programas permanentes de
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extensão com 26 projetos vinculados, além de outros 17 projetos permanentes de extensão
que atendem em média 60 mil pessoas por ano.
2.3.5 Educação a Distância

Desde 2016 a Unochapecó passou a ofertar cursos na modalidade a distância. O
primeiro curso ofertado foi Biblioteconomia Bacharelado. Em 2017 a Unochapecó passou a
ofertar cursos de tecnologia em Gestão, foram 7 cursos com 1860 horas divididas em 8
módulos. Como principal diferencial no processo de ensino e aprendizagem a Instituição
adotou a Aprendizagem Baseada em Problema – ABP, que funciona da seguinte forma: São
8 módulos de 220 horas/aula compostos por: Duas disciplinas de 80 horas nos primeiros 4
módulos. Uma disciplina de 80 horas e duas de 40 horas nos demais módulos. Ainda, a
plataforma utilizada é moderna possibilita você estudar quando e onde quiser, podendo
inclusive, acompanhar as videoaulas ao vivo e tirar dúvidas direto com o professor. Quando
graduado você conquista um diploma respeitado, igual ao presencial, e com a credibilidade
da Unochapecó.

2.3.6 Internacionalização

A Unochapecó tem a sua política de internacionalização como um vetor para a
excelência acadêmica e fundamenta sua política na missão institucional. Na sua estrutura
conta desde 2010 com a Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (ARNI), criada
com o objetivo de estabelecer e implementar a política de internacionalização da instituição.
A ARNI tem apoiado todas as ações de internacionalização da Unochapecó, sobretudo em
mobilidade acadêmica nacional e internacional de discentes e docentes e na prospecção de
novas cooperações internacionais. Desde 2011 mais de 200 alunos da Unochapecó estiveram
em diferentes modalidades de intercâmbio acadêmico, assim como recebemos mais de 70
estudantes vindos de instituições da Argentina, Alemanha, Espanha, Equador, França,
Irlanda, Dinamarca Holanda, Nova Zelandia, Romenia, Portugal, Itália, Inglaterra, Russia,
Estados Unidos, Canadá, Índia, Colômbia, Peru, Uruguai, Chile, Polonia, Egito, Japão,
México, Porto Rico.
Nesse mesmo período cerca de 50 docentes de instituições internacionais estiveram
na Universidade realizando atividades acadêmicas, bem como 75 docentes da Unochapecó
realizaram atividades em instituições internacionais.
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3. INSERÇÃO REGIONAL DA UNOCHAPECÓ

3.1 REGIÃO DE ABRANGÊNCIA

A criação do Município de Chapecó, ocorreu em 25 de agosto de 1917. Na época
representou a definição da região como parte integrante do contexto catarinense, a
necessidade de uma ação de colonização por parte das autoridades constituídas em nível
local e estadual e a transferência da colonização para a iniciativa particular (IBGE Cidades,
2018).
No contexto histórico da colonização, destaca-se que em 1943 com a criação do
Território Federal do Iguaçu, Chapecó foi cotada para ser a capital desse eventual estado, foi
então que recebeu o apelido de “Capital do Oeste” (Câmara Municipal de Chapecó, 2018).
A Macrorregião Oeste do estado de Santa Catarina é composta por 54 municípios, que
juntos somam uma população igual a 601.504, de acordo com o Censo 2010. Os municípios
que compõem essa macrorregião são: Abelardo Luz Lindóia do Sul, Águas de Chapecó,
Marema, Águas Frias, Modelo, Alto Bela Vista, Nova Erechim, Arabutã, Nova Itaberaba,
Arvoredo, Novo Horizonte, Bom Jesus, Ouro Verde, Caxambu do Sul, Paial, Chapecó, Passos
Maia, Concórdia, Pinhalzinho, Cordilheira Alta, Planalto Alegre, Coronel Freitas, Ponte
Serrada, Coronel Martins, Presidente Castello Branco, Cunhataí, Quilombo, Entre Rios,
Santiago do Sul, Faxinal dos Guedes, São Carlos, Formosa do Sul, São Domingos, Galvão,
São Lourenço do Oeste, Guatambú, Saudades, Ipuaçu, Seara,Ipumirim, Serra Alta, Irani, Sul
Brasil, Irati, União do Oeste, Itá, Vargeão, Jardinópolis, Xanxerê, Jupiá, Xavantina, Lajeado
Grande e Xaxim.

Figura 2. Macrorregião Oeste Catarinense

Fonte: Macrorregião Oeste, Sebrae em Números, 2018.

A Unochapecó alcança os municípios da macrorregião oeste e também parte dos
municípios da divisa com os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, entre eles destacam-
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se no Rio Grande do Sul: Nonoai, Trindade do Sul, Gramado dos Loureiros, Três Palmeiras,
Planalto, Ametista do Sul e Herval Grande e no estado do Paraná: Vitorino e Pato Branco. A
figura 3 mostra a localização das cidades que a Unochapecó atua.

Figura 3. Mapa dos pólos presenciais para o EAD

Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle, 2018.

A Unochapecó atua presencialmente nas cidades de Chapecó e São Lourenço do
Oeste, essas duas cidades também são pólos para o ensino a distância além das cidades de
Campo Erê, Descanso, Catanduvas e Florianópolis. A figura 3 mostra a localização dessas
cidades no estado de Santa Catarina.

3.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

O município de Chapecó, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) para o ano de 2017, possui uma população de 213.279 habitantes
distribuídos em uma área de 626 km², o que lhe posiciona na 17º colocação em densidade
demográfica. Em relação a taxa média anual de crescimento da população no período entre
2010 e 2017 foi de 2,2% ao ano, um crescimento considerado alto se comparado à média
nacional e catarinense, que no mesmo período foi de, 1,2% e 1,6% ao ano, respectivamente
(Chapecó em Números, 2018).
Assim como o cenário nacional e estadual, Chapecó também apresentou modificações
na sua estrutura etária. Houve perda da população com idade inferior a 9 anos, e aumento da
proporção da população adulta (de 30 a 59 anos) e idosa (de 60 anos ou mais). De acordo
com o Censo Demográfico de 2010, 50,6% da população chapecoense eram mulheres e
49,4% homens. Do total da população, 91,6% reside na área urbana.
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3.3 ASPECTOS ECONÔMICOS

No aspecto econômico alguns números ganham destaque. O município está na 18ª
posição em relação a produção de soja catarinense com valor estimado em 2016 de R$ 34,2
milhões. O cultivo de milho ocupa a 5ª posição na produção estadual, com valor estimado em
R$ 30,8 milhões no ano de 2016. Ainda, outros produtos como a erva-mate (2ª produção
estadual) e criação de aves (15º rebanho de galináceos e 16º de codornas), também foram
evidenciados. Chapecó detém a 17ª posição no rebanho de bovinos, 37ª produção leiteira,
ocupa o 23º lugar no rebanho de matrizes de suínos e o 48º no rebanho total e a maior
produção florestal de lenha de eucalipto em Santa Catarina. Em resumo, os setores
estratégicos do município, incluem a fabricação de produtos alimentícios, metalmecânico,
comércio varejista, transporte rodoviário de cargas, tecnologia da informação e construção
civil (Prefeitura Municipal, 2018).
Com base nos dados do ano de 2016 do Ministério do Trabalho e Emprego, Chapecó
tinha 14.422 empresas, responsáveis pela geração de 76.324 empregos formais. No mesmo
ano, as empresas de micro e pequeno porte representavam 99,0% dos estabelecimentos
presentes no município, sendo responsáveis por 51,8% dos postos formais de trabalho. Dos
estabelecimentos existentes em Chapecó, 1,3% estão ligados a agropecuária, 19,1% à
indústria, 35,7% ao comércio e 43,8% são do setor de prestação de serviços, esse último
emprega no município 40,7%, acompanhado pela indústria com 33,5% e o comércio com
24,5% dos empregos de carteira assinada (Chapecó em Números, 2018).
O Município superou os índices de geração de emprego estaduais e nacionais em
setembro de 2018 e também no acumulado do ano. As mais de 25 mil empresas existentes
registraram 77 mil empregos formais, sendo uma vitrine para o mundo, atrativa ao
empreendedorismo e aos novos negócios. No acumulado de janeiro a setembro de 2018, a
capital do oeste também apresentou variação positiva, superior ao Estado e ao País, o
crescimento relativo acumulado de Chapecó foi de 3,05%. De acordo com o Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, no ano de 2018, foram
28.004 admissões e 25.756 desligamentos, com saldo positivo de 2.258 empregados,
enquanto em Santa Catarina o crescimento foi de 2,29% e o do Brasil de 1,90%. Em
comparação com as cidades catarinenses com mais de 100 mil habitantes, no acumulado de
janeiro a setembro, Chapecó se posicionou na 4ª colocação (CAGED; 2018).

Considerando-se o contexto econômico da região com indústrias, prestadoras de serviços,
comércios e agropecuário, há uma demanda crescente por profissionais da área de gestão. Neste
sentido a Unochapecó oferta os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e
Ciências Econômicas. Também, a demanda por produção de conteúdos publicitários e
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audiovisuais, bem como a diversidade cultural da região, reforçam a presença dos cursos de
graduação em Produção Audiovisual, Design, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Moda.
Considerando a matriz agroindustrial do município, a Unochapecó oferece os cursos de Engenharia
de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica
e Engenharia Mecânica. Além dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária.

De acordo com dados do IBGE, a exemplo do que ocorreu no estado e no país, a
cidade de Chapecó apresentou nas últimas décadas uma evolução da renda per capita média.
De acordo com dados do último Censo Demográfico de 2010, o valor do rendimento médio
domiciliar per capita dos domicílios chapecoenses alcançou o patamar R$ 1.002,00 – o que
significou a 18ª melhor média catarinense.
Chapecó é um município pólo agroindustrial do sul do Brasil e centro econômico,
político e cultural do oeste catarinense. Se destaca internacionalmente pela exportação de
produtos alimentícios industrializados de natureza animal, sendo reconhecida como a capital
Latino-Americana de produção de aves e centro brasileiro de pesquisas agropecuárias (Portal
Chapecó, 2018).
Passados 100 anos da criação do município de Chapecó, não só o setor agroindustrial
movimenta a economia local, Chapecó é a 13ª cidade do país com o maior número de
startups, conforme dados da Associação Brasileira de Startups, concentrando 80% das 110
empresas que produzem tecnologia e apostam na inovação. Essas empresas geram em torno
de 10 mil empregos diretos e indiretos, movimentam milhões de reais por ano na economia
regional e crescem 30% ao ano na região. O crescimento poderia ser ainda maior se a falta
de mão de obra qualificada não fosse um dos principais gargalos apontados pelo setor
(Prefeitura Municipal de Chapecó, 2018).

O município está construindo em parceria com a Unochapecó o Parque Científico e Tecnológico
Chapecó@, com o intuito de tornar a região ainda mais forte nesse segmento. Tendo em vista os
bons números apresentados, a Prefeitura desenvolveu uma Política Municipal de Desenvolvimento
Econômico para as empresas de Tecnologia, Ciência e Inovação. A política baseia-se na concessão
de incentivos fiscais sob a validação do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação, o objetivo é
estimular a implantação, expansão e reativação de empreendimentos industriais, comerciais e de
prestação de serviços (Prefeitura Municipal de Chapecó, 2018).
A Unochapecó, através da sua Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, composta pelo: Parque
Científico e Tecnológico Chapecó, Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica, Escritório de
Projetos e Prestação de Serviços e a Incubadora Tecnológica proporcionam um habitat de inovação
e fomento ao empreendedorismo, transformando conhecimento em produtos e serviços de valor
agregado, e atuando como agente de transformação regional. Também são ofertados os cursos de
Ciência da Computação e Sistemas de Informação que visam auxiliar na formação de mão de obra
qualificada para atuar na área de tecnologia e inovação.
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A Maratona da Inovação da Unochapecó, é um evento que fomenta ideias inovadoras, promovem
a transformação e o desenvolvimento do potencial empreendedor e viabiliza ferramentas para a
criação de empreendimentos inovadores.

3.4 ASPECTOS TURÍSTICOS DE NEGÓCIOS

Chapecó firma-se também como polo turístico de uma região que compreende o Oeste
Catarinense, o Norte do Rio Grande do Sul e o Sudoeste do Paraná. Em torno de 180 mil
pessoas visitam a cidade todo ano, que possui excelente infraestrutura hoteleira, aeroporto e
proximidade com balneários de águas termais. Além de maior cidade do Oeste de Santa
Catarina, Chapecó ostenta dois títulos que reforçam o poder econômico da região: Capital
Brasileira do Agronegócio e Capital Catarinense do Turismo de Negócios.
O aeroporto de Chapecó, Serafim Enoss Bertaso, foi inaugurado no ano de 1978,
segundo a Administração do Aeródromo no ano de 2018 foram registrados 467.930
embarques e desembarques, contra 419.895 passageiros no mesmo período do ano de 2017,
registrando um crescimento de 11,44%, com acréscimo de 48.065 usuários no Aeroporto de
Chapecó (Prefeitura de Chapecó, 2018).
Atualmente, AZUL, GOL e AVIANCA mantém cerca de 45 voos comerciais semanais,
o aeroporto de Chapecó atende hoje um raio de 300 municípios do oeste de Santa Catarina,
Sudoeste do Paraná e Noroeste do Rio Grande do Sul, compreendendo uma população de
dois milhões de habitantes. Aproximadamente 35 mil pessoas utilizam o aeródromo
mensalmente, entre embarques e desembarques (Prefeitura de Chapecó, 2018).
Um

fator

relevante

para

esse

aumento

é

a

movimentação

do

cliente

corporativo/executivo, que é o perfil predominante de passageiro no Aeroporto de Chapecó.
A reconhecida capital catarinense dos eventos de negócios contabilizou somente em 2017
230 grandes eventos no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, com circulação
superior a 200 mil pessoas. E também, no final do ano, foi expressiva a movimentação de
famílias em viagens de férias (Prefeitura de Chapecó, 2018).
Em 31 de julho de 2007, Chapecó foi reconhecida pela Assembleia Legislativa de
Santa Catarina como a Capital Catarinense do Turismo de Negócios, o título justifica-se pelos
mais de 180 mil visitantes que recebe ao ano. Esse número demonstra que o município se
consolidou na realização de eventos, ações e iniciativas de negócios de maneira contínua,
impulsionando o crescimento em diversos setores (Prefeitura Municipal, 2018; NSC Total,
2018).
Na prestação de serviços, destaca-se o setor hoteleiro, com crescimento significativo
nos últimos anos. Atualmente a cidade conta com 32 hotéis que somam 3500 leitos,
apontando uma média de 34% de lotação, sendo o turismo de negócios fator preponderante
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para a lotação dos mesmos. Durante a realização de grandes eventos as unidades chegam a
registrar 100% de leitos ocupados e ainda leitos em estabelecimentos de municípios vizinhos
(Prefeitura de Chapecó; 2018).
De acordo com a Prefeitura Municipal, somente no primeiro semestre de 2018 o Centro
de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes sediou mais de 60 eventos, destes eventos
participaram cerca de 6 mil pessoas. No Parque Tancredo de Almeida Neves, na Efapi, a
marca ultrapassou 50 mil visitantes em mais de 15 eventos de negócios. Ao todo, somente no
parque até o mês de junho de 2018 as ações movimentaram R$ 50 milhões em negócios
fechados no decorrer dos eventos. Um número significativo para a cidade que é considerada
a Capital do Oeste Catarinense.
O turismo de negócios é consequência de uma localização propícia para a agricultura,
suinocultura e avicultura. Um exemplo: a grande bacia leiteira catarinense fica no oeste, que
é responsável por 75% da produção. São 2,4 bilhões de litros por ano. Nesse sentido, com
frequência são realizados eventos voltados para o setor, como o Simpósio Brasil Sul de
Suinocultura e o Interleite. A Mercoagro é a maior expo-feira do setor de carnes e derivados
da América do Sul, em 2018 foram mais de 15 mil visitantes nos 198 stands gerando negócios
na faixa dos 160 milhões de dólares (Notícias do Dia Online, 2018).
As principais feiras que ocorrem na cidade são: EFAPI (Exposição Feira Agropecuária,
Industrial e Comercial de Chapecó), MercoAgro (Feira Internacional de Processamento e
Industrialização da Carne), MercoMóveis (Feira Mercosul da Indústria de Móveis), Feira
Metalmecânica mais Corte e Conformação; MercoLáctea (Milk Fair), Feira de Negócios do
grande Oeste (ACATS); Ambientalis - Conferência e Mostra de Sustentabilidade; Simpósio
Brasil Sul de Suinocultura; Logistique - Feira Internacional de Logística, Serviços, Transporte
e Comércio Exterior; Decorare; Upermarket; AgroGestão.

3.5 ASPECTOS EDUCACIONAIS

No quesito educação observa-se que a escolaridade média tem aumentado na esfera
nacional bem como no município de Chapecó. Devido ao aumento dos índices de
escolaridade, registrou-se queda da taxa de analfabetismo entre 1991 e 2010. Em 1991, 11%
da população com 15 anos ou mais não era alfabetizada. Em 2010 esse percentual caiu para
4%, mesmo percentual apresentado pelo estado de Santa Catarina e menos que o do Brasil,
que era de 11%. Comparando com os 295 municípios, Chapecó ocupava a 81ª posição em
menor taxa de analfabetismo nesta faixa da população (Chapecó em Números, 2018).
No município de Chapecó a escolarização iniciou na década de 1930 com as escolas
municipais no distrito de Marechal Bormann e no Colégio Marechal Bormann localizado no
centro da cidade e também nas escolas mantidas por imigrantes sobretudo de origem
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germânica. No ano de 1948 foi criado o Curso Normal Regional Bom Pastor e em 1960 o
Colégio Técnico Contábil São Francisco. Anos depois, em 1972 surge a FUNDESTE e em
1974 o SENAI, também surgem em diferentes localidades, várias escolas estaduais. E na
década de 1990 em Chapecó foi fundada a Unochapecó e, também, os primeiros cursos da
Universidade do Desenvolvimento de Santa Catarina (UDESC). A partir de 2000 foi
implantado um Campus do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), e recentemente em
2009 foi criada a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Hoje Chapecó dispõe de
várias Instituições de ensino públicas e privadas que atendem a educação infantil,
fundamental e médio e inúmeras escolas técnicas de cursos livres e ensino superior
presencial e a distância (SAC - Projeto Chapecó 2030, 2012).

A Unochapecó, através dos seus 07 (sete) cursos de licenciatura que formam profissionais
capacitados para trabalhar na educação infantil e fundamental da região. Os cursos ofertados são:
Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Letras, Música e Pedagogia. Para
proporcionar aos alunos dos cursos de licenciatura o primeiro contato com as escolas,
contribuindo com qualidade do ensino e com a formação dos futuros docentes, a Unochapecó
possui o Programa Universidade-Escola. O programa conta com 06 (seis) professores
articuladores, de diferentes cursos, que dão suporte e orientação aos estudantes durante todo o
processo, estes professores realizam visitas nas escolas parceiras e auxiliam na capacitação
(Balanço Social, 2017).
A educação infantil também pode realizar atividades dentro da Universidade nos projetos de
extensão Literatório e Brinquedoteca, por exemplo. O Literatório é um programa de leitura e
literatura que se originou de pesquisas realizadas sobre: a leitura, a biblioteca, o livro e o leitor.
Os esforços e objetivos passam pelo incentivo a leitura e o enfoque da cultura de nosso país
através de mitos e lendas que compõe nosso imaginário popular. A Brinquedoteca tem por
objetivo possibilitar à crianças de 4 a 9 anos um espaço lúdico e educativo, incentivando a
brincadeira como forma de construção e desenvolvimento da imaginação, fantasia, faz-de-conta
e das relações interpessoais.
Todos os anos a equipe do Programa de Orientação Profissional (POP) da Unochapecó realiza
ações nas escolas da região com o objetivo de auxiliar os estudantes do ensino médio na escolha
da profissão. As atividades contribuem também na preparação dos mesmos para as provas do
Enem e de vestibulares.

Atualmente, existe uma grande procura por formação especializada que atenda as
novas tecnologias e inovações geradas pelas novas necessidade do mercado. E devido ao
crescimento acelerado da economia surge um grande desafio para a educação, que é
acompanhar essas mudanças e estar preparada para capacitação dos mais diversos níveis
de profissionais especializados. Na última década houve crescimento significativo na
Educação Superior em Chapecó, na área de tecnologia e inovação, fornecendo procura por
novos profissionais e especialidades, abrindo espaço para possibilidade de se tornar um pólo
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educacional de referência (SAC - Projeto Chapecó 2030, 2012). Nos dias atuais, segundo o
e-MEC, a cidade de Chapecó conta com 43 instituições de ensino autorizadas a ofertar ensino
superior.

A Unochapecó oferece cursos de graduação, presencial e a distância, e pós-graduação Lato e Stricto
Sensu. São mais de 40 cursos de graduação presencial distribuídos nas 04 (quatro) áreas do
conhecimento, Exatas e Ambientais, Sociais Aplicadas, Humanas e Jurídicas e Saúde ofertados em
Chapecó e na unidade de São Lourenço do Oeste.
Na modalidade a distância são 06 (seis) cursos tecnólogos, 03 (três) cursos de bacharelado e 02
(dois) cursos de licenciatura ofertados em 6 pólos: Campo Erê, Catanduvas, Chapecó, Descanso,
Florianópolis e São Lourenço do Oeste.
Na pós-graduação lato sensu há em torno de 40 cursos em andamento, já no stricto sensu são 07
(sete) programas: Direito, Tecnologia e Gestão da Inovação, Ciências Ambientais, Políticas Sociais e
Dinâmicas Regionais, Educação, Ciências Contábeis e Administração e Saúde, sendo que Ciências
Ambientais e Saúde possuem Mestrado e Doutorado.

3.6 ASPECTOS DA SAÚDE REGIONAL

Chapecó também é considerada referência regional em prestação de serviços na área
da saúde. Destaca-se no município o Hospital Regional do Oeste (HRO), o mesmo possui 344
leitos de internação e atendimento ambulatorial, para a prestação de serviços de enfermagem,
conta atualmente com 68 enfermeiros em função de coordenação ou assistência em seu
quadro, sendo referência em alta complexidade em diversas áreas; atendendo 92 municípios
da região, 26 municípios do Paraná e Rio Grande do Sul, é parte integrante do patrimônio do
estado de Santa Catarina (Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, 2015).
Também compondo a rede, o Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, com um
quantitativo de 49 leitos, é parte do patrimônio do município de Chapecó. Sua equipe de
enfermeiros é composta por 12 profissionais em função de coordenação ou assistência.
Ambas as instituições citadas são administradas pela Associação Lenoir Vargas Ferreira
(AHLVF), entidade civil de direito privado com fins filantrópicos (AHLVF, 2014).
A rede ainda é composta pelo Hospital Unimed, o qual integra o Complexo Unimed –
Cooperativa de Trabalho Médico da Região Oeste de Catarinense, que possui
aproximadamente 40 mil beneficiários assistidos pelo Plano de Saúde. A cooperativa possui,
ainda, 295 médicos cooperados em diversas especialidades. Além do Hospital, a Unimed
Chapecó dispõe de uma série de recursos próprios, como laboratório de análises clínicas,
Unimagem - Centro de Diagnóstico por Imagem, Centro de Diagnóstico dos Distúrbios do
Sono (CDDS), Centro Cardioneurovascular, Centro de Oncologia, Serviço de Nutrição e
Dietética, Medicina Preventiva, Fisioterapia Unimed, Transporte e Medicina Ocupacional. São
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mais de 900 colaboradores (UNIMED, 2018).
Dentre os serviços especializados da área da saúde, destacam-se a quimioterapia,
radioterapia, saúde do trabalhador, ambulatório de criança de alto risco, clínica da mulher,
serviço de atendimento móvel de urgência e centro de atenção psicossocial álcool e drogas.

Atualmente a Unochapecó oferta os seguintes cursos de graduação na área da saúde: Educação
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Medicina, Nutrição e Odontologia e
oferece à população serviços através da clínica integrada que compreende as clínicas escolas
da: fisioterapia, nutrição, odontologia e medicina, contribuindo para a referência regional em
prestação de serviços na área da saúde do município de Chapecó. Ainda na área da saúde, a
Unochapecó possui um programa permanente de extensão denominado Atenção e Cuidado à
Criança e Adolescente: Sorriso para a Vida, em 2017 esse programa atendeu mais de 2.200
pessoas, totalizando mais de 6.600 atendimentos.

3.7 ASPECTOS SOCIAIS

Nas últimas décadas, Chapecó elevou seu Índice de Desenvolvimento Humano
(IDHM), saindo de uma faixa de desenvolvimento considerada baixa pelo PNUD (0,500 a
0,599) em 1991, para alta (0,700 a 0,799) em 2010. O município ganhou 33 posições no
ranking catarinense de desenvolvimento humano. Em 1991, ocupava a 51º colocação
estadual, posicionamento que subiu para 18º em 2010. Trata-se de um indicativo de que o
município vem sendo eficiente em relação às políticas de desenvolvimento social de sua
população. (Chapecó em Números, 2018).
A redução da taxa bruta de natalidade apresenta-se como uma característica geral do
país. A análise deste indicador fixou-se nos anos de 2011 a 2016, período em que o município
apresentou um comportamento contrário, ou seja, uma elevação da taxa. Chapecó fechou o
ano de 2016, com uma taxa de 15,9 nascidos vivos por mil habitantes, um patamar superior
à média estadual e nacional, respectivamente, 13,7 e 13,6. (Chapecó em Números, 2018).
De acordo com dados do PNUD, em Chapecó, 11% da faixa etária da população de
15 anos ou mais, não era alfabetizada em 1991. Em 2010 essa proporção caiu para 4%,
período em que o estado e o país apresentaram, respectivamente, uma taxa de analfabetismo
de 4% e 10%. Comparado aos demais municípios catarinenses, Chapecó detém a 81ª menor
taxa de analfabetismo nesta faixa da população. Em relação à média estadual, a população
adulta (25 ou mais anos de idade) de Chapecó apresenta uma maior proporção de pessoas
com ensino médio e superior completo. Chapecó é o 16º colocado catarinense em termos
percentuais de população adulta com ensino superior completo.
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A Unochapecó, desempenhando o seu papel comunitário, oferta à comunidade mediante os cursos
de Direito, Psicologia e Serviço Social o Centro de Atendimento à Comunidade - CAC
Os projetos vinculados ao CAC são: escritório sócio jurídico, extensão comunitária jurídica - pecjur,
serviço de mediação familiar, serviços de psicologia, projeto RAIA (Rede de Atendimento à Infância
e Adolescência) e visam atender uma população que historicamente não teve acesso ou tem de forma
precária os seus direitos de cidadania.
Tem como objetivo constituir espaço de formação profissional, defesa e garantia dos direitos da
população que vive em situação de vulnerabilidade social, por meio de ações articuladas e
interdisciplinares, com vistas à redução das desigualdades sociais, à promoção da cidadania e à
formação ética, cidadã e emancipatória.
Por meio da ação do Programa, visualiza-se a possibilidade de impactar na formação dos acadêmicos
e na comunidade local/regional, desenvolvendo a leitura e interpretação crítica da realidade, tanto do
ponto de vista da formação acadêmica, quanto por parte dos cidadãos que buscam acessar a justiça
e garantir seus direitos de cidadania.
O programa de pós-graduação em políticas sociais e dinâmicas regionais apresenta como linhas de
pesquisa: Problemáticas Regionais e Políticas Sociais: visa desenvolver estudos que subsidiem a
formulação, execução e avaliação de políticas públicas e sociais relativos às problemáticas da região.
Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento: compreende estudos que objetivam analisar os processos
econômicos, políticos, socioespaciais e culturais que configuram as dinâmicas da região oeste e/ou
mesorregião da Grande Fronteira Sul.

3.8 ASPECTOS CULTURAIS

Conforme IBGE, Santa Catarina é o segundo estado brasileiro com maior diversidade
cultural. Historicamente a administração da política cultural tem grande influência da visão
litorânea. Por isso o Plano Nacional do Ministério da Cultura vem trabalhando em um novo
Sistema de Cultura para não haver distorções das demais regiões nas diversidades e das
diferentes dinâmicas e manifestações de cultura (SAC - Projeto Chapecó 2030, 2012).
Em 1980, Chapecó teve o primeiro documento de política cultural. Em 2009 aconteceu
a Segunda Conferência Municipal com propósito para Conferência Estadual de 2009 e
também para Conferência Nacional de 2010. Com isso Chapecó continuou para formação do
Sistema Municipal e do Conselho Municipal de Cultura, viabilizando assim o Acordo de
Adesão ao Sistema Nacional de Cultura em 2011(SAC - Projeto Chapecó 2030, 2012).
Aos poucos a política cultural vem ganhando espaço, mediante a um grande número
de profissionais qualificados em diferentes especialidades, prédios históricos, manifestações
culturais como da rota italianas, festas alemães e também uma grande estima pela cultura
gaúcha que valorizam a participação em eventos populares. Em Chapecó existem várias
associações como: amigos da orquestra, dos museus, dos escritores, dos artistas plásticos,
da dança, entre outros que vem fortalecendo as produções culturais (SAC - Projeto Chapecó
2030, 2012).
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Entretanto, Chapecó apresenta algumas fragilidades como: espaços reduzidos para
espetáculos intimistas, condições para acesso aos espetáculos com maior estrutura e
equipamentos específicos, pouca valorização e apoio aos artistas locais, falta de eventos em
nível nacional para aspectos existentes na cidade. Mas a existência da Fundação Cultural
como órgão promotor, executor e apoiador juntamente com o Centro de Cultura e Eventos e
todas as associações têm contribuído para o fortalecimento da Política Cultural de Chapecó
(SAC - Projeto Chapecó 2030, 2012).

A Associação Chapecoense de Futebol é atração na área do esporte.
A natureza e a agenda de feiras e eventos diversos consolidam a importância de Chapecó como
centro turístico e cultural de uma região promissora. Os principais eventos culturais que ocorrem na
cidade são: Dança Chapecó - Festival Sul Brasileiro de Dança, Rodeio Artístico e Crioulo Nacional,
FACE (Feira das Áreas do Conhecimento, Cultura e Educação); Festa da Colonização Italiana;
Festival de Teatro e a Feira Bem Casados.

3.9 ASPECTOS AMBIENTAIS

O crescimento da população na área urbana, fator que vem sendo verificado no oeste
catarinense, tem provocado aumento significativo da pressão sobre recursos naturais,
impactando diretamente no meio ambiente, tais como: implantação de novos loteamentos,
algumas vezes sem planejamento integrado a um plano de expansão do perímetro urbano e
sem levar em consideração os requisitos básicos de preservação ambiental da fauna e flora
e qualidade de vida dos futuros moradores; aumento da geração de resíduos sólidos sem a
correta separação e destino adequados; rede de esgoto para a coleta do esgoto domiciliar é
insuficiente, o que provoca algumas vezes o envio de resíduos domésticos em mananciais,
córregos, rios e riachos ao redor de onde se estabeleceram e se expandiram as áreas urbanas
do oeste catarinense.
Verifica-se também, em função dos frequentes períodos de “estresses hídricos”
predominantes na região oeste catarinense, o aumento na demanda pelo abastecimento de
água potável. Portanto, faz-se necessário que tanto o poder público quanto a sociedade
estabeleçam políticas públicas e ações concretas, de curto, médio e longo prazo, para o
levantamento, monitoramento e preservação dos recursos naturais dos municípios do oeste
catarinense, em especial dos mananciais, rios, riachos, córregos, fauna e flora e do uso do
solo urbano, com o objetivo de reverter a atual dinâmica de degradação ambiental para tornálos sustentáveis ao longo do tempo. (SAC - Projeto Chapecó 2030, 2012).
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A Unochapecó estimula ações focadas ao meio ambiente em atividades dentro dos cursos de
graduação e Pós-graduação Stricto Sensu. Com início em 2005 o Mestrado em Ciências
Ambientais foi o primeiro Programa de Pós-graduação da IES e nasceu como uma alternativa
para solucionar os problemas ambientais decorrentes do modelo econômico da região e contribuir
para a produção do conhecimento e o desenvolvimento da ciência. Tem a missão de gerar
conhecimento e ainda ser um fórum permanente para a discussão de questões ambientais
focados em duas linhas de pesquisa: Biodiversidade e Sustentabilidade e Tecnologias Ambientais
e Bioprospecção.
Atualmente, as dissertações evidenciam a produção de pesquisas em várias áreas, que são
extremamente relevantes para a compreensão das dinâmicas ambientais da região, no âmbito
mais amplo das ciências ambientais, contemplando o meio ambiente físico, químico, biológico,
social, cultural, econômico e político; e desenvolvem ações de reflexão e discussão como o I
Encontro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional na Grande Fronteira do Mercosul.
Além do Programa Stricto Sensu, a Instituição possui dois projetos de extensão o Educação
ambiental para a infância e o Viveiro florestal universitário. O projeto Educação ambiental para a
infância foi criado em homenagem ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, os
cursos de Ciências Biológicas e de Pedagogia da Unochapecó promoveram o V Encontro de
Educação Ambiental para a Infância. Teve apoio do Museu Zoobotânico, dos Laboratórios de
Ensino de Biologia e de Ecologia, da Brinquedoteca, dos projetos Pedagogia na Rua, Construindo
Cidadania Ambiental, Viveiro Educativo – Semeando Vidas e SOS Terra. O Viveiro florestal
universitário é um projeto que produz anualmente cerca 90 mil mudas de espécies florestais
nativas do bioma Mata Atlântica, especialmente da região oeste catarinense. Além de promover
a educação ambiental, por meio de ações sustentáveis, o projeto proporciona estágio remunerado
para acadêmicos de diversos cursos da Universidade, bem como desenvolve atividades de
educação ambiental com estudantes e comunidade.
Todos os laboratórios didáticos possuem equipamentos de segurança e proteção, normas de uso,
mapa de risco, POP (procedimento operacional padrão) dos equipamentos e PGR (programa de
gerenciamento de resíduos), este último possui a função de normatizar o destino correto de
resíduos.
Com o objetivo de investir na sustentabilidade ambiental e financeira, a Unochapecó desenvolveu
diversas ações relacionadas à economia de energia, à separação do lixo e ao cuidado com a
limpeza e preservação dos espaços. A primeira ação se deu por meio de aprovação de projeto de
eficiência energética apresentado a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) por conta de
chamada pública para concessão de recursos a empresas e instituições que atendam ao disposto
no edital, foram instalados mais de 200 painéis fotovoltaicos diminuindo o consumo de energia
proveniente da rede externa. Também por meio do Programa de Eficiência Energética, mais de
18 mil lâmpadas fluorescentes foram substituídas por lâmpadas de LED nos ambientes internos
do campus de Chapecó e São Lourenço do Oeste.
Com o objetivo de gerar e difundir conhecimentos, por meio da educação ambiental, a instituição
possui o Museu de Ciências Naturais que recebe visitantes e monta exposições temáticas anuais
com o intuito de atender as demandas da sociedade. O museu oportuniza que estudantes tenham
contato com a biodiversidade da região, relacionando teoria e prática.
A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da Unochapecó por meio do projeto
“Tecendo a Rede de Reciclagem” em parceria com o poder público entregou prensas de
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enfardamento a cinco associações de catadores de materiais recicláveis nos municípios de
Chapecó, Xanxerê e São Miguel do Oeste, o equipamento facilita parte do processo de
reciclagem.

Entende-se que as questões ambientais são tão intrínsecas ao ser humano que nos
dias atuais não é possível imaginar uma sociedade ou mesmo uma atitude individual que não
as leve em consideração. Qualquer ação precisa ser pensada de modo a respeitar a relação
com a natureza, é importante estarmos atentos a novas opções que possam melhorar a
qualidade de vida e promover soluções que possibilitem a gestão sustentável do ambiente,
demonstrando que é possível gerar crescimento e desenvolvimento sem prejudicar a fauna e
flora e sem desperdiçar recursos naturais, renováveis ou não.

3.10 POLOS PRESENCIAIS DE EAD

A Unochapecó atua em seis municípios de Santa Catarina: Chapecó, São Lourenço
do Oeste, Campo Erê, Descanso, Catanduvas e Florianópolis. Desses municípios três não
estão localizados na macrorregião oeste, são eles Descanso, Catanduvas e Florianópolis.
Localizada no extremo oeste de Santa Catarina Descanso possui uma estimativa para
2018 de 8.308 pessoas distribuídos em seus 287,4 km². De acordo com o IBGE cidades em
2016, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas
em relação à população total era de 18.0%. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 26.2% da população nessas condições.
Na educação a taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 99.2 em 2010,
posicionando o município na posição 66 de 295 dentre as cidades do estado e na posição 427
de 5570 dentre as cidades do Brasil.
O Município de catanduvas pertence à macrorregião do meio oeste, é um município
integrante das terras contestadas, primeiro internamente pelas províncias de Santa Catarina
e Paraná que se desmembraram de São Paulo (1853). A população colonizadora era de
origem italiana e em menor número alemães e poloneses. Atualmente possui uma população
de 10.735 (IBGE Cidades, 2018) e um território de 197,297 km² e o salário médio mensal da
população em 2016 era de 2.2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em
relação à população total era de 30.4%. A economia é formada basicamente pela agricultura
de subsistência e o cultivo dos ervais, que deu ao município o título de Capital Catarinense
do Chimarrão. A cidade possui cinco ervateiras, que contribuem para a geração de empregos
e fazem da erva-mate produzida na cidade há mais de 50 anos um sinônimo de tradição
(Sebrae em números, 2010).
Florianópolis, é a capital de Santa Catarina os primeiros habitantes da região foram os
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índios tupis-guaranis que praticavam a agricultura, e tinham na pesca e coleta de moluscos,
atividades básicas para sua subsistência. Os indícios de sua presença encontram-se nos
sambaquis e sítios arqueológicos cujos registros mais antigos datam de 4.800 A.C. Com a
ocupação, tiveram prosperidade a agricultura e a indústria manufatureira de algodão e linho,
permanecendo resquícios desse passado no que se refere à confecção artesanal da farinha
de mandioca e das rendas de bilro (Cidades Empreendedora, 2017). Atualmente Florianópolis
possui 492.977 pessoas segundo estimativas do IBGE para o ano de 2018 e um território de
675,409 km². Em 2016, o salário médio mensal da população era de 4.7 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 66.3%. A capital
catarinense é associada à sua alta qualidade de vida e belezas naturais de suas 42 praias, é
conhecida como a “Ilha da Magia” e considerada a capital turística do Mercosul.

41

4. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é o instrumento embasador das práticas
acadêmicas na Unochapecó, no qual estão estabelecidas a política e as diretrizes para a
gestão acadêmica, em busca de novos caminhos frente aos desafios da educação superior
no século XXI.

4.1 POLÍTICAS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

As políticas de ensino da graduação têm como objetivo principal definir os referenciais
para o planejamento e o desenvolvimento do ensino da Unochapecó no nível de bacharel,
licenciatura e cursos superiores de tecnologia, nas modalidades presencial e a distância.
A oferta de cursos de graduação possibilita atender às demandas de desenvolvimento
regional e estadual, identificando expectativas e necessidades concretas no sentido de
reforçar a visão institucional em ser referência como universidade comunitária, reconhecida
pela sua produção científica, qualidade acadêmica, gestão democrática e atuação na
sociedade.
As estratégias de ensino e de aprendizagem estão voltadas para a reflexão da prática
social, ou seja, para a ação-reflexão-ação. Trata-se de atentar para a formação acadêmica
organizada a partir do diálogo necessário entre o conteúdo e a realidade social, em articulação
com as políticas de ensino, extensão e pesquisa da instituição, como forma de ampliação dos
cenários e situações de aprendizagem.
Nesse contexto, a qualidade acadêmica da Unochapecó precisa ser constantemente
potencializada para que continue representando um diferencial, especialmente pelo cuidado
com a aula universitária e a formação docente.
Os cursos da Unochapecó, nas modalidades presencial e a distância, adotam as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e as Políticas de Ensino de Graduação contidos
neste PDI, como parâmetros para organização dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs).
Com o intuito de delinear pressupostos orientadores à elaboração de propostas
pedagógicas, do processo de organização curricular e do ensino e aprendizagem acadêmica,
a instituição definiu um conjunto de princípios que deverão fundamentar as ações
relacionadas ao ensino na Unochapecó, sendo eles:


Formação generalista, humana, crítica, ética e cidadã;



Estímulo ao pensamento crítico e criativo;



Vínculo dos conteúdos trabalhados em aula com a realidade do exercício profissional
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no contexto político, econômico, social, cultural e ambiental da sociedade nos âmbitos
regional, nacional e internacional;


Aprofundamento das bases do conhecimento que embasam a profissão segundo as
Diretrizes Curriculares Nacionais;



Consonância aos avanços científicos, tecnológicos e sociais de sua área;



Ensino articulado com a pesquisa e extensão;



Interdisciplinaridade;



Pluralismo de ideias;



Diversidade e inclusão.

Para explicitar os parâmetros e fundamentar as especificidades das áreas do
conhecimento, campo do saber ou profissão, buscando desenvolver de maneira diferenciada
nos alunos a capacidade intelectual e profissional necessária à formação dos valores,
habilidades e competências, a Unochapecó também definiu um conjunto de diretrizes para o
ensino de graduação, sendo estas:


PPCs fundamentados nas diretrizes curriculares nacionais e demais ordenamentos
institucionais;



Cursos estruturados e implantados em consonância com os indicadores internos e
externos de qualidade e com os processos de avaliação;



Perfil docente fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais e em indicadores
internos e externos;



Docentes e discentes acompanhados por serviços de apoio psicológico e pedagógico;



Compromisso com acesso, acessibilidade, inclusão, permanência e acompanhamento
profissional dos alunos na universidade;



Inovação e flexibilidade na estrutura curricular;



Interdisciplinaridade e sustentabilidade dos cursos por meio de compartilhamento de
componentes curriculares;



Implementação de novas metodologias didático-pedagógicas;



Relacionamento da universidade com os egressos;



Formação para a docência na educação superior;



Avaliação da aprendizagem alinhada com os objetivos dos PPCs, das DCNs e com os
índices de avaliação internos e externos;



Apropriação do método científico por meio da iniciação científica;



Fortalecimento de relações acadêmicas da Unochapecó com demais Instituições de
Ensino Superior (IES) nacionais e internacionais;



Fomento à internacionalização nos âmbitos de ensino, pesquisa, extensão e inovação;
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Participação dos agentes do processo de ensino-aprendizagem em auto avaliações
institucionais.

Em relação à graduação na modalidade a distância, além das diretrizes gerais da
graduação, sua política de ensino também tem por finalidade:


Promover a mudança da cultura da graduação a distância na Unochapecó;



Articular as diferentes dimensões de ensino para a promoção de cursos a distância;



Desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis para a graduação a distância;



Desenvolver parcerias com instituições regionais para a oferta de cursos na
modalidade de graduação a distância;



Garantir o acesso e permanência de jovens e adultos por meio da graduação à
distância;



Revisar permanentemente o modelo pedagógico e o processo de ensino e
aprendizagem na graduação a distância;



Ampliar o acesso a tecnologias de informação e comunicação aos alunos da
graduação à distância.

4.1.1 Perfil do egresso

Em relação ao perfil desejado para os egressos destaca-se: a formação de
profissionais-cidadãos, com autonomia intelectual, consciência socioambiental, criativos,
protagonistas, críticos, com atitude investigativa, capacidade para a resolução de problemas,
sensibilidade com vistas à inclusão social, clareza epistemológica, habilidade de renovação
do conhecimento e de localização de informações, comunicativo, de interação e
relacionamento interpessoal, capacidade para trabalhar com os novos recursos, com
conhecimentos técnico-científicos e culturais, habilidade para o uso das novas tecnologias,
para o trabalho coletivo e interdisciplinar e comprometimento ético-político.
4.1.2 Metodologia de ensino

O processo de ensino de graduação na Unochapecó compreende a utilização de
diversas práticas metodológicas, sempre respeitando a participação do docente e as
expectativas dos discentes na definição da melhor abordagem didático-pedagógica.
Acreditamos que o método de ensino deve apresentar um diferencial, já que as necessidades
das novas gerações estão relacionadas ao dinamismo das relações, à criação de redes de
compartilhamento (de ideias, de projetos, de conceitos) e da conexão entre conhecimento e
realidade.
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Neste contexto, a inovação tornou-se um conceito relevante, quer para a compreensão
do desenvolvimento das sociedades na atualidade, quer para a inserção social das pessoas
e organizações na contemporaneidade. Grande parte das sociedades atuais, nos seus
diferentes setores, têm vivido, nas últimas duas décadas, intensas, rápidas e constantes
transformações. Em praticamente todos os âmbitos da vida econômica, social, cultural e
pessoal, intensas transformações estão em curso, modificando o modo de viver, de produzir
e de interagir da grande maioria das pessoas.
Aproximando o conceito de inovação à realidade dos cursos de graduação, tem-se
que a inovação envolve tanto melhorias feitas nos cursos em si (principalmente no seu
currículo, nos seus objetivos e no perfil do egresso), no processo de formação desenvolvido
ao longo do curso, na forma de oferta do curso ao público interessado, quanto, ainda, nas
estratégias para a sua divulgação.
Em tempos de tantas e tão profundas transformações sociais, em que não apenas as
formas de trabalho, mas também o modo de viver das pessoas vem se transformando
profundamente, a inovação precisa estar na pauta dos cursos de graduação, para que
consigam manter os seus propósitos, sua função social e a sua longevidade.
Vale aqui a lembrança da comparação feita, com alguma frequência, com a
longevidade dos seres vivos. Os animais e as plantas mais longevos não são os mais fortes,
nem os mais ágeis e sim os que apresentam a maior flexibilidade para interagir com
modificações ocorridas no seu ambiente. Talvez tenha sentido aqui a expressão “modificarse para não mudar”, isto é, modificar modos e formas de funcionamento, para não deixar de
cumprir seus propósitos.
A partir deste cenário, a Unochapecó entende que a permanente análise das
condições de oferta dos seus cursos, ante as transformações que possam vir a ocorrer no
contexto social, econômico e cultural do desenvolvimento da educação superior (incluindo-se
as condições de vida dos alunos, bem como modos de agir e as inovações promovidas pelas
demais instituições) é uma necessidade premente e permanente. Essa vigilância ativa será
fundamental para que a instituição consiga sobreviver em tempos tão turbulentos e com
modificações tão profundas no cenário da educação superior, preservando sua função social
e seu sentido ético.
Assim, o que não se modifica é a missão institucional e seu foco na produção e difusão
dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento regional, tanto por meio da pesquisa e
da extensão, quanto por meio da formação de profissionais em nível superior, com qualidade,
preparando-os/as para agir com protagonismo e consciência profissional no contexto
desafiador do desenvolvimento do país, no qual, além da competência profissional são
fundamentais a sensibilidade social e a dignidade ética.
Ante as profundas desigualdades sociais que persistem no país, não basta
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competência técnica. É preciso responsabilidade social e compromisso com a cidadania. Por
isso a sensibilidade para perceber e reconhecer as situações que provocam sofrimento e
exclusão social e a noção ética de que a defesa da vida deve estar acima das circunstâncias,
são tão ou mais importantes que a competência técnica em si.
Esse foco e esse propósito não mudam na instituição. E para isso, é preciso que se
esteja atenta às condições do contexto que envolve a educação superior. Preservar o
propósito institucional significa ser capaz de promover mudanças (quiçá profundas) nas
condições de funcionamento e de oferta dos cursos, se o contexto em que agimos assim o
exigir.
Sendo assim, não é possível, nesse momento, ignorar que as condições e o modo de
viver dos novos alunos que adentram à universidade se transformaram profundamente. As
novas gerações de alunos, nativos digitais e em quase permanente conectividade, têm
condições muito mais facilitadas de acesso à informação, ao mesmo tempo em que são
expostos a muitas influências do meio externo. Por isso, é preciso flexibilidade e disposição
para adequar as práticas pedagógicas, considerando tal condição, de modo que a instituição
continue a ser significativa para esses indivíduos e que seu desenvolvimento ocorra de modo
efetivo, nas condições exigidas pela contemporaneidade, propiciando a aquisição de
conhecimentos.
Por outro lado, também não se pode ignorar que as condições de produção, no mundo
do trabalho, se transformaram significativamente. No contexto da economia criativa, em geral,
exige-se uma participação mais ativa das pessoas, especialmente daqueles trabalhadores
mais qualificados, no sentido de contribuir nos processos de inovação e na avaliação da
qualidade da produção desenvolvida nas organizações. Além disso, é preciso considerar as
crescentes oportunidades que se apresentam aos egressos da educação superior na
organização de seus próprios espaços produtivos, por meio do empreendedorismo.
Com isso, novas habilidades e competências são demandadas de uma parcela
crescente de trabalhadores. Habilidades de comunicação (incluindo as habilidades para
localizar, selecionar, interpretar e utilizar informações), senso crítico, autonomia, habilidade e
disposição para o trabalho em equipes, dentre outras, estão entre as exigências recorrentes
no mundo produtivo. É preciso, pois, que a instituição (e os seus cursos) interaja com essa
nova realidade, para que a formação intelectual e também ético moral dos futuros profissionais
não fique comprometida.
É nesse contexto que a Unochapecó se propõe a manter uma postura aberta e flexível
no seu processo pedagógico, sem abrir mão dos seus propósitos. Do ponto de vista das
metodologias de ensino, alguns princípios de ação pedagógica, nesse momento, se revelam
indispensáveis. Dentre esses princípios destacam-se:
▪

A realidade como ponto de partida e de chegada para o processo ensino-
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aprendizagem. Só há aprendizagem quando o que se estuda faz sentido para quem
aprende. Qualquer que seja a temática abordada pelo componente curricular, é muito
importante que o professor planeje e desenvolva seu trabalho, promovendo a
aproximação entre os tópicos/temas em estudo, com a realidade social em que os
alunos se encontram inseridos. Para tanto, é importante incorporar, como momento
indispensável da aula ou da unidade de estudos a construção do sentido do que se está
estudando, em diálogo com a realidade próxima ao tema e/ou aos sujeitos envolvidos.
▪

Promoção do protagonismo dos estudantes no seu processo de formação
pessoal/profissional. Nas atuais condições de vida, as informações se encontram
disponíveis para serem buscadas e utilizadas na aquisição e/ou produção de
conhecimentos. Por outro lado, as pessoas precisam aprender ao longo de toda a vida,
para responder aos desafios que enfrentam no seu cotidiano pessoal e profissional. Há,
ainda, uma expectativa de que os seres humanos participem ativamente na produção
de soluções aos problemas surgidos em suas lides profissionais. Todas essas
condições indicam não ser mais admissível que o aluno permaneça numa condição
passiva no processo de ensino-aprendizagem. Ao contrário, guiado pelo professor, deve
assumir a condição de centralidade na busca do conhecimento e, em sentido mais
abrangente, do seu próprio processo de desenvolvimento.

▪

A dúvida como foco e razão de ser dos estudos. Só há aprendizagem quando o
estudante move suas próprias energias cognoscitivas (LIBÂNEO, 1994)1. A dúvida é um
elemento importante para a mobilização do pensamento, razão porque, mais do que
promover o acesso a saberes prontos, o processo de ensino-aprendizagem deve focarse na construção da dúvida e na mobilização dos estudantes para a busca de respostas,
num processo ativo de pesquisa.

▪

A solução de problemas (reais ou simulados, pouco estruturados e com múltiplas
possibilidades de resposta) como estratégia de aprendizagem. Sempre que
possível, o exercício da análise de situações problema a partir do dos conceitos
estudados é uma situação desejável, principalmente quando estruturadas com base nas
situações da vida de quem aprende.

▪

O planejamento como guia essencial da ação do professor. Como responsável pela
organização do trabalho pedagógico, o professor não pode prescindir da ação
planejada, entendida tanto como o planejamento dos seus componentes curriculares,
especificamente, quanto da atuação coordenada, em sintonia com os demais
integrantes do corpo docente dos cursos em que atua. Não há projeto educativo que
seja efetivo sem um projeto social condutor. O planejamento de ensino é um processo

1

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
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de racionalização, organização e coordenação da ação docente. Para que os planos de
ensino sejam efetivamente instrumentos de ação, devem ser vistos como um guia para
o professor.
▪

Utilização dos recursos tecnológicos disponíveis para comunicação e circulação
das informações e conhecimentos. As tecnologias disponíveis em cada momento
histórico devem ser utilizadas, com racionalidade e equilíbrio, a favor do bom
desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem. Faz parte do compromisso
profissional de todos os docentes, acompanhar a evolução das tecnologias de
informação e comunicação, incorporando-as, no que couber, ao desenvolvimento do
seu trabalho, em vista do seu aprimoramento.

▪

Integração entre os diferentes componentes curriculares e entre os diferentes
cursos. Conforme descrito no item “Atividades Integradoras” deste capítulo.

▪

Articulação do ensino com a pesquisa, a extensão e a inovação. Essa articulação
contribui para mudanças significativas nos processos de ensino e aprendizagem,
colaborando efetivamente para a formação profissional dos alunos e docentes,
potencializando os atos de aprender, de ensinar e de formar profissionais e cidadãos.

▪

A iniciação científica como princípio pedagógico. No contexto atual, em que
predomina uma tendência de produção e de organização da vida social, largamente
dependente da apropriação e uso de conhecimentos, a ação profissional passou a
ocorrer num meio em que as tecnologias, mais que ferramentas a serem utilizadas, se
comportam como processos a serem desenvolvidos. Esse processo tende a aproximar
os papéis de usuários do papel de criadores (que ajudam a desenvolver) da própria
tecnologia. E a mente humana, nesta perspectiva, converte-se numa força direta de
produção, visto que a possibilidade de intervenção humana na produção, de modo
criativo, tende a ser maior do que em outros momentos na história. Ou seja, as próprias
tecnologias que caracterizam a automação flexível favorecem uma intervenção ativa
(criativa) dos profissionais, ao longo do processo produtivo, exigindo, em contrapartida,
um maior nível de conhecimento tácito do conjunto da força de trabalho. Por meio desta
concepção, o exercício da dúvida, da abstração, da análise conceitual, da busca
sistemática pelas soluções aos problemas que surgem no cotidiano, bem como, a busca
de uma compreensão mais global do processo de produção, passam a ser fundamentais
na formação dos profissionais graduados, dos quais se espera a solução das situações
desafiadoras, presentes no cotidiano do trabalho. Pelos seus princípios e pela sua
lógica, não é difícil de perceber a importância da apropriação do método científico como
exercício para o desenvolvimento dessas habilidades. Desta forma, a iniciação científica
passa a despontar como uma estratégia privilegiada de formação pessoal e profissional,
da qual a instituição não pode prescindir.
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▪

Apropriação do conhecimento como resultado de: uma busca ativa (manter ativado o
processo de pensamento, em busca da construção de respostas às dúvidas elaboradas)
que visa a elaboração de respostas e soluções; atividades colaborativas, de troca e
compartilhamento entre pares; estudos individuais precedendo e/ou intercalando e/ou
sucedendo momentos de discussão e elaboração coletiva; um processo de autoria; um
processo híbrido de estudo e aprendizagem (presencial x virtual; individual x coletivo;
estudo x aplicação; saberes x valores).
Considerando ainda neste contexto a importância de um aprofundamento nos estudos

e na disseminação das metodologias inovadoras de ensino/aprendizagem, bem como a
necessidade de integração das ações e experiências já realizadas pelos docentes da
Instituição quanto às inovações nas metodologias de ensino/aprendizagem, foi instituído na
Unochapecó o Núcleo de Inovação Acadêmica (NIA), vinculado à Pró-Reitoria de Graduação,
por meio da Diretoria de Ensino.
O NIA possui as seguintes atribuições: acompanhar o contexto e tendências do
desenvolvimento da educação superior, principalmente em nível dos cursos de graduação,
analisando seus possíveis impactos na oferta dos cursos; buscar, reunir, organizar e promover
a difusão de conhecimentos sobre processos de ensino-aprendizagem com foco na inovação;
desenvolver estudos e pesquisas sobre inovação na aula universitária; planejar estratégias
para difusão de inovações nos processos de aprendizagem na universidade; planejar e
coordenar a execução de capacitações, grupos de estudos e eventos com temática
relacionada às inovações acadêmicas; promover o compartilhamento de experiências e de
materiais referentes à inovação acadêmica; assessorar os professores no desenvolvimento e
uso das metodologias inovadoras.
4.1.3 Flexibilização curricular

Uma das formas adotadas pela instituição para garantir a flexibilidade curricular é a
previsão, em todas as matrizes curriculares, de pelo menos um componente curricular eletivo.
Os componentes eletivos deverão ser escolhidos de acordo com um rol de
componentes das diversas áreas do conhecimento, estabelecido em cada matriz curricular.
São ofertados de forma regular por outros cursos ou ainda desenvolvidos pelo próprio curso
com o objetivo de garantir uma formação complementar.
Outras formas de flexibilização curricular ofertadas são a mobilidade acadêmica e/ou
realização de outros componentes curriculares que podem ser aproveitados posteriormente
como ACCs.
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4.1.4 Oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos

A Unochapecó oferece a seus alunos, como formas diferenciadas de integralização de
seu currículo: a realização de componentes curriculares em época especial (execução de
forma concentrada ou em período de férias escolares); a integralização de componente por
meio da validação de atividades ou realização de provas que demonstrem o conhecimento
prévio do conteúdo previsto no ementário do componente curricular; o aproveitamento de
estudos dos componentes curriculares cursados em outro curso ou IES; o ingresso por
transferências de outras IES; transferências internas entre os cursos, ingresso como
portadores de diploma de curso superior e ainda a possibilidade de integralização do currículo
em universidades estrangeiras, por meio da mobilidade acadêmica, com o aproveitamento de
componentes curriculares equivalentes ao previstos em sua matriz de origem.
4.1.5 Atividades integradoras

As atividades integradoras são organizadas por áreas e/ou cursos com o objetivo de
garantir aos alunos oportunidade de estabelecer relação entre diversos conteúdos, a fim de
desenvolver habilidades e competências pertinentes a sua área de atuação de forma ética,
humanista, crítica e reflexiva, proporcionando momentos de compartilhamento e aprendizado
conjunto, de forma sistêmica e interdisciplinar.
Dentre as atividades integradoras desenvolvidos na Unochapecó, cabe destaque aos
projetos: Vivências Interdisciplinares e Multiprofissionais (VIM) - envolvendo alunos dos
cursos da área da saúde e das humanidades; Fórmula Uno, Baja e Eretron, os quais
integram alunos das diversas engenharias, bem como, dos cursos da escola de negócios.
O VIM foi pensado a partir de discussões e reflexões de professores da Área de
Ciências da Saúde que compreenderam a necessidade de interação entre os diferentes
cursos da área da saúde e afins, tendo como foco o reconhecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS). Possui como objetivos: identificar a percepção do usuário sobre o SUS, dando
ênfase nos princípios da integralidade de assistência e a participação da comunidade; inserir
o aluno no contexto social sensibilizando-o para o conhecimento da realidade e compreensão
de seu papel de agente transformador; reconhecer-se como um futuro profissional da saúde
participante de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, dando ênfase ao princípio da
utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e
a orientação programática e conhecer os princípios e diretrizes do SUS contextualizando-os
a partir da realidade vivenciada.
São utilizadas metodologias inovadoras na forma de tutorias (em número de seis) onde
os alunos, divididos em grupos multiprofissionais (enfermagem, farmácia, nutrição,
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odontologia, medicina, educação física, fisioterapia e psicologia) debatem as legislações
orgânicas do SUS e elaboram um roteiro de vivências no território e nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) em municípios da região. Após a vivência, o grupo elege um tema para realizar
uma intervenção. O resultado das diferentes intervenções é socializado em momento posterior
com todos os envolvidos: estudantes, tutores, gestores e representantes de profissionais de
saúde dos municípios participantes.

Imagem 1. Socialização do Projeto VIM

Fonte: Área de Ciências da Saúde, 2018.

Os projetos Fórmula Uno (carro de competição de alta performance), Baja (carro offroad) e Eretron (carro elétrico) têm como objetivo envolver alunos, especialmente dos cursos
de engenharia e da escola de negócios, diretamente em situações reais e cotidianas do
exercício de suas futuras profissões, oportunizando experiências extraclasse que envolvem
toda a complexidade de gerir uma equipe para o projeto e execução de veículos monopostos
para competirem em desafios acadêmicos.
Dessa forma, os projetos possibilitam experiências que simulam da forma mais ampla
a aplicação da teoria na solução de problemas de engenharia, contemplando desde o
gerenciamento e marketing de um produto até o projeto e concepção de um carro de alta
performance, off-road e elétrico seguindo um conjunto de metas e normas pré-estabelecidas.
Os projetos também promovem, constantemente, a integração da instituição e do
acadêmico com as empresas e setores relacionados aos campos de atuação dos futuros
engenheiros, administradores, economistas e contadores, tendo em vista que uma das metas
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é a captação de patrocinadores para viabilização econômica dos projetos através da interação
dos integrantes da equipe com os setores afins externos à instituição.

Imagem 2. Equipe Fórmula Uno participando da Fórmula SAE Brasil

Fonte: Área de Ciências Exatas e Ambientais, 2018.

Além dos projetos integradores supracitados, outras atividades integradoras como as
“aulas integradas”, foram instituídas visando proporcionar momentos de estudo e aprendizado
práticos, envolvendo alunos de todos os semestres letivos de cada curso em um mesmo
momento e no mesmo local. São momentos de integração entre docentes e discentes, além
de aplicação prática de ferramentas, métodos e técnicas das mais diversas áreas do
conhecimento. O “sábado integrado” ocorre em diversos cursos por meio de imersão dos
alunos em tarefas/atividades relacionadas às suas áreas de atuação profissional. Os alunos
são organizados em grupos interturmas de forma que em cada grupo tenha pelo menos um
representante de cada turma. A atividade possibilita aos alunos conhecerem os colegas de
curso, mas, principalmente, gerar soluções para problemas previamente definidos através do
compartilhamento do conhecimento, interdisciplinaridade e experiências de diferentes
semestres letivos e mesmo de diferentes abordagens teóricas e conteúdos trabalhados nas
diversas disciplinas ao longo do curso. Também propiciam o encontro de ingressantes e
concluintes, em um mesmo grupo com um objetivo em comum: utilizar o conhecimento para
a resolução de problemas, de forma conjunta e em equipe. Os professores participam
ativamente do processo, através de mentorias aos grupos, bem como insights para pesquisas,
objetivando a validação dos problemas e soluções propostas.
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Imagem 3. Sábado Integrado do curso de Administração - Innovation Camp (Júnior
Achievement)

Fonte: Área de Ciências Sociais Aplicadas, 2018.

Na graduação a distância, o aluno participa de um componente curricular denominado
Aprendizagem Baseada em Problema (ABP), com uma temática específica em cada módulo
cursado e já definida no PPC. A APB é uma forma de trabalho coletivo onde os alunos formam
seus grupos no AVA e recebem as instruções do professor que conduz a discussão. As
temáticas da ABPs estão vinculadas aos componentes curriculares do módulo em andamento
de forma que essa prática se torne um instrumento de inserção do aluno à realidade
organizacional. A atividade é dividida em quatro etapas: diagnóstico, hipóteses, investigação
e relatório. Cada etapa corresponde a duas semanas. Ao final do módulo os grupos
apresentam os resultados do trabalho utilizando a metodologia de socialização definida para
a unidade curricular. Além da apresentação oral, os grupos entregam o relatório no ambiente
virtual de aprendizagem. Para o encontro de trabalho dos grupos, é disponibilizado pela
instituição ou pelos pólos, um local específico bem como os recursos audiovisuais para
elaboração do relatório. Durante a realização da ABP, os alunos contam com o tutor para
dirimir as dúvidas.
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Imagem 4. Seminário de apresentação de trabalhos dos cursos EAD

Fonte: Diretoria de Educação a Distância, 2018.

Uma outra atividade integradora está prevista na organização curricular dos cursos a
partir da política de ensino da graduação, na qual está descrita genericamente como
“componente integrador de interdisciplinaridade”, podendo também, a critério de cada curso,
receber outra denominação. São obrigatórias no mínimo duas edições por matriz curricular,
uma por semestre. Estes componentes podem ser trabalhados como temas transversais com
objetivo de integrar os conteúdos nas diversas unidades curriculares, por meio do
desenvolvimento

de

atividades

que

permitam

uma

compreensão

significativa

e

contextualizada dos saberes adquiridos, ou ainda, tratados com uma unidade curricular
específica. Trata-se de uma ação estratégica dos cursos, proposta pelo Núcleo Docente
Estruturante (NDE) no início do semestre e aprovada pelo colegiado. O tema pode ser
atualizado a cada semestre, visando ampliar ou aprofundar os conhecimentos em relação aos
conteúdos, bem como sanar possíveis deficiências de aprendizagem ao longo do processo
formativo.
4.1.6 Conteúdos transversais e libras

A instituição estabeleceu em sua política de ensino um núcleo de "componentes
básicos" a serem previstos de forma obrigatória por todos os cursos. São eles: Direitos
Humanos e Cidadania, Responsabilidade Socioambiental e Libras. Para além destes
componentes, em todos os cursos são abordados conteúdo específicos de cada PPC
(conforme DCNs, quando presentes); profissão e mercado; comunicação e expressão,
extensão universitária; metodologia da pesquisa e componentes que promovam a integração
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curricular. Os cursos superiores de tecnologia e bacharelados preveem, ainda, uma unidade
curricular referente a empreendedorismo.
O componente de Direitos humanos visa atender o previsto na Lei N. 9.394/96, no
Parecer CNE/CP N. 8 de 6/3/2012 e na Lei N. 12.764 de 27/12/2012, contemplando: educação
em direitos humanos, de educação das relações étnico-raciais e ao ensino de história e cultura
afro-brasileira, africana e indígena.
O componente de Responsabilidade Socioambiental tem por objetivo atender à Lei N.
9.795 de 27/4/1999 e o Decreto N. 4.281 de 25/6/2002, contemplando políticas de educação
ambiental.
O componente de Libras é previsto na matriz curricular de todos os cursos de
licenciatura e previsto no rol de componente eletivos de todos os cursos de graduação.
Além dos componentes básicos, a política de ensino prevê os "componentes comuns
entre curso", que envolvem conhecimentos comuns a alguns cursos de determinadas áreas
do conhecimento e, por convenção, deverão padronizar nomenclatura e ementa, facilitando a
circulação de alunos por componentes e a oferta compartilhada em caso de necessidade.
Além da previsão específica desses componentes, os cursos devem abordar esses
conteúdos de forma transversal em sua matriz curricular, prevendo a indissociabilidade de
ensino, pesquisa e extensão, sempre que possível.
Para auxiliar o aluno em seu trajeto acadêmico a Unochapecó tem como ação
primordial, dentro do projeto Qualidade Acadêmica, a avaliação do nível de conhecimento dos
alunos ingressantes, com vistas a favorecer o desempenho de forma integral e continuada. O
Ministério da Educação (MEC) indica a oferta de ações de nivelamento e este é o primeiro
passo para que elas sejam implementadas: o diagnóstico. Para esta ação é elaborado um
instrumento de avaliação a partir de questões aplicadas no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), pautado nas quatro matrizes de referência, sendo: Ciências Humanas e suas
Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências da
Natureza e suas Tecnologias. O Instrumento conta com 40 questões, classificadas em nível
de dificuldade fácil, média e difícil. É aplicado usando a ferramenta “Minha Prova” por meio
do uso de chromebooks e o diagnóstico retorna individualmente as fragilidades e
potencialidades dos alunos ingressantes. A partir destes dados, os NDEs dos cursos
desenvolvem ações para atender às necessidades dos alunos com maior fragilidade, ao
mesmo tempo que os docentes dos componentes básicos e comuns entre curso analisam
adequações necessárias nas abordagens dos planos de ensino, considerando o diagnóstico.
Além das ações dos NDEs e dos docentes dos componentes curriculares básicos e comuns,
o Núcleo de Apoio Psicológico e Pedagógico (NAPI) realiza oficinas específicas sobre temas
apontados como fragilidade de forma geral e transversal a todos os cursos.
Estas ações visam nivelar o conhecimento básico do aluno de forma a prepará-
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lo para um melhor ajustamento no curso superior e evitar a evasão. Diante de salas
heterogêneas e de alunos com diferentes dificuldades, torna-se necessário um trabalho de
ajustamento/alinhamento.

4.1.7 Tecnologias de informação e comunicação (TICs) no processo ensinoaprendizagem

O constante avanço das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) conduz
a um novo paradigma do processo ensino-aprendizagem. Desta forma, as novas tecnologias
são elementos determinantes na criação de novos modelos e práticas pedagógicas já que,
quando aplicadas como ferramentas de ensino, contribuem com o processo de mediação,
socialização e apropriação do conhecimento. Neste sentido, os cursos de graduação da
Unochapecó preveem não apenas um componente específico à tecnologia aplicada ao
contexto educacional, mas a própria implementação de recursos tecnológicos como suporte
pedagógico e como espaço de fomento à autonomia acadêmica.
As salas de aula são equipadas com microcomputadores e projetores, utilizados como
ferramentas

pedagógicas

contribuindo

com

o

processo

de

mediação/transmissão/socialização do conhecimento e construção e apropriação deste pelos
alunos.
Além do suporte tecnológico, os docentes têm participado de capacitações quanto ao
uso de metodologias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem, visando inserir
mecanismos tecnológicos atrativos aos componentes curriculares, bem como aproximar os
meios tecnológicos ao contexto do ensino na sala de aula.
O principal mecanismo de mediação virtual desenvolvido e utilizado pela Unochapecó,
atendendo aos requisitos de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), é a plataforma de
gestão educacional “Minha Uno”.
Nesta plataforma constam todas as informações da vida acadêmica, permitindo
interface entre docentes e alunos. Este ambiente, elaborado e gerenciado pela universidade,
permite a disponibilização de material pelo docente, realização de atividades, entrega de
avaliações e interação com o docente da disciplina de forma fácil e organizada.
Além da plataforma “Minha Uno”, ambientes virtuais de aprendizagem, como Moodle,
Socrative, Google Education, entre outros, podem ser utilizados contribuindo para a formação
de um indivíduo mais interativo e conectado às mudanças do mercado de trabalho. Sobretudo,
no ambiente do Google, a integração do e-mail institucional @unochapeco.edu.br fornece
facilidades para uso e integração de docentes e alunos.
Esta plataforma de gestão educacional também identifica necessidades especiais para
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surdos e oferece um avatar 3D customizado para tradução da plataforma “Minha Uno” para
linguagem em Libras.
A plataforma “Minha Uno” possui módulos que são desenvolvidos e disponibilizados
de acordo com o público que a está utilizando. Aos módulos que se referem a alunos,
docentes e cursos cabem menção:


Módulo gerenciamento e oferta de cursos: disponibiliza a gestão de processos
seletivos de ingresso inicial, dando condições para que o ingressante de graduação
ou pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) realizem todo processo de matrícula
inicial 100% on-line, da inscrição à matrícula.



Módulo acadêmico: contém agenda pessoal (com atividade e tarefas do dia, horário
e localização das aulas, datas para a devolução de livros, notícias, entre outros),
informações sobre os componentes curriculares com detalhamento sobre a frequência
e desempenho em tempo real.



Módulos de rematrícula e ajuste de matrícula, de gestão de bolsas de estudo,
financiamentos, gestão financeira: possibilitam o pagamento das mensalidades via
boleto ou cartão de crédito e, com destaque, a possibilidade de negociação 100% online de dívidas.



Módulo protocolo digital: disponibiliza para o aluno a solicitação de serviços e
emissão de documentos, como cadastro de ACCs, orientação de matrícula, outorga
de grau institucional, disponibilidade de vagas remanescentes, trancamento parcial,
entre outros.



Módulo diário de classe: possibilita aos professores realizar o registro de notas e
frequências dos estudantes nos componentes que ministra.

Alguns módulos foram adaptados para o aplicativo móvel (mobile), também
desenvolvido e gerido pela Unochapecó, que disponibiliza aos alunos e professores da
instituição o acesso ao desempenho e demais informações das unidades curriculares,
materiais didáticos, atividades, agenda pessoal, chamada, localização de salas e laboratórios,
entre outros.
Os meios de comunicação

síncrona

e assíncrona

permitem

aos

alunos

experimentarem os processos de desenvolvimento de trabalhos e projetos a distância,
promovendo atividades colaborativas nesta modalidade.
Para a manutenção de toda essa estrutura, a universidade possui um setor de suporte
técnico, responsável pela gestão dos ativos de tecnologia da informação da empresa incluindo
desktops, equipamentos de rede e servidores, projetores de vídeo, nobreaks, notebooks,
tablets, smartphones, entre outros dispositivos.
A plataforma de correção de provas “Minha prova” permite que dentro do sistema o
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professor formule e organize as questões da avaliação. Ao finalizar a etapa um QR code é
criado junto ao gabarito das respostas permitindo que as provas sejam corrigidas e as notas
lançadas no sistema em até 30 segundos. Além de inserir tecnologia inovadora na educação,
melhora a qualidade acadêmica e facilita o trabalho do docente. O Projeto foi desenvolvido
pela DTI e premiado na 12º edição do CEO Executive Day SC.
A nova ferramenta de ensino-aprendizagem “Meu Quiz”, tem como finalidade a
verificação da apreensão do conhecimento transmitido do docente para o discente durante as
aulas, além de proporcionar ao docente um acompanhamento direto do processo ensinoaprendizagem, com possibilidades de intervenções imediatas nas fragilidades de formação
detectadas. Essa ferramenta está em fase de teste em alguns cursos da instituição.

4.1.8 Estágio supervisionado

Os estágios objetivam a afirmação da aprendizagem como processo pedagógico de
construção de conhecimento, desenvolvimento de competências e habilidades teóricopráticas, viabilizados junto às instituições conveniadas com a Unochapecó, com vistas à
aproximação dos estudantes com atividades e procedimentos adotados cotidianamente em
trabalhos relacionados à área de formação, compreendendo diferentes teorias e olhares que
orientam tais processos, auxiliando o aluno no desenvolvimento de sua vida profissional,
social, cultural e cidadã.
Os

estágios

curriculares,

quando

estão

previstos

nos

PPCs,

são

executados/formalizados de acordo com os preceitos e determinações legais. São
considerados componentes curriculares fundamentais para a formação dos egressos da
graduação e um espaço de aproximação real entre universidade e comunidade, que possibilita
uma integração à realidade social e participação no processo de desenvolvimento regional.
São regidos por um regulamento geral no qual estão descritos os fluxos administrativos e
requisitos gerais. Além disso, cada curso de graduação possui seu regulamento de estágio
específico, que estabelece formas e critérios, bem como processos de avaliação e supervisão
dos alunos nos estágios.
Objetivos dos estágios curriculares:


Possibilitar a compreensão da unidade dos conhecimentos científicos, filosóficos e
técnicos aprendidos e/ou trabalhados no curso e na prática profissional;



Inserir o estudante-estagiário no campo profissional, desenvolvendo habilidades e
competências, produzindo novos saberes, contribuindo, com uma prática criativa e
inovadora, para o encaminhamento de soluções aos problemas percebidos;



Oportunizar elementos da realidade social tomada como objeto de reflexão e
intervenção, aprofundando o conhecimento da interação da área específica de
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atuação com questões de âmbito macrossocial;


Proporcionar a vivência de princípios ético-políticos presentes na interação social e na
conduta ética profissional, necessários ao exercício da profissão;



Contribuir com o processo de avaliação permanente dos PPCs dos cursos da
Unochapecó.

De acordo com a legislação vigente, classificam-se em:
a) Estágio curricular obrigatório: Componente curricular obrigatório para a
integralização da matriz curricular. Possui carga horária definida na matriz curricular,
respeitadas as DCNs de cada curso. Tem como finalidade propiciar a integração da educação
com o mundo do trabalho. Encontra-se integrado ao currículo dos cursos e desenvolve-se ao
longo da formação acadêmica, permitindo que o aluno vivencie por meio de experiências, o
que lhe foi exposto em teoria, não somente na área técnica, como também nas áreas de
gestão e relacionamento interpessoal, proporcionando aprimoramento prático ao futuro
profissional. Em algumas situações, o exercício da prática de estágio associa observação,
planejamento, projeto de intervenção, atuação em um ou mais campos, relatórios e processo
avaliativo; em outras, a prática de estágio integra atividades de pesquisa. As disposições
relacionadas aos estágios obrigatórios encontram-se detalhadas no regulamento específico
de cada curso.
b) Estágio curricular não obrigatório: Constitui-se em atividade complementar à
formação profissional, social e cultural do universitário-estagiário, realizado por sua livre
escolha. O estágio não obrigatório poderá ser registrado, para integralização curricular, como
Atividade Curricular Complementar (ACC), observado o Regulamento Geral de Estágios da
Unochapecó e os regulamentos específicos de cada curso. Dentre os estágios nãoobrigatórios, as monitorias se caracterizam pela inserção de discentes em programas e/ou
atividades acadêmicas em cursos de graduação, com a finalidade de dar suporte extraclasse
aos alunos nas unidades curriculares com histórico de alto índice de reprovação, médias
acadêmicas baixas e/ou com maior grau de dificuldade.

4.1.8.1 Estrutura Organizacional dos Estágios

No âmbito da Unochapecó, o Setor de Estágios e Monitorias está vinculado à Próreitoria de Graduação. A esta estrutura compete dar encaminhamentos e firmar todos os
termos de convênio, cooperações e parcerias para o desenvolvimento dos estágios
obrigatórios e não-obrigatórios.
Na estrutura operacional do Setor existe uma divisão denominada “Divisão de Estágios
HRO”, localizada no Hospital Regional do Oeste (HRO), que objetiva oferecer suporte
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acadêmico e administrativo aos coordenadores de curso, professores e alunos em estágios
obrigatórios neste local. Também para os cursos da área da saúde, a universidade mantém
parcerias e convênios fortemente consolidados com a rede pública municipal de saúde, bem
como com diversos hospitais públicos e privados. Essa inserção promove a aproximação do
aluno com a comunidade e facilita sobremaneira o ingresso no mercado de trabalho.
Visando atender à necessidade comunitária por atendimento médico especializado e
solidificar a formação acadêmica, a Unochapecó implantou a Clínica Integrada de Saúde,
constituída pelas Clínicas-Escola de Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia,
integradas por uma recepção única. A Clínica Escola de medicina dispõe de 11 consultórios
médicos, além de salas de estudo.
Imagem 5. Clínica integrada

Fonte: Pró-reitoria de Graduação, 2018.

Imagem 6. Clínica Escola de Fisioterapia

Fonte: Pró-reitoria de Graduação, 2018.
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Outra estrutura vinculada ao Setor de estágios e Monitorias é “Programa Universidade
Escola para Formação Docente”, o qual objetiva firmar parceria/convênios com os
estabelecimentos de ensino de diferentes níveis e redes, tendo como ponto de partida uma
nova metodologia para a realização das ações dos estágios obrigatórios dos cursos de
licenciatura da Unochapecó. O foco principal do programa é promover uma aproximação
efetiva e um processo mútuo de conhecimento entre a Universidade e os estabelecimentos
de ensino envolvidos. Uma das ações importantes do programa se refere à oferta de
contrapartidas aos professores das escolas que recebem os estudantes estagiários, com a
promoção de eventos de profissionalização e intercâmbio de docentes, gestores, técnicos e
discentes, sem custos para os estabelecimentos conveniados. Também, como parte do
convênio, é oferecida às escolas conveniadas a possibilidade de utilização da Biblioteca da
Unochapecó, com empréstimo de livros e acesso às bibliografias disponíveis no sistema on
line (Biblioteca Virtual), além de poder trazer os estudantes para a universidade, obedecendo
a um roteiro de conhecimento que perpassa o Literatório, a Brinquedoteca, o Museu
Zoobotânico, dentre outros espaços/laboratórios.

4.1.9 Trabalho de conclusão de curso

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) consiste em uma atividade acadêmica
caracterizada pela produção de um estudo sobre tema relacionado a uma área de
conhecimento e linha de pesquisa que permeia o curso, obedecendo ao rigor científico
inerente à ciência e ao modo específico de fazer pesquisa de iniciação no curso. Pauta-se,
também, nos objetivos, princípios e diretrizes da política de pesquisa da instituição e na
normatização específica do curso.
A efetivação do processo de iniciação científica e produção de conhecimento perpassa
pelo desenvolvimento de atividades de estudo, de apreensão e compreensão do modo de
fazer ciência por meio de práticas de investigação, análise de dados, sistematização e
produção. Neste sentido, além de componentes curriculares específicos, o desenvolvimento
da postura investigativa, do processo de apropriação do método científico e da produção do
conhecimento pode ocorrer pela inserção dos alunos nos grupos de pesquisa cadastrados na
instituição.
Este é um momento de síntese do aluno no processo de produção de seus
conhecimentos, materializado no desenvolvimento de uma proposta que demonstre o domínio
para atuação na área.
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4.1.10 Atividades curriculares complementares

Os objetivos gerais das atividades curriculares complementares (ACCs) perpassam
pela flexibilização do currículo obrigatório com o escopo de aproximar o aluno da realidade
social e profissional. Possibilitam o aprofundamento temático e interdisciplinar, promovendo a
integração entre a universidade e a sociedade, por meio da participação em atividades que
almejam à formação profissional e para a cidadania.
A carga horária a ser integralizada em ACCs para os cursos de bacharelado,
licenciaturas e cursos superiores de tecnologia está em consonância com suas respectivas
DCNs.
De acordo com os ordenamentos institucionais, as ACCS podem ser realizadas em,
pelo menos, duas das seguintes modalidades: programas/projetos de extensão e iniciação
científica, monitorias, estágios não-obrigatórios, cursos de aperfeiçoamento, seminários de
estudos, oficinas, publicações, realização de palestra, participação em grupo de estudo,
viagem de estudos, visitas técnicas, organização de eventos, participação em órgãos
colegiados, cursar componentes curriculares de cursos afins, serviço voluntário e atividades
artístico-culturais e esportivas e também programas de intercâmbio.
A Unochapecó busca garantir a flexibilidade curricular ao indicar que o aluno curse,
pelo menos, duas tipologias diferentes de ACCs. Todos os cursos adotam o regulamento
institucional de ACCs.

4.1.11 Sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem

Avaliar é um processo educativo sistemático, contínuo e reflexivo que orienta o
processo de ensino e aprendizagem implicando numa tomada de decisão, com vistas à
produção e apropriação de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades e competências,
referenciadas no projeto pedagógico de cada curso de graduação.
Cabe ao professor do componente curricular observar o equilíbrio entre a avaliação
dos conceitos, atitudes, conhecimentos, procedimentos e habilidades, vinculando-o aos
objetivos previstos nos programas de aprendizagem em consonância com o perfil do egresso,
expressando administrativamente a referida avaliação através de nota que compõe o registro
acadêmico.
A avaliação da aprendizagem contempla diferentes aspectos da ação pedagógica, tais
como:


Apreensão das competências na área respectiva;



Construção da aprendizagem de forma ativa e colaborativa entre os alunos;



Capacidade de analisar e propor soluções para situações-problema;
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Manifestação da compreensão entre as diversas áreas do conhecimento presentes no
curso;



Capacidade de utilização de raciocínio na área do conhecimento específico do
componente curricular;



Manifestação da compreensão das relações entre teoria e prática.

A avaliação na Unochapecó é concebida a partir das seguintes diretrizes:


Oferecer condições para que as concepções de avaliação possam ser discutidas e
praticadas sem danos nas diferentes áreas de conhecimento e instâncias
pedagógicas, sobretudo no projeto pedagógico de curso;



Facultar autonomia para que o professor organize a avaliação da aprendizagem e as
competências a serem verificadas de acordo com a área de conhecimento na qual o
componente curricular está lotado;



Adequar a avaliação dentro da realidade do calendário acadêmico atualmente
praticado para os cursos de graduação na modalidade presencial;



Viabilizar diferentes formas de avaliação em componentes curriculares específicos;



Dar lisura ao demandar a divulgação de avaliações ao aluno com referida devolutiva
em tempo hábil para que este possa refletir sobre seu aproveitamento e dialogar sobre
a avaliação antes do fim do componente curricular;



Contribuir para o aumento e manutenção da qualidade acadêmica;



Articular avaliação da aprendizagem ao programa do componente curricular e à
plataforma digital.

Avaliação na graduação presencial: A avaliação na graduação presencial foi atualizada
em 2017 para dar mais mobilidade para os diferentes professores e unidades curriculares
bem como qualificar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. Nesta revisão, o exame
foi extinto e a média revisada para 6,0, acompanhando a tendência nacional em universidades
e no conceito geral de avaliação que considera 3/5 de aproveitamento como acessível (Enade,
Conceito de Curso, Avaliação institucional, etc.). Assim, fica a avaliação por componente na
Unochapecó alinhada a diversas formas avaliativas internas e externas à IES, o que permite
alinhamento das ações e diagnósticos.
A avaliação é realizada por unidade curricular, incidindo sobre a frequência e o
aproveitamento. As notas nos componentes curriculares são graduadas de 0 (zero) a 10,0
(dez) pontos, indicada apenas a fração de décimos. A média de aproveitamento em cada
componente curricular é obtida mediante média ponderada das avaliações realizadas ao
longo do mesmo, considerando seus pesos. Nos instrumentos avaliativos devem estar

63

explícitos os critérios de avaliação em consonância com os objetivos previstos no plano de
ensino. É considerado aprovado o aluno que obtenha, em cada componente curricular, média
das notas igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) do total das atividades acadêmicas presenciais e não presenciais (quando houver).
Em unidades curriculares com carga horária igual ou superior a 80 horas, a avaliação
da aprendizagem é realizada prevendo três avaliações – A1, A2 e A3 – registradas no diário
de classe de acordo com as metodologias didático pedagógicas adotadas pelo professor no
plano de ensino. A média das três avaliações conterá pesos que podem variar de 20% a 60%
(vinte a sessenta por cento) acordados no plano de ensino. A Avaliação 1 (A1) compreende
o conjunto de avaliações do primeiro terço do componente curricular, com limite para
divulgação das notas até 40% (quarenta por cento) do componente curricular; a Avaliação 2
(A2) compreende o conjunto de avaliações do segundo terço do componente curricular, com
limite para divulgação das notas até 75% (setenta e cinco por cento) do componente curricular;
e a Avaliação 3 (A3) compreende o conjunto de avaliações do terço final do componente
curricular, com limite para divulgação das notas de uma semana após o término do
componente curricular.
Em componentes curriculares com menos de 80 horas, a avaliação da aprendizagem
será realizada prevendo duas avaliações – A1 e A2 – registradas no diário de classe de acordo
com as metodologias didático pedagógicas adotadas pelo professor no plano de ensino. A
média das duas avaliações conterá pesos que podem variar de 40% a 60% (quarenta a
sessenta por cento) acordados no plano de ensino. A Avaliação 1 (A1) compreende o conjunto
de avaliações da primeira metade do componente curricular, com limite para divulgação das
notas até 60% (sessenta por cento) do componente curricular; e a Avaliação 2 (A2)
compreende o conjunto de avaliações da metade final do componente curricular, com limite
para divulgação das notas de uma semana após o término do componente curricular.
Recomenda-se que as avaliações contemplem os conteúdos de forma cumulativa. Os
cursos podem estabelecer especificidades a partir desta normativa, desde que não subverta
o sistema de avaliação geral da Unochapecó e seja definido em regulamento integrante do
projeto pedagógico de curso. Da mesma forma, em unidades curriculares específicas que
demandam apenas uma avaliação no diário de classe e/ou necessitem alterar a média final a
ser alcançada pelo aluno (como TCC, Estágio, etc.), a avaliação da aprendizagem será
realizada de acordo com regulamento próprio, integrante do PPC.
Avaliação na graduação a distância: Na graduação a distância, a verificação da
aprendizagem ocorre da seguinte forma: fóruns, exercícios e estudos de caso que juntos
compõem 45% da avaliação e mediada pelo AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Avaliação presencial ao final do módulo compõe 55% da nota, sendo que o aluno deve realizar
a atividade presencial na sede ou no polo onde está matriculado. A avaliação presencial

64

ocorre no mesmo horário em todos os polos e se o aluno não comparecer na primeira
chamada, tem direito a realizar a prova na segunda chamada, realizada sempre na semana
seguinte à primeira, com as provas refeitas para essa etapa garantindo assim a eficiência no
processo avaliativo.
4.1.12 Formas de ingresso

Para os cursos presenciais são oferecidas duas modalidades para ingresso inicial
(concurso vestibular e processo seletivo), e uma terceira possibilidade de ingresso se dá por
meio de vagas remanescentes.
O concurso vestibular é oferecido anualmente, para ingresso no primeiro e segundo
semestres, por meio do Sistema ACAFE (Associação Catarinense da Fundações
Educacionais), o qual realiza o vestibular das universidades comunitárias de Santa Catarina.
Essa forma de ingresso é oferecida para calouros de acordo com as vagas aprovadas no PPC
de cada curso.
O processo seletivo é ofertado ao final de um semestre para ingresso no próximo
semestre, duas vezes por ano. O processo é gerenciado pela Unochapecó e a seleção
acontece por meio da análise do histórico escolar do ensino médio ou conforme o edital
específico. Nesta modalidade, são ofertadas as vagas que não foram preenchidas no
concurso vestibular.
A terceira modalidade de ingresso se dá por meio da oferta de vagas remanescentes,
via edital específico, duas vezes ao ano. Esse edital possibilita o retorno por abandono de
curso (desistentes), ingresso por meio de transferência interna e externa, e ingresso como
portador de diploma, em cursos com vagas ociosas.
Para cursos ofertados na modalidade EAD estão disponíveis duas formas de ingresso:
processo seletivo (ingresso inicial) e vagas remanescentes.
O processo seletivo é realizado em 4 períodos do ano letivo. Cada período
corresponde a um módulo com duração de 10 semanas, garantindo pelo menos 50 dias
letivos. Ao encerrar o processo seletivo em um módulo e concluídas as matrículas dos
candidatos selecionados, é imediatamente aberto um novo processo seletivo mediado
inicialmente pelas tecnologias de comunicação e informação e posteriormente com o apoio
da equipe técnica que realiza o processo seletivo de acordo com os critérios estabelecidos
em edital específico.
A segunda modalidade de ingresso é o edital de oferta de vagas remanescentes,
aberto durante o transcorrer das aulas de um módulo para ingresso no próximo módulo,
sempre quatro vezes ao ano. O edital de vagas remanescentes tem como objetivo possibilitar
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o retorno do aluno por abandono de curso (desistentes), ingresso por meio de transferência
interna e externa, e ingresso como portador de diploma, em cursos com vagas ociosas.
As vagas disponíveis são distribuídas entre os polos observando o limite de
ingressantes anuais previstos no projeto pedagógico de cada curso.
4.1.13 Educação inclusiva
A Política de Educação Inclusiva2 contempla os avanços no campo da educação
inclusiva em âmbito nacional, as quais reverberam na Unochapecó. A partir da criação da
Política de Educação Inclusiva, a Unochapecó passou a atuar de forma efetiva no atendimento
às necessidades de pessoas com deficiência, por meio da criação da Divisão de
Acessibilidade que iniciou os trabalhos em 2011. Segundo a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2008), a educação especial é
uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da educação infantil ao ensino
superior e atende alunos com deficiência, transtornos globais no desenvolvimento e altas
habilidades. O documento faz menção, também, aos transtornos funcionais específicos.
Com vistas a promoção da acessibilidade, na Unochapecó são realizadas as seguintes
ações:


Cadastro dos alunos que informam deficiência;



Avaliação da presença de necessidades educacionais especiais;



Acompanhamento e promoção de adaptações necessárias;



Mediação de estratégias com docentes e coordenadores;



Adaptação de materiais a alunos com deficiência visual;



Organização e contratação de intérprete de libras, técnico de apoio a pessoas com
deficiência física e ledor;



Interpretação em eventos da Unochapecó, formaturas, reuniões de colegiado,
seminários, palestras, semanas acadêmicas, bancas de qualificação e em diversos
atendimentos institucionais;



Atuação em conjunto a Diretoria de Tecnologia e Informação (DTI) na busca e
instalação de softwares e tecnologias assistivas;



Participação na Comissão de Acompanhamento de Pessoas com Deficiência da
Unochapecó;



Gestão das informações sobre acessibilidade no site da Unochapecó, disponibilizadas
a alunos e professores;

2

RESOLUÇÃO N.º 064/CONSUN/2010.
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Serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE);



Fóruns de Acessibilidade com a comunidade acadêmica;



Promoção de capacitações a comunidade acadêmica, incluindo os colaboradores que
fazem atendimento ao público com deficiência.

4.1.14 Organização específica da educação a distância

O desenvolvimento dos cursos de graduação a distância está baseado em matrizes
curriculares com regime acadêmico modular, com no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho
acadêmico efetivo em cada módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando
houver, sendo 4 (quatro) módulos e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano,
independente do ano civil.
Entende-se por currículo um conjunto de conhecimentos ou técnicas, correspondentes
ao programa de estudos e atividades, que se desenvolve em determinado número de horas,
distribuídas ao longo do período letivo e conforme sequência definida em cada PPC. É
subdividido em unidades curriculares e seu ordenamento curricular seguirá as unidades
curriculares ofertadas nos módulos disponíveis, sendo o ingresso flexível em qualquer módulo
do primeiro ano.
Os elementos de construção de componente curricular são:
a) Plataforma AVA: diversas atividades disponibilizadas para o processo educacional
denominada de trilha de aprendizagem composta por: textos complementares, casos,
exercícios, fóruns de discussão, links para filmes e animações, materiais para
download e o vídeo da aula.
b) Aulas: São aulas onde o professor aborda os principais tópicos do componente
curricular, expondo conceitos e desenvolvendo conteúdo. Estas aulas são organizadas
conforme o mapa de desenvolvimento pedagógico, acontecem de forma síncrona,
transmitidas via plataforma virtual e acessadas pelo AVA da Unochapecó. Posterior a
aula, a gravação do vídeo ficará disponível no AVA para quem não pode participar online na hora da transmissão.
c) Material Didático: Aborda os principais tópicos da disciplina. Os materiais produzidos
na Unochapecó passam por profissionais especialistas, por revisor de textos e
posteriormente pelo diagramador. Todos os materiais produzidos para os
componentes curriculares são avaliados por um parecerista externo e também
recebem o ISBN - Índice Sistemático da Biblioteca Nacional. O material didático será
disponibilizado pelo Ambiente Virtual Minha Uno e o aluno pode também baixar o
arquivo sem qualquer restrição de uso.
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d) Avaliações: Provas presenciais e atividades formativas no AVA: exercícios, estudos
de casos, participação em fóruns, que servem de avaliação do progresso e
aprendizagem dos alunos; além da prova presencial que ocorrerá nos Polos
credenciados ao final do módulo.
Em relação ao ciclo de aprendizagem dos componentes curriculares, os cursos de EaD
na Unochapecó estão organizados em duas possibilidades, disciplinas de 40h ou 80h,
organizadas da seguinte maneira:


Disciplina 80h: são 8 atividades no módulo para cada disciplina de 80h, ocorrendo
alternadamente as duas modalidades, com prazo de 1 semana para realização de
cada atividade.



Disciplina 40h: são 4 atividades no módulo para cada disciplina de 40h, ocorrendo
alternadamente as duas modalidades, com prazo de 2 semanas para realização de
cada atividade.



ABP 60h: está presente em todos os módulos. Tem por objetivo integrar os
componentes curriculares através de uma prática onde os alunos criam grupos virtuais
e realizam a atividade a partir de um tema integrador proposto na matriz curricular. A
atividade é composta de 4 etapas: diagnóstico, hipóteses, investigação e relatório.
Cada etapa é avaliada pelo professor e tutor, e após é realizada a devolutiva ao grupo.
Na última etapa o grupo apresenta em um formato definido pelo professor que pode
ser um produto, banner, slides ou outra forma que represente da melhor maneira o
resultado da atividade.

Como o módulo é composto de 10 semanas letivas, a seguir a sequência
recomendada das atividades didáticas:


Vídeo de abertura com duração de 30 min, exposição inicial do tema da aula.



Pelo menos um conteúdo (capítulo do material didático) para cada tema de aula,
material de referência da aula e para acompanhamento do vídeo e da aula ministrada
por semana.



Pelo menos dois conteúdos complementares, no formato de textos, vídeos ou links na
Web, para cada tema de aula.



Fórum de debate o AVA, atividade grupal, mas com participação individual.



Uma atividade (exercício ou estudo de caso) semanal no AVA para cada tema de aula.

Os cursos ofertados pela Unochapecó são classificados em três níveis acadêmicos:
licenciaturas, bacharelados e tecnólogos. Dependendo das características de cada curso, são
ofertados na modalidade presencial, a distância ou em ambas.
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A instituição também participa de editais para oferta de programas especiais de
formação pedagógica.

4.1.14.1 Programas especiais de formação pedagógica
Na Unochapecó, por meio de editais dos governos federal e estadual, vem oferecendo
aos alunos das licenciaturas possibilidades de qualificar, ainda mais, seu percurso formativo
através de programas consagrados, em nível estadual e nacional, para a formação de
professores, conforme descrito a seguir.
▪

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID: aprovado por
editais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
sob a coordenação de docentes institucionais e com apoio dos supervisores das
escolas, oferece a oportunidade ao aluno de um contato semanal com a dinâmica do
currículo escolar, com efetivo exercício de ser professor, ou seja, com análise, reflexão
e estreita relação com o ato de planejar, sistematizar e implementar o currículo escolar.
Os docentes institucionais, supervisores de campo e estudantes que concorrem aos
editais do PIBID, recebem bolsa mensal prevista no edital da CAPES.

▪

Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional – PROESDE
Licenciatura: caracteriza-se como um curso de extensão ofertado pelo governo do
estado de Santa Catarina, via Secretaria de Educação, cujo objetivo é promover a
qualificação dos alunos das licenciaturas para intervir e contribuir na qualidade da
educação básica mediante a oferta de bolsas de extensão e participação efetiva em
processo de formação por parte dos estudantes. A dinâmica do curso possibilita a
articulação entre os cursos de licenciatura, provendo estudos sobre pressuposto
teóricos-metodológicos da proposta curricular do estado de Santa Catarina, reforma do
Ensino Médio, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), processo do qual participam
estudantes de diferentes períodos dos cursos de licenciaturas desta universidade.

▪

Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR: desde o ano de 2009 que
Unochapecó vem ofertando cursos de licenciatura em convênio com a CAPES por meio
PARFOR, um programa emergencial instituído para suprir a necessidade de formação
de professores e profissionais da rede pública de educação básica com base no
disposto artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, em diferentes
áreas do conhecimento e em todas as regiões da federação. O programa foi criado para
atender às orientações da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996) e do Plano
Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001). Trata-se de habilitar os professores da
educação básica que atuam em área sem a devida habilitação. Desde então ofertou-se
os seguintes cursos: três turmas de Educação Especial, duas de Ciências da Religião,
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duas de Artes, duas de Letras, uma de Física, uma de História e uma de Sociologia,
com 134 formados.

Por meio do Parfor foi possível fortalecer a relação entre

universidade e instituições de educação básica, constituiu-se um grupo de estudos entre
professores formadores da universidade e professores da educação básica, o que
resultou em pesquisas, produções, publicações e seminários para socializar e
evidenciar experiências exitosas na educação básica e no processo de formação de
professores.
▪

Programa de Residência Pedagógica: este programa integra a Política Nacional de
Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação
prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de
educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. Essa imersão deve
contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e intervenção pedagógica,
acompanhadas por um professor da escola com experiência na área de ensino do
licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora. Em 2018 a
CAPES lançou esse programa pela primeira vez e a Unochapecó, neste momento,
optou por não aderir ao programa, porém está nos planos dessa universidade concorrer
aos editais nos próximos anos, para que os estudantes das licenciaturas possam
participar de mais um programa de formação de professores e assim, qualificar o seu
percurso formativo.
Vale destacar que para os próximos anos, a universidade tem interesse em continuar

ofertando os programas apresentados, bem como aderir ao Programa de Residência
Pedagógica, mediante a publicação dos novos editais dos governos federal e estadual para a
formação de professores.

4.1.15 Cursos em oferta
Cód E-mec

Curso

Grau acadêmico

Ato Legal

Modalidade presencial - Campus Chapecó
3836

Administração

Bacharelado

3851

Agronomia

Bacharelado

41944

Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado

70694

Artes Visuais

Licenciatura

3858

Ciência da Computação

Bacharelado

303848

Ciências Biológicas

Bacharelado

3848

Ciências Biológicas

Licenciatura

Vagas
Anuais
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3837

Ciências Contábeis

Bacharelado

3856

Ciências Econômicas

Bacharelado

64937

Comunicação Social –
Publicidade e Propaganda

Bacharelado

1121738

Design

Bacharelado

3840

Direito

Bacharelado

20993

Educação Física

Licenciatura

119844

Educação Física

Bacharelado

21962

Enfermagem

Bacharelado

17997

Engenharia Civil

Bacharelado

64861

Engenharia de Alimentos

Bacharelado

1272276

Engenharia de Produção

Bacharelado

1143271

Engenharia Elétrica

Bacharelado

1118139

Engenharia Mecânica

Bacharelado

19410

Engenharia Química

Bacharelado

20999

Farmácia

Bacharelado

73662

Fisioterapia

Bacharelado

119796

Gastronomia

CST

28741

Jornalismo

Bacharelado

32870

Letras

Licenciatura

90847

Medicina

Bacharelado

1298970

Medicina Veterinária

Bacharelado

1190040

Moda

Bacharelado

Música

Licenciatura

90051

Nutrição

Bacharelado

119730

Odontologia

Bacharelado

1438364

Pedagogia

Licenciatura

1121404

Produção Audiovisual

17999

Psicologia

Bacharelado

66234

Sistemas de Informação

Bacharelado

3844

Serviço Social

Bacharelado

Modalidade presencial - Campus São Lourenço

CST
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51918

Administração

Bacharelado

83545

Ciências Contábeis

Bacharelado

1149873

Psicologia

Bacharelado

1149767

Direito

Bacharelado

Modalidade EaD
1438361

Administração

Bacharelado

1139137

Biblioteconomia

Bacharelado

1438362

Ciências Contábeis

Bacharelado

1438363

Ciências da Religião

Licenciatura

1438364

Pedagogia

Licenciatura

1407394

Processos Gerenciais

CST

1407393

Gestão Financeira

CST

1407395

Gestão Comercial

CST

1407390

Logística

CST

1407391

Marketing

CST

1407392

Gestão
Humanos

de

Recursos

CST

4.2 POLÍTICAS DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
A Unochapecó comprometida com o desenvolvimento regional, 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. A
Pós-Graduação lato sensu contribui para a consolidação e fortalecimento deste processo,
voltada para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e em constante mobilidade, a
Pós-Graduação lato sensu busca ser referência na formação continuada. Para garantir tal
excelência, a Unochapecó adota medidas que alicerçam o amparo de ações, respondendo
positivamente para a melhoria e manutenção do ensino.
A formação continuada, requer constante dinamismo e expertise no mercado de
formação e no diferencial deste ensino, ciente desta premissa, hoje a Pós-Graduação lato
sensu possui uma coordenação pedagógica integral, que atende todas as demandas
pedagógicas do processo de ensino e aprendizagem, oferecendo ao aluno e ao docente um
suporte técnico e didático para a excelência no ensino.
Assim a Pós-Graduação lato sensu da Unochapecó avança na oferta de novos cursos
de Especialização e Especialidades, atendendo tanto a formação para o mercado quanto a
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qualificação científica. Acompanhando a evolução econômica da região e o cenário de
demandas e tendências, sejam do agronegócio ou dos modelos econômicos voltados para a
sustentabilidade, seus cursos de especialização são fomentados diretamente pelas
tendências regionais, nacionais e internacionais, diagnóstico de uma sociedade em
mobilidade constante.
Os cursos de especialização e formação continuada abrem-se para a comunidade e
profissionais do mercado, está indissociabilidade é salutar para a oferta de novos cursos de
especialização, ao receber uma demanda para criação de um curso, o proponente da
proposta é reconhecido como um Consultor Educacional - um profissional que identifica
projetos de Pós-Graduação lato sensu voltados diretamente para demandas do setor
produtivo do mercado, que possui relações diretas e próximas do público alvo. Dentro deste
formato, todos os cursos de Pós-Graduação recebem o plus em seu desenho pedagógico,
mediados pela Coordenação Pedagógica que media a participação do Consultor Educacional,
dando suporte técnico e profissional para a qualificação do projeto, sua experiência no
mercado de trabalho e a leitura deste no planejamento do projeto.
Tendo em vista ampliar a presença de profissionais egressos de suas formações e
buscando atingir a um público cada vez mais amplo e diversificado, a Pós-Graduação Lato
Sensu firma e promove novos acordos, parcerias, convênios e permutas com a iniciativa
pública e privada, além de convênios de cooperação com instituições de ensino estrangeiras,
com vistas à internacionalização das atividades da Educação e Formação Continuada. Inserese neste, a oferta de Especialidades reconhecidas pelos Conselhos Regionais e Federais, a
exemplo das Especialidades em Implantodontia e Ortodontia, com vistas a projetar novas
áreas de especialidades, a qualificação para o aperfeiçoamento clínico e científico, visando à
capacitação global para o exercício profissional ético, humano e competente.
Por outro lado, a inclusão da disciplina de metodologia da pesquisa nos cursos de Pósgraduação lato sensu, permite agregar conhecimento e habilidade teórica e prática para
participação em processos de seleção à cursos de pós-graduação stricto sensu. O trabalho
integrado com os programas de Mestrados e Doutorados, vinculados à participação e
envolvimento de docentes do stricto sensu no lato sensu, nas pesquisas do trabalho de
conclusão de curso (TCC), na projeção de novos cursos de especialização com vistas a
pesquisa e a sua aplicabilidade no mercado de trabalho. Esse envolvimento dos Programas
do stricto sensu possibilita ao aluno a continuidade da temática de seu TCC como pesquisa a
ser desenvolvida nos programas do stricto sensu. A partir deste diferencial, o pós-graduando
introduz fundamentos teóricos e metodológicos para a qualificá-lo na continuidade da
pesquisa. A participação dos docentes vinculados aos Programas do strito sensu na
formação deste aluno garante, “o progresso científico, tecnológico, econômico e social do
Brasil como nação independente, imersa em um mundo globalizado em rápida evolução”
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(CAPES/COMISSÃO PNPG, 2018, p.8).
4.2.1 Educação a Distância na Pós-graduação Lato Sensu

O grande avanço tecnológico produzido nos últimos anos, especificamente nas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), promove uma necessária reconfiguração
do ensino em novas direções, que atendam novos modelos para uma formação condizente
com as necessidades da sociedade contemporânea, de modo a contribuir para o exercício
pleno da cidadania e inserção das possibilidades pedagógicas geradas pelo uso competente
dessas tecnologias na educação.
Há um potencial para ampliar o acesso à educação, uma vez que o EaD contribui para
preencher lacunas de oferta de educação com qualidade, e amplia o trabalho em rede, sem
limitações geográficas e temporais, oportunizando ao aluno da Pós-Graduação lato sensu
experiência aulas com docentes no exterior ou de outras regiões do Brasil.
Diante deste cenário de expansão da Educação a Distância (EaD), a Unochapecó
realiza esforços para implantar e inovar nesta modalidade de ensino. Atualmente, a
Unochapecó possui Polos em Santa Catarina nas cidades de Chapecó, São Lourenço do
Oeste, Florianópolis, Catanduva, Campo Erê e Descanso, oferecendo cursos de graduação
desde 2016.
Novos cursos de pós-graduação lato sensu EaD passarão a ser disponibilizados a
partir de 2019, acessíveis à população e às organizações econômicas de toda a região. 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 conectados às novas tendências do mercado.
Seu desenvolvimento integra-se a Inovação apresentada pelo Parque Tecnológico que
subsidiará projetos fomentados nas áreas de Inovação, Tecnologia e cooperação, articuladas
aos setores produtivos para aprimoramento dos projetos finais de Pós e seus ambientes,
trabalhos em redes, multidisciplinaridade e pesquisas voltadas para tendências e negócios
inovadores.
Assim a organização curricular e didática de cada curso e/ou programa é definida no
respectivo projeto específico de cada curso, observando-se a legislação em vigor, os
regulamentos internos da Unochapecó e as políticas institucionais.
Todas as estratégias e metas apresentadas neste PDI, serão avaliadas de forma
pontual em todos os projetos efetivados da Pós-Graduação Lato Sensu, a partir de
instrumentos avaliativos aplicados pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e
mensurados pelo Setor de Pós-Graduação lato sensu avaliando-se periodicamente todos os
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cursos, para assegurar os critérios de qualidade acadêmica. As avaliações são dispostas em
três etapas; inicial a entrada do aluno, seu acolhimento, dificuldades enfrentadas e o
atendimento aos serviços, a segunda etapa ocorre durante a realização dos créditos teóricos,
são avaliados os componentes ofertados, seu aproveitamento, conteúdo, didática e aplicação
e a avaliação final que avalia o aproveitamento da especialização, todos os pontos positivos
e negativos que nortearam as novas edições, alterações e melhorias.

4.2.2 Diretrizes gerais para Pós-graduação Lato Sensu

As diretrizes definidas para a Pós-graduação Lato Sensu são:


Fortalecer parcerias com empresas para formação de turmas in-company e Projetos
em Redes;



Firmar parcerias com outras IES para oferta de Lato Sensu da Unochapecó em outras
regiões do Brasil;



Adotar a metodologia híbrida nos cursos;



Ofertar cursos na modalidade a distância nas diferentes áreas de formação;



Fortalecer a captação de alunos;



Fortalecer a comunicação externa;



Rever modelo de oferta e fluxo de entrada;



Buscar internacionalização no lato sensu;



Aproximar do stricto sensu;



Prover financiamento estudantil, com recursos próprios ou de parceiros;



Instituir inteligência competitiva para análise e oferta de novos cursos;



Ampliar oferta de cursos com foco em curta duração lato sensu ou aperfeiçoamento;



Sustentabilidade financeira e qualidade acadêmica em todos os cursos ofertados.

4.3 POLÍTICAS DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A Política de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu da Unochapecó, dá
continuidade às ações do PDI 2014-2018, visando para 2019-2023 promover ações para a
formação de recursos humanos ao exercício do ensino, da pesquisa e da extensão
comprometidos com o desenvolvimento regional, bem como outras atividades profissionais,
observadas as diretrizes Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) e Sistema Nacional de
Pós-Graduação (SNPG).
A Unochapecó mantém compromissos voltados à promoção do desenvolvimento
regional sustentável a partir de uma formação profissional e cidadã – o que pode ser resumido
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a partir de sua missão: "produzir e difundir conhecimentos, contribuindo com o
desenvolvimento regional sustentável e a formação profissional cidadã".
A Política de Desenvolvimento e Consolidação do Stricto Sensu está pautada nas
diretrizes do PNPG 2011-2020 quanto à garantia de condições necessárias para criação,
manutenção e consolidação de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Em atenção às
diretrizes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a
Unochapecó viabiliza e disponibiliza recursos para custeio e planejamento dos Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu conforme disponibilidade orçamentária aprovada junto ao
Comitê Gestor e CONSUN e divulgada anualmente por meio da Pró-reitoria de Pesquisa,
Extensão, Inovação e Pós-Graduação e Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto
Sensu.
O objetivo da Unochapecó é consolidar a política de pesquisa transversal às atividades
de extensão e do ensino na graduação buscando articular parcerias e convênios com
instituições de fomento, governo e iniciativa privada.
4.3.1 Diretrizes gerais para Pós-graduação Stricto Sensu
O desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu basear-se-á nas seguintes
diretrizes gerais:


Promoção da formação continuada dos docentes;



Ampliação da infraestrutura do setor de pós-graduação stricto sensu e melhoria
operacional dos fluxos e processos administrativos;



Ampliação da oferta de vagas via convênios e inter-campi considerando demandas
regionais;



Fortalecimento da comunicação interna e externa;



Proporcionar condições que favoreçam os processos de aproximação do stricto sensu
com a graduação e a pós-graduação lato sensu;



Fortalecer a produção intelectual qualificada dos discentes e docentes do stricto
sensu;



Firmar parcerias para internacionalização no âmbito do stricto sensu;



Consolidar políticas e prover incentivos para mobilidade acadêmica;



Ofertar componentes curriculares em língua estrangeira;



Implantar e consolidar as ações de inovação para atuação conjunta ao parque
científico e tecnológico;



Criar programa de financiamento estudantil próprio do stricto sensu;



Fortalecer processo de avaliação interna junto a CPA;



Dimensionar quadro de docentes aderente aos conceitos de avaliação pretendidos;
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Melhorar as condições para os estudantes permanecerem no campus (espaços de
estudos), disponibilizando salas de estudo e de convívio exclusiva aos discentes do
stricto sensu;



Buscar posicionamento pela diferenciação e valor agregado;



Centralizar a estrutura de laboratórios;



Consolidar políticas de inclusão e acessibilidade;

4.3.2 Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da Unochapecó
A Unochapecó é uma instituição comunitária de ensino superior, de qualidade
acadêmica e profissional que busca consolidar a pós-graduação stricto sensu. Possui 07
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu próprios, sendo 2 doutorados e 7 mestrados. Os
cursos são: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (Mestrado e Doutorado),
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (Mestrado e Doutorado), Programa de
Pós-Graduação em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais (Mestrado Profissional),
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão da Inovação (Mestrado Profissional),
Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado Acadêmico), Programa de PósGraduação em Ciências Contábeis e Administração (Mestrado Acadêmico) e Programa de
Pós-Graduação em Direito (Mestrado Acadêmico). E, nos próximos anos, buscar-se-á criação
de um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na Área de Ciências Agrárias.
Serão ofertadas turmas de Mestrado Interinstitucional (Minter) e Doutorado
Interinstitucional (Dinter) nas áreas de odontologia e medicina

4.4 POLÍTICAS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A pesquisa científica na Unochapecó é entendida como parte indissociável do ensino
e da extensão e visa à qualidade no processo de formação profissional, ao desenvolvimento
de pesquisas no âmbito do stricto sensu, estimulando o espírito crítico, aprofundamento e
amadurecimento teórico.
A iniciação científica está incorporada às atividades curriculares regulares de todos os
cursos de graduação, enquanto estratégia diferenciada de formação profissional e inserção
social comunitária. Em consonância com seus projetos pedagógicos, os cursos de graduação
definirão ações de pesquisa a partir das potencialidades da área, necessidades regionais e
estratégias institucionais.
O objetivo da pesquisa científica é a produção de conhecimento com vistas à formação
de recursos humanos com excelência acadêmica e profissional e com vistas ao
desenvolvimento, consolidação e expansão de programas de pós-graduação stricto sensu.
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Atendendo à Missão e Visão Institucionais, as pesquisas realizadas na Unochapecó
deverão contribuir para desenvolvimento social, econômico, científico, tecnológico e cultural
da região do Oeste de Santa Catarina, assim como para solução de questões que dizem
respeito à comunidade local e regional.
O desenvolvimento da pesquisa respeitará o princípio da autonomia teórico científica
dos projetos e da universidade enquanto instituição. A sensibilidade ética permeia o processo
de pesquisa, da posição do pesquisador frente aos sujeitos, do uso adequado dos dados, dos
recursos e dos resultados da pesquisa.
A Política de Pesquisa 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 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.

4.4.1 Diretrizes gerais da Pesquisa e Iniciação Científica

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


As prioridades para o desenvolvimento da pesquisa serão definidas em articulação
com a Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão, Inovação e Pós-Graduação, com intermédio
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dos grupos de pesquisa consolidados, dos núcleos e dos cursos de graduação e pósgraduação 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, desenvolvidos nos âmbitos dos Grupos de
Pesquisa, garantindo a produção, proteção e difusão do conhecimento e apoiada nos
programas stricto sensu da instituição.



A iniciação científica será realizada no âmbito dos grupos de pesquisa e incorporada
nas atividades 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.



A instituição incentivará a constituição e apoiará a consolidação 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.

4.4.2 Linhas de Pesquisa

O avanço do processo de crescimento socioeconômico regional depende de atividades
produtivas responsáveis pelo dinamismo econômico, social, cultural do desenvolvimento
regional. A Unochapecó fortalece seu comprometimento e interação com a comunidade
regional. Neste sentido, são priorizadas as temáticas que envolvem o dinamismo do processo
de desenvolvimento regional, o agroalimentar, a sustentabilidade, a biotecnologia, a
nanotecnologia, o empreendedorismo e a inovação científica e tecnológica são norteadores
das linhas de pesquisa dos diversos projetos de pesquisa, ensino e extensão.
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4.4.3 Grupos de Pesquisa

Contribuindo com a produção de conhecimentos através da pesquisa de iniciação
científica e da pesquisa avançada, Unochapecó possuí atualmente 43 Grupos de Pesquisa,
cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e
certificados pela Unochapecó,

os quais podem

ser

acessado através

https://www.unochapeco.edu.br/info/grupos-de-pesquisa. Os Grupos de

do link:

Pesquisa

da

Unochapecó, são os seguintes:


Abordagens do Processo Educativo;



Alternativas de Produção Sustentável para a Agricultura Familiar;



Ambiente e Saúde;



Arte, Visualidade e Cultura;



Biologia do comportamento, neuroquímica e ecotoxicologia;



Biologia Molecular e Biotecnologia em Saúde;



Bioquímica e Toxicologia de xenobióticos e de compostos bioativos;



Cidade: Cultura, Urbanização e Desenvolvimento;



Competitividade Empresarial;



Comunicação e processos socioculturais;



Contabilidade, Organizações e Sociedade;



Controle de Gestão e Desenvolvimento;



Desenvolvimento regional, política pública e governança;



Desenvolvimento sustentável e otimização de processos para produção mais limpa;



Desigualdades sociais, diversidades socioculturais e práticas educativas;



Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento Rural;



Direito, Democracia e Participação Cidadã;



Direitos Humanos e Cidadania;



Ensino e formação de professores;



Envelhecimento humano e Saúde;



Epidemiologia clínica;



Estudos Ambientais da Bacia Hidrográfica do rio Uruguai;



Estudos Linguísticos e Literários;



Fitoquímica e Farmacologia de Produtos Naturais;



Fogueira: Grupo de Estudos e Pesquisas de Gênero;



Formação e Trabalho em Saúde;



GRUA - Grupo de Pesquisa em Informática Aplicada em Engenharia e Arquitetura;



Grupo de desenvolvimento e otimização de processos químicos e biotecnológicos



Grupo de Desenvolvimento Tecnológico – GDT;
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Grupo de Pesquisa em Odontologia;



Grupo de Pesquisa Sobre Violências – NESVI;



Grupos de Pesquisas em Educação Física;



Neuropsicofarmacologia pré-clínica;



Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Nutrição – NEPAL;



PALAVRAÇÃO - Grupo de Estudo, Pesquisa e Documentação em Educação
Ambiental Freiriana;



PIACE – Projeto Integrado do Ambiente Construído e Energia;



Políticas públicas, processos de gestão e participação social;



Práticas Psicológicas;



Redes e Sistemas de Informação;



Relações Internacionais, Direito e Poder: cenários e protagonismo dos atores estatais
e não estatais;



Sociedade, cultura e ambiente;



Tecnologia e Inovação na Agricultura (GTAgri);



VITA.

4.5 POLÍTICAS DE EXTENSÃO

A Extensão da Unochapecó é concebida na perspectiva de uma universidade
comunitária, e que está 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 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, subsidiárias das reflexões que se fazem
necessárias nas diferentes perspectivas e possibilidades nas quais a universidade atua e se
faz comunitária.
A Política de Extensão tem por objetivo consolidar-se como processo institucional,
acadêmico, interdisciplinar e dialógico, articulado ao ensino e a pesquisa, fortalecendo a
identidade da Universidade na sua relação com a sociedade e o desenvolvimento
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socioeconômico, científico, tecnológico, cultural e ambiental de sua região de abrangência.
São objetivos específicos da Política de Extensão:
a) institucionalizar as ações de extensão da Unochapecó como processo interdisciplinar,
educativo, cultural, científico e político que promove a interação, transformadora entre
a universidade e a sociedade;
b) contribuir para que a universidade concretize sua função social e de produção,
socialização e comunicação do conhecimento,
c) fomentar as ações de extensão da Unochapecó, articuladas com o ensino e a pesquisa
contemplando as intencionalidades políticas e pedagógicas dos cursos;
d) contribuir nos processos de elaboração e reelaboração das políticas públicas,
inerentes às áreas prioritárias,
e) estimular a produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos;
f)

viabilizar o acesso e a permanência de estudantes na Universidade por meio da
manutenção e fortalecimento de programas de bolsas de extensão;

g) fortalecer a imagem institucional e contribuir com o desenvolvimento regional;
h) estimular a participação e protagonismo dos estudantes nas ações de extensão.

4.5.1 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 quatro
direções principais:


compromisso com o desenvolvimento regional sustentável: uma univeridade
fortemente vinculada na sua região de atuação, comprometida com a formação de
pessoas que possam contribuir de forma mais efetiva no processo de construção da
sociedade.



interação transformadora: uma universidade que reafirma a extensão universitária
sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
e como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que
promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da
comunidade.



mediadora do processo de construção de conhecimento: uma universidade que
assegura em seu projeto pedagógico princípios de aprendizagem que possibilitam a
aproximação entre teoria e a prática a partir de diferentes campos de atuação e das
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demandas sociais.


Responsabilidade social: uma universidade que contribui para o desenvolvimento
social, econômico, inclusão social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural,
da produção artística e do patrimônio cultural.

O desenvolvimento das atividades de Extensão na Unochapecó fundamenta-se nos
seguintes princípios:


interação dialógica,



interdisciplinaridade e interprofissionalidade



indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão;



impacto na formação do estudante,



impacto e transformação social,



metodologias avaliativas.

4.5.2 Diretrizes da extensão

A Extensão Universitária da Unochapecó, em consonância com a missão e a visão
institucional tem como diretrizes:


Assegurar a organização da estrutura da extensão universitária em consonância com
as políticas nacionais vigentes e com as prioridades institucionais;



Articular a relação ensino, pesquisa e extensão em toda a ação extensionista e em
consonância com as intencionalidades político-pedagógicas do projeto pedagógico
dos cursos;



Alinhar as propostas extensionistas, de acordo com os princípios norteadores da
política da extensão da Unochapecó;



Garantir o desenvolvimento de, pelo menos, um produto acadêmico resultante do
desenvolvimento das ações de extensão, de acordo com os formatos previstos no
Regulamento da Extensão universitária;



Fomentar a realização de encontros regulares para a divulgação e socialização do
conhecimento das experiências técnico-científicas, pessoal, social e profissional
adquiridas na atuação extensionista;



Garantir o uso de metodologias avaliativas nas ações extensionistas como exercício
crítico e de autoconhecimento, em busca da melhoria dos processos pelos quais a
universidade se realiza;



Manter e fortalecer o programa de bolsas de extensão;



Viabilizar a construção do conhecimento com base na ética, pluralismo teórico,
científico, político, ideológico e no respeito às diversidades;

83



Possibilitar a comunidade acadêmica o contato permanente regular com a Extensão
universitária criando espaços e tempos de inserção, reflexão, socialização e avaliação;



Viabilizar a captação de fontes financiadoras externas para a qualificação e
fortalecimento dos programas e projetos de extensão universitária;



Promover parcerias entre a universidade e a comunidade, organizações não
governamentais e outras organizações públicas ou privadas.

4.5.3 Organização da extensão

A organização da Extensão Universitária da Unochapecó tem como referência a
Política Nacional de Extensão Universitária, com suas ações classificadas nas seguintes
áreas temáticas: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio
Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho. As atividades de extensão na
Unochapecó também são classificadas segundo linhas de extensão que especificam e
detalham os temas a serem trabalhados.
A materialização das atividades de extensão acontece por meio de programas,
projetos de extensão, Cursos e Eventos, Promoção de Arte, Cultura Esporte e Lazer e
Prestação de Serviços.
As ações de Extensão são articuladas ao ensino por meio de:


Estágios Curriculares obrigatórios e não obrigatórios



Componentes curriculares dos cursos de Graduação e Pós-graduação que
contemplam práticas com comunidades externas

As ações de Extensão são articuladas com a pesquisa por meio de:


Projetos de pesquisa, trabalhos de Conclusão de Cursos, Monografias, dissertações
e Teses.

4.5.4 Avaliação da extensão

O compromisso institucional para a estruturação e efetivação das ações de extensão
deve abordar quatro níveis inter-relacionados: compromisso institucional; manutenção de
programas, projetos e ações; impacto das ações de extensão; processos métodos e
instrumentos de avaliação.
A avaliação de caráter qualitativo e quantitativo deve ocorrer de forma contínua e
processual ao longo do desenvolvimento das ações. Assegurando a participação de todos os
implicados nas ações, de modo que esse processo se transforme num meio de
retroalimentação destas ações impactando na formação e qualificação da produção social.
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4.8 POLÍTICAS DE INOVAÇÃO

A Política de Inovação da Unochapecó, a ser seguida pelas suas unidades dá
continuidade às ações do PDI 2014-2018, inovando e empreendendo para 2019-2024, visa
promover ações coordenadas no que se refere à aplicação dos instrumentos de incentivo à
inovação, observadas as diretrizes estabelecidas pelas Lei Municipal nº 6.476/20013, de
2013, Lei Estadual 14.328/2008 (SANTA CATARINA, 2008), de 2008, e pela Lei Federal nº
10.973, de 2004, e pelas prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação
através da Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016), bem como
as orientações constantes do Planejamento Estratégico da Instituição e do Parque Científico
e Tecnológico. A política consiste basicamente na estratégia a ser adotada no ambiente
acadêmico e produtivo, sejam em âmbito regional, nacional e internacional.
A política de empreendedorismo, inovação tecnológica e social da Unochapecó está
inclusa ao Chapecó@, parque tecnológico e social, promovendo em parcerias com a
extensão, pós-graduação lato e stricto sensu, sociedade regional e internacional
conhecimentos científico, tecnológico, social e cultural produzidos na Universidade e na
comunidade regional do entorno de seu campus.
O Parque tecnológico e social prima pelo desenvolvimento e cuidados para com a
produção, conservação e divulgação do patrimônio da ciência e das empresas e indústrias,
escolas e centros culturais produzidos com auxílio e pesquisas da Universidade, registrando
patentes, marcas, softwares, direitos autorais, músicas e produções que necessitem direitos
específicos de pessoas e Instituições, bem como de processos educativos e inovadores para
melhoria na qualidade da vida na terra. Apoio aos movimentos sociais, empresas, indústrias,
estudantes, professores e funcionários na construção e encaminhamento de projetos e ou
atividades inerentes da pesquisa com publicações dos resultados, contribuições e impactos
para a sociedade
A Unochapecó através de incubadoras de empresas, Parques tecnológicos e social
desenvolve o empreendedorismo e a inovação, oferecendo suporte técnico, gerencial e
formação complementar ao empreendedor.
Como objetivos específicos destacam-se:


Consolidar a política de inovação científica e tecnológica articulando parcerias com
empresas, instituições de fomento, governo, e, sobretudo, com o parque tecnológico
e social.



Compreender conceitos, regras, as principais diretrizes e os possíveis indicadores de
desempenho correspondentes a organização e a gestão dos processos que orientam
a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo e
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acadêmico.

A proposição da política contempla ações coordenadas, mecanismos e instrumentos
institucionais, e incentivos alinhados com a Rede de inovação com o objetivo de assegurar a
excelência na gestão de inovação e de apoiar a gestão de sua política de inovação. A
Universidade, por meio do Chapecó@ tendo em vista os objetivos estratégicos de atuação
institucional no ambiente produtivo deverá dar apoio e fortalecer o Núcleo de Inovação e
Transferência Tecnológica (NITT), Escritório de Projetos e Prestação de Serviços (EPPS),
Incubadora Tecnológica da Unochapecó (INCTECH,) Centro de Residência de Software
(CRS), Laboratório de Teste de Software (LTS), nas ações concernentes à inovação, ao
acesso ao conhecimento, à gestão da propriedade intelectual e à transferência de tecnologia.
Pode-se integrar e atualizar a política de propriedade intelectual e transferência tecnológica
já existentes.
4.8.1 Princípios da Inovação

As prioridades para o desenvolvimento da inovação serão definidas pela Diretoria de
Inovação e Empreendedorismo, em articulação com a Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão,
Inovação e Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu) com intermédio da rede de Inovação,
que é uma estrutura de apoio à gestão do conhecimento, encarregada de fomentar a
articulação dos agentes do setor produtivo entre si e com as capacidades instaladas de
pesquisa, extensão e ensino na universidade, apoiar e intensificar a captação de recursos
públicos e privados para investir em atividades acadêmicas, produção do conhecimento e no
desenvolvimento de novos produtos e processos produtivos:


fomentar a articulação entre os agentes do setor produtivo entre si e com as
capacidades instaladas de pesquisa, extensão e ensino na universidade;



apoiar e fomentar a captação de recursos públicos e privados necessários ao
desenvolvimento das atividades acadêmicas e ao desenvolvimento de novos produtos
e processos produtivos;



gerir todas as questões relativas à propriedade intelectual desenvolvida no âmbito da
UNOCHAPECO e do parque Científico e Tecnológico Chapecó@;



gerir o fundo de desenvolvimento da pesquisa básica, gerado a partir das atividades
do parque, em articulação com a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto
Sensu;



fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo e de uma cultura de pesquisa no
âmbito da comunidade acadêmica;



Otimizar o uso de laboratórios de pesquisa e outros ambientes necessários às
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atividades de P&D, bem como auditórios e salas de aula disponíveis na universidade,
no limite de sua disponibilidade;


encaminhar (realizar) pesquisas/estudos com parceiros do ecossistema de inovação
e empreendedorismo.

Idealizado em parceria entre Unochapecó e o poder público, o Parque Científico e
Tecnológico Chapecó@ nasce com a missão de potencializar o crescimento econômico,
produzir e disseminar conhecimento, agregar valor à produção local e qualificar as pessoas.
Atua diretamente nas demandas da comunidade e objetiva transformar o cenário econômico
e científico regional. É um ambiente catalisador que busca na integração dos setores
produtivos regionais com as universidades proporcionar alternativas para atuais e novos
modelos de negócios, aumentando a competitividade e gerando mais riquezas.
O Chapecó@ integra a Rede de inovação da Unochapecó e está em fase inicial de
operação, aguardando a finalização das obras físicas do CTI. Pretende-se que o Chapecó@
seja reconhecido como uma Central de soluções da região para quem busca inovação, ou
seja, uma rede de cooperação que trabalha para resolver os problemas da sociedade e do
mercado - um lugar onde o conhecimento encontra o mercado. Pretende-se posicionar o
Parque como o principal mecanismo de impacto, articulação e interação com a sociedade no
que diz respeito ao desenvolvimento da região por meio da inovação, empreendedorismo,
tecnologia, criatividade e empreendedorismo. As diretrizes e objetivos gerais do Chapecó@
bem como os indicadores estabelecidos devem ser incorporados na Política institucional.
4.8.2 Diretrizes da Inovação

O desenvolvimento da inovação na Unochapecó basear-se-á nas seguintes diretrizes
gerais:


promoção das atividades de Pesquisa e Inovação, de cunhos científico e tecnológico,
destinada ao desenvolvimento de tecnologias, produtos, serviços e/ou processos
produtivos a serem aplicados à inovação, como estratégias para o desenvolvimento
socioeconômico nos territórios de abrangência da Instituição;



Incentivo à constituição de ambientes favoráveis a promoção do empreendedorismo,
cooperativismo, inovação e transferência de tecnologias;



expansão e adequação da infraestrutura física e tecnológica com vistas ao
fortalecimento das capacidades operacionais e administrativas da Instituição para
consolidação de ambientes de empreendedorismo e inovação;



promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e
de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal
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finalidade;


Promoção da cooperação e interação entre Instituições de Ciência, Tecnologia e
Inovação (ICT) e entidades representativas dos setores público e privado;



estímulo à atividade de pesquisa e à inovação em cooperação com empresas
incubadas, graduadas associadas e colaboradoras;



utilização de recursos da Instituição para fomento à inovação bem como a extensão
tecnológica e prestação de serviços;



Promoção da Internacionalização



realizar parcerias com empresas para projetos cooperados de pesquisa aplicada à
inovação;



apoio e incentivo aos pesquisadores através de mecanismos de estímulo à pesquisa,
desenvolvimento, inovação e intercâmbio de pesquisadores e atividades de ensino em
temas correlacionados à inovação.



Orientação às unidades de gestão no sentido de promover a realização de atividades
de inovação tecnológica de forma integrada no Parque Científico e Tecnológico
Chapecó@



Atuação institucional no ambiente regulatório local, regional ou nacional



Incentivo a projetos impulsionadores setoriais: formação de Hubs setoriais (redes
temáticas de colaboração de interesse estratégico para a Instituição)



Praticar inovação social, acadêmica, ambiental e empresarial.



Promover a articulação do ecossistema e mapeamento de competências e
infraestrutura do ecossistema;



Delinear a gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas;



Orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em
empreendedorismo, gestão da inovação, criatividade, transferência de tecnologia e
propriedade intelectual;



Criar, promover e estimular atividades à comunidade acadêmica que fomentem a
cultura empreendedora por meio da postura docente e discente, de disciplinas de
empreendedorismo e Habitats de Inovação, de eventos temáticos, de pesquisas, de
projetos, de qualificações, de intervenções, da atuação junto aos laboratórios
especializados, entre outros.



Encadear e integrar agentes envolvidos no ecossistema de empreendedorismo e
inovação, através da articulação com Parque Científico e Tecnológico Chapecó@.



Estimular

ações

empreendedora.

que

consolidam

a

Unochapecó

como

uma

universidade
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5. ATENDIMENTO AO CORPO DISCENTE

A Unochapecó oferece aos seus estudantes diversos serviços, projetos e programas
para atender as necessidades destes no decorrer da sua vida acadêmica.
Desde o ingresso com o projeto "Metamorfose", quando os calouros vivenciam
atividades que os fazem refletir sobre esse novo momento de vida; durante o curso, por meio
de diversas ações para viabilizar a permanência dos estudantes nos cursos em que estão
matriculados e sua inserção no meio acadêmico, além da oferta de oportunidades de estágios
e empregos; ao final do curso com o projeto “Marco de uma Trajetória” que viabiliza momentos
de reflexão sobre a vivência universitária e a transição da vida acadêmica para profissional;
finalizando com o Programa de Acompanhamento de Egresso, onde a Unochapecó procura
aproximar e cultivar o relacionamento com os egressos e a comunidade acadêmica,
possibilitando diversas oportunidades de atualização profissional, desenvolvimento de
atividades educacionais, culturais e esportivas, através da troca de experiência entre alunos,
egressos e docentes.
A Unochapecó reconhece a importância do atendimento ao corpo discente, além dos
serviços prestados, trata-se do fortalecimento no relacionamento humano estabelecido entre
IES e comunidade estudantil.

5.1 APOIO AOS DISCENTES

A Unochapecó possui uma Assessoria de Apoio aos Estudantes, que desenvolve
ações visando contribuir para a vida acadêmica, bem-estar e sucesso dos estudantes na
Unochapecó.
O

Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional

– NAPI realiza ações

psicopedagógicas e de acolhimento da demanda da comunidade acadêmica (docentes e
discentes), com as seguintes atribuições: definir e executar projetos conforme as
necessidades apresentadas pela comunidade acadêmica; realizar a capacitação pedagógica
e orientação aos coordenadores e docentes dos cursos de graduação; realizar o
acompanhamento psicopedagógico aos discentes e docentes; apoiar os docentes e discentes
em necessidades ligadas à aprendizagem e à vida universitária.
As principais ações e projetos realizados em prol do atendimento discente são:
●

Projeto Metamorfose: projeto de acolhida aos calouros, o qual faz parte da recepção
aos estudantes, abolindo os trotes violentos, discriminatórios e vexatórios, sendo um
diferencial da Unochapecó. O projeto visa acolher o calouro e instrumentalizá-lo para
enfrentar os primeiros semestres, além de possibilitar a integração dos mesmos e o
reconhecimento da estrutura, funcionamento e serviços oferecidos pela universidade.
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●

Programa de Bolsas de Estudo: as bolsas oferecidas são parciais ou integrais e o
valor recebido não precisa ser devolvido à universidade, nem ao órgão público que
disponibiliza os recursos., sendo que as condições de inscrição para acesso aos
benefícios seguem às legislações específicas Atualmente a Unochapecó possui as
seguintes fontes de recurso Modalidade Federal (decorrente da Condição de Entidade
Beneficente de Assistência Social regulamentada conforme Lei Federal 12.101/2009
e Lei Federal 12.868/2013), Modalidade Estadual - Programa de Bolsas Universitárias
de Santa Catarina (UNIEDU): Artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina,
Artigo 171 da Constituição do Estado de Santa Catarina, Modalidade Bolsa Própria.

●

Entrevista de Acolhida: com o objetivo de apoiar e orientar os estudantes em
diversas situações sejam ligadas a vida pessoal ou acadêmica, este atendimento
oferece ao universitário um espaço diferenciado de escuta e acolhimento, realizando
o acompanhamento e/ou encaminhamento para outros atendimentos especializados,
caso necessário. Após a acolhida psicológica, caso haja necessidade, é oferecido o
atendimento de apoio psicológico. Esse atendimento consiste em acompanhamento à
pessoa que apresente situações de sofrimento psicológico grave e persistente, que
tenha efeitos no processo ensino e aprendizagem e no bem-estar na Universidade.
Esse acompanhamento não se configura como psicoterapia, sendo necessário que
também esteja em atendimento especializado.

●

Atendimentos de educação inclusiva: que atendem à Política de Educação
Inclusiva na Unochapecó, oferecendo 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.

●

Perícias Sociais: com a verificação de denúncias de bolsa de estudo, reforçando o
compromisso da IES com a destinação justa das bolsas de estudo, priorizando sempre
o estudante com maior carência socioeconômica.

●

Projeto Marco de uma Trajetória: realizado com os formandos dos cursos de
graduação, como um espaço de diálogo, troca de informações, experiências para que
conjuntamente se vislumbre possibilidades de enfrentamento das dificuldades
vivenciadas. O intuito é promover o resgate da trajetória acadêmica, contribuições,
dificuldades, sentimentos em relação ao mercado de trabalho para que, a partir do
debate e discussão coletiva se preencham lacunas, enriquecendo análises, incidindo
desta forma sobre o trabalho profissional.

●

Perdidos e Achados: serviço 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.
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●

Intervenção em turmas: tem com o objetivo contribuir na mediação de situações
adversas com as turmas dos cursos de graduação, através da orientação aos
envolvidos, ou ainda, através de intervenções em sala de aula ou em pequenos
grupos.

●

Nivelamento: Constitui-se em um projeto de apoio a estudantes com dificuldades de
cálculo, leitura, escrita e informática, com o propósito de minimizar as lacunas em
componentes curriculares que exigem esta instrumentalização.

Uma significativa

parcela de estudantes possui fragilidades na formação básica, seja no domínio de
operações de cálculo, leitura, escrita, seja no uso das tecnologias, entre outras.
Também é ofertado apoio por meio de monitorias, cuja finalidade é despertar nos
estudantes o interesse por atividades pedagógicas e científicas.
●

Internacionalização: A Unochapecó mantém intercâmbio e cooperação com setores
acadêmicos e profissionais relacionados com a área de concentração do programa
proposto, de diferentes instituições nacionais e internacionais. Estas iniciativas vêm
sendo orientadas e incentivadas pelo departamento de Assessoria de Relações
Nacionais e Internacionais (ARNI) da Unochapecó. A ARNI objetiva a cooperação
interinstitucional através do ensino, pesquisa e extensão; estimular a comunidade
acadêmica a participar de intercâmbios internacionais, assessorando nos processos
de inscrições, e todos os trâmites que cada universidade exige, além de assessorar a
participação da Unochapecó nas relações com universidades nacionais e
internacionais.

5.2 FORMAS DE ACESSO

A Unochapecó oferece três modalidades de acesso aos cursos de graduação:
vestibular, processo seletivo e vagas remanescentes.
O vestibular é realizado uma vez ao ano, por meio do Sistema ACAFE, contemplando
as Universidades de Santa Catarina conveniadas ao Sistema ACAFE, para ingresso no
primeiro e segundo semestres dos cursos que possuem vaga. Essa forma de ingresso é
oferecida para calouros de acordo com as vagas aprovadas no projeto pedagógico de cada
curso.
O processo seletivo é ofertado duas vezes por ano, o processo é gerenciado pela
Unochapecó e a seleção acontece por meio de análise do histórico escolar do Ensino Médio,
ou conforme edital específico de vagas não preenchidas no vestibular.
As vagas remanescentes são outra forma de acesso, sendo vagas não ocupadas ou
que foram liberadas por diversos motivos, tais como falecimento, jubilamento, abandono de
curso, transferência interna entre cursos da IES, transferências externas para outras IES. A
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instituição oferta vagas remanescentes através de edital específico, duas vezes ao ano,
possibilitando o retorno por trancamento, por abandono de curso, ingresso por meio de
transferência interna e externa, e portador de diploma de curso superior.

5.3 PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO

A Unochapecó oferece aos seus estudantes, através do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico Institucional - NAPI, diversos serviços e projetos para atender a necessidade
destes no decorrer da sua vida acadêmica. A equipe do Programa é constituída por 02
psicólogos e 02 assistentes sociais, e além destes há 02 auxiliares de secretaria para o apoio
administrativo.
Ao ingressar na Unochapecó, os calouros vivenciam atividades que os fazem refletir
sobre esse novo momento de vida. Objetivando o convívio dos “novos” universitários com os
veteranos do curso, por meio do projeto Metamorfose. Ao final do curso o projeto “Marco de
uma Trajetória”, viabiliza momentos de reflexão sobre a vivência universitária, a transição da
vida acadêmica para profissional, ou seja, oportunizar um espaço que gere produção de
significados que marque a finalização de um processo.
O NAPI oferece atendimento psicopedagógico auxílio multiprofissional aos alunos com
necessidades educacionais especiais, orientação e suporte aos alunos, coordenadores e
docentes dos cursos da instituição. A Unochapecó oferece aos alunos, através do NAPI,
inúmeros serviços e projetos para atender as necessidades destes no decorrer do seu
processo de formação acadêmica, especialmente aqueles que revelam dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem, de forma permanente ou temporária, bem como alunos
indígenas, que revelam fragilidades no processo de apropriação do conhecimento.
Complementando a estrutura de atendimento aos alunos, destacamos o trabalho
desenvolvido pela Divisão de Acessibilidade, que atende alunos que apresentam diversos
tipos de necessidades especiais, tais como: física, cognitiva, visual, auditiva, mobilidade
reduzida, condutas típicas, bem como docentes e funcionários que trabalham e atendem
alunos com necessidades especiais no âmbito da instituição.
O trabalho de orientação e acompanhamento pedagógico dos docentes também é
desenvolvido pelo NAPI, que tem como objetivo principal promover estudos, discussões e
assessoria pedagógica aos docentes da instituição, almejando a dinamização e a qualificação
da docência no ensino superior, contribuindo com a formação pedagógica e profissionalização
docente. As principais ações perpassam por: capacitação e entrevista com docentes
ingressantes; Ciclo de Estudos Docência no Ensino Superior; cursos e oficinas a partir das
demandas encaminhadas pelas áreas; atendimento aos docentes conforme demandas
individuais, dos cursos ou das áreas.
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As ações desenvolvidas pelo NAPI estão assentadas nos preceitos dispostos na
Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação, Política para oferta de Cursos de Graduação
na Modalidade Licenciatura e Política de Educação Inclusiva da Unochapecó.

5.4 PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO

A Universidade mantém um Programa Permanente de Bolsas de Estudo, com intuito
de proporcionar a permanência de universitários que possuam carência socioeconômica. O
processo de seleção para a concessão de Bolsa de Estudo, ocorre mediante a publicação
semestral de editais específicos prevendo os critérios para inscrição, seleção e manutenção
do benefício, sendo de responsabilidade do universitário efetuar a sua inscrição e comprovar
a sua situação socioeconômica através da apresentação dos documentos solicitados no
edital. Os recursos são provenientes do Estado, ao atendimento à Constituição do Estado de
Santa Catarina em seu Art. 170 e com recursos decorrentes da condição de Entidade
Beneficente de Assistência Social - Lei Federal 11.096.
A fiscalização do cumprimento dos critérios para a concessão, obtenção e manutenção
de bolsas de estudos com recursos do Art. 170 do Estado de Santa Catarina, cabe a uma
Comissão de Fiscalização, formada por representantes: da Instituição, da Entidade
Representativa dos Estudantes, do Ministério Público, de entidades organizadas da sociedade
civil e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional.
Outra modalidade de bolsa se refere ao de atendimento de estudantes da graduação
como da pós-graduação, tais como: o fomento à iniciação científica e à consolidação da
pesquisa na Unochapecó com a oferta de bolsas de pesquisa, nas modalidades Balcão de
Projetos, onde inserem-se projetos de autoria e responsabilidade de Grupos de Pesquisa
cadastrados no CNPq e aprovados pela universidade. Iniciação Científica – PIBIC/FAPE:
Programa de bolsas de iniciação científica financiado com recursos do Fundo de Apoio à
Pesquisa – FAPE. Iniciação Científica – PIBIC/CNPq: Programa de bolsas de iniciação
científica financiado com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq, com objetivo de despertar vocação científica e incentivar novos talentos
potenciais entre estudantes de graduação. Art. 170 e Art. 171 da Constituição do Estado de
Santa Catarina: Programa de bolsas de Iniciação Científica, com recursos oriundos do Estado
de Santa Catarina, em consonância com as Leis Complementares Nº. 281, de 20 de janeiro
de 2005, N°. 296, de 25 de julho de 2005 e N°. 407 de 25 de janeiro de 2008. Art. 171 da
Constituição do Estado de Santa Catarina: Fundo de apoio à manutenção e ao
desenvolvimento da Educação Superior, com recursos oriundos do Estado de Santa Catarina,
em consonância com a Lei Complementar N°. 407 de 25 de janeiro de 2008.
A Unochapecó oferece diversos programas de apoio financeiro voltados para o
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atendimento aos estudantes. Os programas de apoio financeiro são modalidades de
financiamento que tem como objetivo dar suporte aos estudantes do ensino superior para o
seu retorno e permanência na IES. Entre os programas de apoio financeiro destacam-se:
Programa de Financiamento Estudantil (FIES): é um programa do Ministério da
Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes
matriculados em instituições não gratuitas. A instituição possuía em 2018 um total de 1.114
alunos regulares com Financiamento Estudantil ativos, embora a Unochapecó não tenha
aderido ao Novo FIES.
O Crédito Educativo – CredIES: a Unochapecó disponibiliza esta alternativa desde
2016 para os estudantes de cursos de graduação na modalidade presencial. O CredIES opera
com uma taxa de juros de 4,2% ao ano e o percentual acessado pode ser de 25% ou 50%,
com carência entre 30 e 60 dias após encerramento do contrato para início da restituição dos
valores, tendo o prazo de pagamento igual ao período de utilização do crédito. Atualmente a
instituição possui 187 contratos ativos e desde a sua implantação já foram efetivados um total
de 520 contratos.
Crédito Educativo Banco Bradesco: Trata-se de uma Linha de Crédito destinada ao
financiamento de cursos de graduação presenciais para estudantes da Unochapecó. O crédito
educativo poderá ser solicitado em qualquer mês do semestre letivo. Contribui para concluir
o curso de graduação e será pago no dobro do tempo, sem parcelas cumulativas.

5.5 PROGRAMAS DE ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA, NIVELAMENTO E MONITORIA

A Unochapecó realiza ações que visam o estímulo à permanência e nivelamento dos
estudantes, na busca da qualificação de sua trajetória acadêmica. Com ênfase no processo
de evolução durante os semestres letivos existe, por exemplo, o projeto Qualidade Acadêmica
que faz a avaliação do nível de conhecimento dos alunos ingressantes, com vistas a favorecer
o desempenho de forma integral e continuada. Esse projeto está alinhado às avaliações
externas realizadas nas Instituições de Ensino Superior - IES pelo Ministério da Educação MEC e, para atender as expectativas externas, têm avançado na oferta de ações de
nivelamento no decorrer dos semestres para que o discente consiga se formar com a
qualidade máxima.
No Projeto Qualidade Acadêmica, é importante ressaltar que existem Instrumentos de
Avaliação Internos criados a partir de questões aplicadas no Exame Nacional do Ensino Médio
- ENEM, inicialmente, pautado em duas das quatro matrizes de referência, sendo: Ciências
Humanas e suas Tecnologias e Linguagens e suas Tecnologias. O Instrumento conta com
questões, classificadas em nível de dificuldade fácil, médio e difícil, por meio da ferramenta
Minha Prova com uso de Chromebooks.
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Após a realização das avaliações, são sistematizados os resultados que objetivam
desencadear ações, parte pelos docentes dos componentes básicos, pelo Núcleo Docente
Estruturante – NDE de cada curso e também através do Núcleo de Apoio Psicológico e
Pedagógico Institucional – NAPI.
Outras ações de nivelamento visam a ampliação do instrumento, contemplando as
outras duas matrizes de referência do ENEM (Matemática e suas Tecnologias e Ciências da
Natureza e suas Tecnologias), assim como qualificação e aprimoramento constante do
instrumento.
A Instituição oferece ainda, programa de monitorias, com regulamento específico,
visando a inserção de acadêmicos em atividades que o aproximam da docência, além de
apoiar colegas em salas de aula e despertar o interesse pelas atividades de ensino e
pesquisa. O monitor contribui no componente curricular, organiza grupos de estudos, estudos
extraclasse e demais atividades que auxiliem discentes no processo de aprendizagem.
As monitorias ocorrem em componentes curriculares com índices de reprovação
significativo, com aulas práticas em laboratório ou com algum grau de dificuldade que gera
evasão ou problemas na trajetória acadêmica. As vagas de monitores devem ser previstas
nos projetos pedagógicos de cursos.

5.6 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

As ações realizadas pelo programa de acessibilidade tem como público atendido
alunos que apresentam diversos tipos de necessidades especiais, como: física, cognitiva,
visual, auditiva, mobilidade reduzida, condutas típicas; alunos que revelam dificuldades no
processo de aprendizagem, de forma permanente ou temporária; alunos indígenas, que
revelam fragilidades no processo de apropriação do conhecimento; docentes que trabalham
com universitários com necessidades especiais; funcionários com deficiências e/ou que se
relacionam com pessoas que apresentam necessidades especiais.
A Unochapecó possui uma Política de Educação Inclusiva que tem por objetivo geral
apoiar universitários com necessidades especiais matriculados na Unochapecó, técnicos
administrativos e professores no que tange à acessibilidade e à inclusão. A Unochapecó, por
meio da Divisão de Acessibilidade, Diretoria de Ensino, Diretoria de Procedimentos
Acadêmicos e Diretoria de Logística, Projetos e Obras e coordenações de curso, realiza as
seguintes ações:
●

Inclusão de universitários com necessidades especiais matriculados na Unochapecó,
destacando-se os que apresentam deficiência física, cognitiva, visual, auditiva,
mobilidade reduzida, condutas típicas e os que revelam dificuldades no processo de
aprendizagem, de forma permanente ou temporária;
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●

Inclusão de universitários indígenas, refletindo acerca das diferenças culturais e
ofertando apoio pedagógico discente e orientação aos docentes acerca de estratégias
de ensino favorecedoras da inclusão;

●

Cadastro, atualização do registro e avaliação de universitários com necessidades
especiais;

●

Organização de informações sobre atendimento às pessoas com necessidades
especiais;

●

Adequação das estruturas físicas e barreiras arquitetônicas, comunicacionais,
educacionais e atitudinais;

●

Planejamento e implementação de programas de apoio a universitários com
necessidades especiais;

●

Atuação junto à coordenação de vestibulares quanto ao atendimento de candidatos
com deficiência que participam do processo seletivo;

●

Diagnóstico das principais dificuldades encontradas pelos docentes no processo de
ensino dos alunos com necessidades especiais.

●

Organizar e contratar Intérpretes de Libras, Técnicos de Apoio a Pessoas com
Deficiência física e ledor;

●

Interpretação em eventos, outorgas de grau, reuniões de colegiado, bancas de
qualificação e atendimentos institucionais;

●

Desenvolvimento de softwares e tecnologias assistivas;

●

Promoção de eventos e cursos sobre inclusão e acessibilidade voltados para a
Comunidade Acadêmica.

5.7 ORGANIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE ESTUDANTIL

A organização e a representação estudantil são de fundamental importância para a
comunidade acadêmica destacando-se seu papel na mediação entre o corpo discente e o
corpo docente, na promoção de atividades sobre assuntos do interesse estudantil. Cabe aos
órgãos de representação e organização estudantil estimular o aperfeiçoamento do nível de
ensino, pesquisa e extensão, apresentando sugestões e promovendo a realização de
programas culturais, artísticos, cívicos e desportivos.
O apoio e incentivo à organização da representação estudantil são prestados pela
Instituição através da Assessoria de Assuntos Estudantis. Os discentes dos cursos superiores
de graduação têm representação com direito a voz e a voto na Organização Institucional, na
forma do Estatuto da Unochapecó.
São consideradas representações e organizações estudantis:
I. Diretório Central dos Estudantes
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II. Centros/Diretórios Acadêmicos
III. Ligas Acadêmicas
IV. Associações Atléticas Acadêmicas
V. Empresas Juniores
VI. Outras representações ou organizações estudantis previstas na legislação.

5.8 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

O Programa de Acompanhamento de Egresso age com base na Missão da
Unochapecó, procurando aproximar e cultivar o relacionamento com os egressos e a
comunidade acadêmica, com parcerias que beneficiem o egresso, através do Clube do
Egresso, possibilitando diversas oportunidades de atualização profissional, desenvolvimento
de atividades educacionais, culturais e esportivas, através da troca de experiência entre
alunos, egressos e docentes, por meio de semana acadêmica, seminários, palestras, viagens
de estudos, feiras, curso de extensão e no evento Mundo das Profissões.
A Unochapecó reconhece a importância do acompanhamento das atividades
profissionais dos alunos egressos, por isso desenvolveu esse programa específico de
comunicação, no sentido de buscar a melhoria de suas ações acadêmicas e o fortalecimento
de seu compromisso social.
A Política de Acompanhamento de Egressos se materializa no Programa de
Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de manter a aproximação, a comunicação e o
elo de relacionamento, visando à discussão e o aprimoramento das atividades institucionais
que possibilitam a troca de experiência e integração com os egressos.
O objetivo geral da Política é acompanhar os egressos dos cursos de graduação, pósgraduação lato sensu e stricto sensu após a sua formação e especialmente:
a) Orientar ações de extensão voltadas para o acompanhamento de egressos;
b) Acompanhar o egresso, na sua inserção no mercado de trabalho, na perspectiva de
identificar cenários que possibilitam o processo de ensino, pesquisa e extensão;
c) Contribuir para a integração e a articulação, no planejamento e na execução das ações
de extensão voltadas para o egresso, no âmbito administrativo, acadêmico e
pedagógico que compõem a estrutura organizacional da Unochapecó.

O Clube do Egresso, consiste em um projeto desenvolvido com o objetivo de manter
o elo entre o egresso e a instituição, a comunidade acadêmica e docente. Esta é uma iniciativa
que busca aproximação da Instituição com o egresso, oferecendo benefícios e fortalecendo
esse relacionamento.
Com benefícios e descontos em nossos cursos, programas e eventos que vão permitir
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que o egresso mantenha a comunicação com a instituição e a comunidade acadêmica.
Queremos manter os laços que foram criados durante a trajetória acadêmica e hoje
profissionais que contribuem com o desenvolvimento da comunidade, justificando sua
formação cidadã obtida em uma universidade comunitária. A instituição valoriza de maneira
especial todos os formados e pensando nisso criou o Clube do Egresso.
Os eventos promovidos pela Unochapecó serão divulgados para os egressos por meio
de seus e-mails cadastrados e demais canais de comunicação. Os egressos que se
destacarem no mercado de trabalho e também na sua formação acadêmica continuada
poderão ser convidados para relatar suas experiências, vivências, bem como apresentar
trabalhos e realizar palestras profissionais com a finalidade de integrar alunos, egressos,
comunidade e Instituição.
Serão divulgados, na página do Programa de Acompanhamento de Egresso a
programação das atividades permanentes de incentivos à participação dos egressos em
atividades promovidas pela Instituição.
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6. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO UNOCHAPECÓ
6.1 POLÍTICAS DE GESTÃO

O atual contexto da educação superior exige uma postura de gestão atenta aos
desafios da competitividade. Neste cenário adverso, soluções criativas para uma gestão
sustentável são indispensáveis para o fiel cumprimento da missão institucional. No sentido de
estabelecer uma boa governança, de forma eficiente e responsável, atenta às determinações
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência define-se no PDI as
seguintes diretrizes e princípios de atuação:
a. Gestão sustentável e democrática;
b. Utilização de ferramentas de planejamento estratégico na gestão;
c. Transparência nas ações e na gestão da peça orçamentária;
d. Profissionalização da gestão;
e. Diferenciação pela qualidade acadêmica, inovação e produção de soluções
inovadoras para o Desenvolvimento Social e Regional;
f.

Amplo relacionamento externo, seja com o setor público ou privado, buscando
minimizar a dependência de mensalidades;

g. Fortalecimento da imagem institucional a partir do Desenvolvimento Regional;
h. Otimização da estrutura;
i.

Estratégia de vanguarda no uso de Tecnologias da Informação e ferramentas digitais;

j.

Utilização de mecanismos de assistência ao estudante;

k. Avaliação institucional para aprimoramento de processos;
l.

Diálogo e sintonia com a comunidade por meio das entidades representativas.

6.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Instituição mantém em seu Estatuto uma condição de instituição democrática com
gestão profissional, que permite que a mesma atue no enfrentamento do mercado educacional
que nos últimos anos tomou uma agressividade que exige uma atuação profissional
diferenciada. Em sua última alteração da estrutura organizacional, realizada em 2017, a
agilidade e a pronta resposta para a tomada de decisões foram balizadores da construção de
uma nova estrutura organizacional.
Atualmente é possível compreender que resultados são colhidos desta alteração,
porém também há um entendimento institucional, que o atual momento em que vivem as
Instituições, as obriga a um movimento constante de adaptação às condições de um cenário
que se modifica de forma cada vez mais rápida.
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A estrutura geral da Unochapecó, tem a composição principal da Reitoria, organizada
por um Reitor e um Vice-Reitor, que também é um dos quatro Pró-Reitores, ou seja: Próreitoria de Graduação, Pró-reitoria de Administração, Pró-reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento, É Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. Cada uma destas
unidades possui, Diretorias Institucionais, além de quatro Diretores Acadêmicos, das áreas
de Ciências da Saúde, Ciências Exatas e Ambientais, Ciências Humanas e Jurídicas, Ciências
Sociais e Aplicadas. O apêndice A apresenta a divisão da Estrutura Organizacional da
Instituição:

6.3 ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

As atribuições dos órgãos colegiados são apresentadas nos Art. 75 e 77 do Estatuto
da Unochapecó.

A) CONSUN
O Conselho Universitário (Consun) é a instância superior em matéria acadêmica,
administrativa, financeira e disciplinar, de natureza normativa, consultiva e deliberativa da
Unochapecó.

O

Consun

é

constituído

pelos

seguintes

membros:

I. Reitor ou Vice-Reitor;
II. Pró-Reitores;
III. Presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE);
IV. 15 (quinze) docentes, sendo no mínimo um representante de cada Área;
VI. 05 (cinco) representantes do corpo técnico-administrativo.
Compete ao Consun acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas
institucionais, aprovar o seu regimento interno, políticas institucionais para desenvolvimento
do ensino, pesquisa e extensão e prestação de serviços, a criação, alteração ou extinção de
áreas, mediante previsão no orçamento geral, o Relatório Anual de Atividades e a prestação
de contas da Unochapecó, submetendo-o ao conhecimento da Fundeste, o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), ou equivalentes, da Unochapecó, o Plano de Cargos e
Carreira dos Professores e o Plano de Cargos, Salários e Carreira dos TécnicoAdministrativos e seus respectivos Regulamentos, bem como suas alterações, submetendoos à aprovação da Fundeste, a criação de cursos de graduação e pós-graduação stricto
sensu, com previsão no orçamento geral.

B) Colegiado de Curso de Graduação.
Cada Curso de Graduação terá um Colegiado de caráter consultivo, normativo e deliberativo;
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sendo composto por:
I. pelo Coordenador do Curso (Presidente);
II. pelo Coordenador-adjunto, quando houver;
III. por todo o corpo docente do curso, atuante no semestre letivo.
IV. por 2 (dois) representantes do corpo discente do curso, indicados pelo Diretório
Acadêmico (DA) ou Centro Acadêmico (CA) do respectivo curso.

C) Colegiado do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu. Cada programa de Pósgraduação stricto sensu terá um Colegiado de caráter consultivo, normativo e deliberativo,
com a seguinte composição:
I. pelo Coordenador do programa (Presidente);
II. pelos professores vinculados ao programa;
III. por 02 (dois) representantes do corpo discente do programa. Serão escolhidos
pelos seus pares, para um período de 02 (dois) anos.

D) Colegiado Técnico do Núcleo de Educação a Distância. O Colegiado Técnico é órgão
consultivo e deliberativo do Núcleo de Educação a Distância, os membros terão mandato de
02 (dois) anos e possui os seguintes integrantes:
I – 04 (quatro) professores que atuam no EaD;
II – 02 (dois) tutores de aprendizagem que atuam no EaD;
III – 01 (um) tutor de apoio técnico que atua no EaD;
IV – 02 (dois) coordenadores de cursos de graduação EaD;
V – 01 (um) Coordenador do Núcleo de Educação a Distância (Presidente);
VI – 01 (um) representante da Reitoria.

6.4 ÓRGÃOS SUPERIORES DE GESTÃO

A) Reitoria
A Reitoria é órgão executivo e decisório superior, com atribuições de planejamento,
supervisão, coordenação e avaliação de todas as atividades e ações estabelecidas para o
ensino, a pesquisa, a extensão e a administração da Unochapecó.
B) Pró-reitoria de Graduação
A Pró-reitoria de Graduação cabe a responsabilidade pela proposição e
implementação de políticas e desenvolvimento de atividades de ensino, pela criação e
fomento de conhecimentos voltados à formação educacional cidadã e interdisciplinar,
garantindo a qualidade acadêmica na Unochapecó e contribuindo para o desenvolvimento
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regional através da formação de profissionais e da prestação de serviços.
C) Pró-reitoria de Administração
A Pró-reitoria de Administração é o órgão responsável, na Universidade, pela gestão
dos processos administrativos e relacionados à sustentabilidade da instituição. Compete a ela
planejar, executar, decidir, controlar e avaliar as atividades inerentes à Universidade em
matéria de recursos humanos, econômico-financeira e patrimonial. Tem o objetivo de
implantar novos métodos, técnicas e procedimentos para melhorar o desempenho de todas
as atividades administrativas da Unochapecó.

D) Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
A Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento é o órgão responsável, na
universidade, pela integração das atividades de planejamento, avaliação, marketing,
comunicação e tecnologia da informação de modo a otimizar recursos e atividades e dar à
Unochapecó um controle sistematizado e global dessas funções, bem como subsidiar com
dados e informações concretas o planejamento estratégico e a tomada de decisão.
E) Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação
A Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão, Inovação e Pós-Graduação da Unochapecó é o
órgão responsável, por responder pelo desenvolvimento das políticas institucionais no âmbito
da inovação, empreendedorismo, pesquisa, extensão e pós-graduação lato sensu e stricto
sensu. Compete acompanhar, definir e supervisionar as atividades inerentes à Universidade,
definindo estratégias, integrando ensino, pesquisa, extensão, inovação e pós-graduação.

6.5 ÓRGÃOS DE GESTÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS

A gestão institucional da Unochapecó é participativa, sendo composta por uma
estrutura organizacional simples e ágil, acessível ao corpo docente, técnico-administrativo e
discente, e permeável à dinâmica da Instituição, que contempla um conjunto de instâncias de
decisão em dois âmbitos: estrutura de instâncias administrativas e estrutura de instâncias
acadêmicas. Esse caráter não está contido apenas na estrutura regimental, mas na cultura
que permeia a Unochapecó e, mais especificamente, os administradores e seus funcionários.
Na gestão institucional, os membros da comunidade acadêmica, entre eles, docentes, técnicoadministrativos e discentes, bem como membros da sociedade civil têm representatividade
com autonomia, nos órgãos e colegiados. Abaixo estão descritos os órgãos com de apoio às
atividades acadêmicas.
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A) Diretorias Acadêmicas
São quatro as Diretorias Acadêmicas de Área. Essas foram nomeadas através das
portarias:

177/REITORIA/2017,

178/REITORIA/2017,

179/REITORIA/2017

e

180/REITORIA/2017. As atribuições estão descritas no art. 2º de cada uma destas portarias.

B) Diretoria da Unidade Fora de Sede
A Direção da Unidade Fora de Sede foi nomeada em 2017 por meio da PORTARIA
188/REITORIA/2017. As Atribuições estão descritas no art. 2º dessa mesma portaria.

C) Diretoria de Educação a Distância da Unochapecó
A Educação a Distância (EAD) conta com uma coordenação específica. As atribuições
são: desenvolver e implementar a modalidade EAD em projetos de ensino, pesquisa,
extensão e cultura promovidos pela Unochapecó além de desenvolver ações que estimulem
aprofundem e promovam a articulação da Educação a Distância com as diversas atividades
da Unochapecó. É responsável também pelo planejamento, execução e avaliação dos
projetos de Educação a Distância na Unochapecó, vinculada à Pró-Reitoria de Graduação.

D) Coordenações de Curso
Os Cursos de Graduação terão uma coordenação subordinada à Pró-reitoria de
Graduação, atuando de acordo com as políticas e diretrizes institucionais, emanadas pelas
instâncias superiores e aquelas estabelecidas nos ordenamentos internos. As atribuições das
Coordenações de Curso são apresentadas no Art. 81 do Estatuto da Unochapecó.
Na estrutura da Unochapecó, todos os ordenamentos são pautados no modelo de
gestão participativa, ou seja, estão preservados os princípios representativos e democráticos,
tendo representatividade de discentes, docentes e técnico-administrativos, sociedade civil nas
instâncias colegiadas na Instituição.

6.6 GOVERNANÇA DA UNOCHAPECÓ

A gestão de uma organização requer acompanhamento do hoje (rotina) e
acompanhamento do futuro (estratégia). Tanto a rotina quanto a estratégia, para serem
geridas de forma eficientes, requerem momentos distintos de análise e de tomada de decisão,
normalmente com periodicidades diferentes (estratégia com uma frequência menor do que a
rotina). A Unochapecó adotará o seguinte modelo de governança da estratégia:
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Figura 4. Modelo de Governança Unochapecó

Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle, 2018.

A gestão estratégica na UNOCHAPECÓ tem dois ciclos principais, sendo:
●

Ciclo longo: este é o ciclo de construção de um novo horizonte estratégico, ou seja,
momento que é pensado os próximos 5 anos;

●

Ciclo curto: este é o ciclo de acompanhamento da estratégia, onde as análises são
realizadas considerando ambientes interno e externo e as decisões de
redirecionamento tomadas;

A figura a seguir representa as atribuições do processo de gestão estratégica.

Figura 5. Processo de gestão estratégica

Fonte: Diretoria de Planejamento e Controle, 2018.
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Para cada objetivo estratégico deverão ser geradas análises de presente/passado e
tendências, assim como alternativas viáveis como recomendações. As premissas a serem
seguidas são:
●

Relatar a situação atual do objetivo com base nas informações do ambiente externo e
interno, no desempenho dos indicadores estratégicos, no andamento dos projetos e e
em outras informações relevantes para aquele objetivo naquele momento;

●

As análises ocorrem para entender o andamento da execução da estratégia e antever
problemas mais graves na execução da estratégia. Portanto, faz-se necessário
explicitar possíveis causas para o desempenho apurado;

●

As análises vinculam fatores internos e externos, traçam tendências de desempenho
futuro, e garantem o alinhamento dos líderes quanto às perspectivas do ambiente
externo e as expectativas para a estratégia do negócio.

●

As recomendações devem ser apresentadas sempre com possíveis alternativas
(cenários) para as questões estratégicas acompanhadas por análises criteriosas da
viabilidade e dos possíveis impactos;

●

Alternativas devem ter foco na causa raiz do problema, com vistas ao alcance do
resultado esperado em detrimento à eliminação do sintoma.

Para tomar boas decisões no nível estratégico é fundamental que o modelo de gestão
conecte várias informações (contexto externo e interno) que ajudem a analisar a estratégia
vigente, e consequentemente, o mapa estratégico. O ponto fundamental é analisar a
estratégia com uma visão sistêmica, considerando não apenas o passado/presente, mas o
que esperar para o futuro.

6.7 REGISTROS ACADÊMICOS

A Unochapecó possui o setor de Secretaria de Registro e Controle Acadêmico
(SERCA), que tem por finalidade centralizar a administração da vida acadêmica, por meio de
sistema desenvolvido pela DTI, efetuando admissão, matrícula, controle, registro e
certificação de todos os atos e fatos acadêmicos, do corpo docente e discente, decorrentes
dos cursos superiores de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, ministrados no seu
âmbito de atuação.
Todo o processo de registro e controle acadêmico está padronizado e sistematizado,
gerando cadastros, estabelecendo fluxos, divisões e rotinas de trabalho, fornecendo
informações e norteando com segurança, juntamente com os documentos normativos, as
ações da comunidade acadêmica.
O estabelecimento dos fluxos acadêmicos, a utilização e adequação às novas
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tecnologias pela Unochapecó, transportando para o meio eletrônico seus processos,
cadastros e arquivos, juntamente com a centralização do registro acadêmico, faz com que
tenhamos confiabilidade, agilidade, conhecimento e controle dos procedimentos. Todos esses
dados e informações processadas permitem comprovar, em qualquer tempo, para cada curso
e/ou programa desenvolvido, que:
1) O aluno que efetivou a matrícula, classificou-se em processo seletivo específico;
2) O exercício docente foi realmente ministrado pelo docente qualificado e credenciado;
3) As atividades, trabalhos e avaliações realizadas podem ser comprovadas;
4) Os concluintes dos cursos cumpriram com êxito, efetivamente, as atividades
curriculares complementares, os componentes curriculares, práticas e estágios
curriculares exigidos, sua regularidade junto aos órgãos de avaliação e que estão
aptos a receber o grau acadêmico respectivo e o diploma registrado.

A base de informações geradas pelo sistema acadêmico da SERCA constitui-se em
instrumentos gerenciais que permitem ao grupo gestor da Unochapecó, agilidade e avanço
nos processos para alcançarem um alto nível de segurança e eficiência nas atividades
desempenhadas e nas informações prestadas à comunidade acadêmica e aos órgãos oficiais
de avaliação e controle. Possibilita, ainda, uniformidade de critérios, instrumentaliza as
atividades e sistematiza procedimentos operacionais e burocráticos.
Cumprindo as exigências legais, a Unochapecó está adotando o mecanismo de
assinatura digital, baseado em certificação digital emitido por autoridade certificadora
credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP Brasil) para garantir a
integridade, autoria e autenticidade dos documentos expedidos pela SERCA. O setor também
é responsável em atender a exigência legal de digitalização dos documentos acadêmicos.
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7. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

7.1 COMUNICAÇÃO EXTERNA

A comunicação da Unochapecó possui desde 2008 uma unidade administrativa
responsável por sua gestão. A Diretoria de Marketing e Comunicação está ligada diretamente
à Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e tem como objetivo planejar, executar e
avaliar ações e estratégias de comunicação e marketing que atendam a missão, visão e
princípios institucionais. Integrada ao planejamento estratégico global da universidade, dá
suporte e colabora com as demais unidades organizacionais, tanto na comunicação interna
quanto com a comunidade.
As principais metas estão associadas ao fortalecimento e relacionamento da marca
com seu público-alvo e stakeholders, visibilidade das atividades e informações com foco no
envolvimento regional; desenvolvimento de ações marketing, captação e retenção. Entre as
premissas da comunicação da universidade estão a valorização da transparência junto à
comunidade e otimização de recursos comunicacionais com foco na garantia da
sustentabilidade da Unochapecó. A informação é acessível e documentada – para preservar
o histórico de atuação, e servir como instrumento de conhecimento e tomada de decisão por
parte da comunidade e gestores.
A estrutura organização da DMC é dividida em 5 setores, responsáveis em conjunto
pela manutenção tanto interna quanto externa da comunicação institucional. O Núcleo de
Produção de Conteúdo existe como resposta aos novos modelos de estrutura, de métodos e
processos comunicacionais, com o objetivo de ampliar a capacidade de comunicação e
interação da universidade, para a produção de conteúdo de excelência. O Núcleo compreende
as áreas de publicidade e propaganda, jornalismo, audiovisual e digital.
Além disso, a Diretoria mantém uma Divisão de Marketing responsável pela
construção das estratégias de captação, a partir de pesquisas e dados elaborados em
parceria com as demais unidades institucionais. O Setor de Eventos que planeja, executa e
avalia os eventos e apoios institucionais, possuindo relevância estratégica ligada intimamente
com a promessa de marca da Unochapecó.
O POP, Programa de Orientação Profissional da Unochapecó permite ao estudante
do ensino médio um espaço de reflexão sobre a importância da construção de um projeto de
vida, incluindo a escolha profissional como parte deste projeto. Além de prestar um serviço
relevante e útil aos estudantes, o Programa fortalece a comunicação e posicionamento
institucional, as formas de ingresso e captação dos cursos de graduação evidenciando os
diferenciais da Universidade. Possui um amplo plano de comunicação que visa a promoção e
divulgação de conteúdo específico à natureza do seu projeto. Implantado em 2017, o Setor
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Quero Estudar atua diretamente na qualificação do atendimento ao público, com uma equipe
de call center e relacionamento com os futuros acadêmicos, proporcionando um contato
personalizado que resulta efetivamente em um aumento das taxas de conversão dos
processos de captação.
Pensando no futuro da comunicação institucional, a Unochapecó retomou em 2018 o
projeto UnoTV, seu canal universitário na NET. O objetivo do canal é utilizar de uma grande
mídia para difundir, com caráter jornalístico, o conhecimento presente em uma instituição cuja
existência está atrelada ao desenvolvimento da região de Chapecó. A TV Universitária, o NPC
e o Quero Estudar são exemplos de como a universidade percebe e se prepara para os
caminhos que a comunicação percorrerá nos próximos anos, com foco maior em conteúdo e
relacionamento do que em publicidade e divulgação. As estratégias passarão cada vez pelo
relacionamento com o público por meio de depoimentos e histórias reais, colocando as
pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela Universidade em evidência; reforçando
os valores de autenticidade e credibilidade inerentes à Instituição. Os eixos de atuação que
englobam o plano geral e dão dinâmica aos projetos e produtos institucionais de interesse da
comunidade abordam visibilidade, captação, relacionamento, conversão e retenção, com foco
na mudança ativa que a Universidade proporciona.
Observando a importância da comunidade interna como o fomento de embaixadores
da marca, a Unochapecó conta com uma Comissão de Endomarketing, responsável por
propor estratégias que reforcem o posicionamento da marca Unochapecó junto ao corpos
docente, discente e técnico-administrativo. A Universidade também conta com o serviço de
Ouvidoria para defender os interesses dos estudantes, funcionários e da comunidade em
geral, encaminhando providências em todos os níveis institucionais e as acompanha até a
resolução.
Atualizado constantemente, o site é o principal canal de comunicação da IES com a
comunidade interna. O canal Publicações disponibiliza o acesso às informações sobre
políticas internas, ordenamentos jurídicos, como PDI, Regimento e Regulamentos. Estão
disponíveis também os PPC’s dos Cursos, o Manual Acadêmico, assim como o Calendário
Acadêmico. A comunidade interna ainda utiliza de forma profícua, o sistema “Minha Uno”,
onde os docentes inserem materiais didáticos aos quais os estudantes têm livre acesso.
Também há interação entre coordenadores, docentes e discentes e acompanhamento do
desempenho dos estudantes.
O sistema permite ao discente acessar informações sobre disciplinas, notas, materiais
e trabalhos, solicitar documentos de forma on-line pelo Protocolo Digital, visualizar seu
histórico no curso, efetuar a rematrícula e negociação de mensalidades, solicitar bolsas de
estudo ou financiamentos, candidatar-se a estágios, solicitar títulos da livraria universitária e
acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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7.2 COMUNICAÇÃO INTERNA

A Diretoria de Marketing e Comunicação da IES, ligada diretamente à Vice-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento, tem como objetivo planejar, executar e avaliar ações e
estratégias de comunicação informação é acessível e documentada, preservando o histórico
de atuação e que servem de instrumento de conhecimento e tomada de decisão por parte da
comunidade e gestores.
Atualizado constantemente, o site é o principal canal de comunicação da IES com a
comunidade interna. O canal Publicações disponibiliza o acesso às informações sobre
políticas internas, ordenamentos jurídicos, como PDI, Regimento e Regulamentos. Estão
disponíveis também os PPC’s dos Cursos, o Manual Acadêmico, assim como o Calendário
Acadêmico. A comunidade interna ainda utiliza de forma profícua, o sistema “Minha Uno”,
onde os docentes inserem materiais didáticos aos quais os estudantes têm livre acesso.
Também há interação entre coordenadores, docentes e discentes e acompanhamento do
desempenho dos estudantes.
O sistema permite ao discente acessar informações sobre disciplinas, notas, materiais
e trabalhos, solicitar documentos de forma on-line pelo Protocolo Digital, visualizar seu
histórico no curso, efetuar a rematrícula e negociação de mensalidades, solicitar bolsas de
estudo ou financiamentos, candidatar-se a estágios, solicitar títulos da livraria universitária e
acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Destaca-se os canais e ferramentas institucionalizados utilizados para fortalecer a
comunicação a divulgação de campanhas, ações e benefícios, tais como: e-mails, Sistema de
Mensagem Integrada (SMI), Intranet (Sistema Minha Uno), Aplicativo Mobile (Minha Uno),
Agenda de Eventos Online IES, minidoors internos, murais nas salas e nos espaços externos,
TV Universitária, Unoplus (Portal do conhecimento), Blogs dos cursos, Redes sociais
institucionais, de cursos e de projetos, informativo impresso, rádio interna (gerenciada pelo
curso Jornalismo), revistas de publicação científica, Editora Universitária (Argos), Portal Web
da Transparência, Call Center.
Dessa forma, a comunidade interna tem acesso às informações acerca dos resultados
das avaliações recentes, divulgação dos cursos, extensão e pesquisa, existência de
mecanismos de transparência institucional, ouvidoria, Biblioteca, CPA, estágios, bolsas de
estudo, oportunidades de emprego, financiamentos, intercâmbios, infraestrutura, atividades
desenvolvidas nos cursos.
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8. GESTÃO DE PESSOAL

Este capítulo é composto pelos itens abaixo relacionados:

8.1 CORPO DOCENTE
8.1.1 Perfil e composição

O quadro docente da Unochapecó, de acordo com o seu Plano de Cargos e Carreira,
é composto pelas categorias a seguir indicadas, de acordo com a legislação vigente:
I. Professor titular: contratado por processo seletivo por prazo indeterminado após o período
de experiência, nas seguintes categorias:
Categoria “A”, devendo ser portador de, no mínimo, título de Especialista ou formação
equivalente, e cumprir com as seguintes atividades:


Assumir todas as atividades pertinentes ao ensino da graduação e/ou pós-graduação
lato sensu, exceto coordenação;



Orientação de trabalho de conclusão de curso;



Orientação de iniciação científica;



Orientação de estágios;



Participar de atividades de pesquisa, exceto coordenação;



Extensão e prestação de serviços;



Gestão administrativa e acadêmica;



Produção e publicações científicas;



Outras atividades correlatas;

Categoria “B” devendo ser portador de, no mínimo, título de Mestre, e cumprir com as
seguintes atividades:


Assumir todas as atividades pertinentes ao ensino da graduação e/ou pós-graduação
lato sensu;



Orientação de trabalho de conclusão de curso;



Orientação de iniciação científica;



Orientação de monografia de pós-graduação lato sensu;



Elaboração e coordenação de projetos de pós-graduação lato sensu;



Orientação de estágios;



Extensão e prestação de serviços;



Pesquisa;
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Coordenação de pesquisa;



Produção e publicações científicas;



Gestão administrativa/acadêmica;



Outras atividades correlatas.

Categoria “C” devendo ser portador de título de Doutor, e cumprir com as seguintes
atividades:


Assumir todas as atividades pertinentes ao ensino da graduação;



Todas as atividades pertinentes ao ensino da pós-graduação lato sensu;



Todas as atividades pertinentes ao ensino da pós-graduação stricto sensu;



Orientação de trabalho de conclusão de curso;



Orientação de iniciação científica;



Orientação de monografia de pós-graduação lato sensu;



Orientação de estágios;



Orientação de dissertações e teses;



Extensão e prestação de serviços;



Pesquisa;



Produção e publicações científicas;



Gestão administrativa/acadêmica;



Outras atividades correlatas.

Categoria “Especial stricto sensu” devendo ser portador de título de doutor e ter
experiências em programas stricto sensu e devendo cumprir com as seguintes atividades:


Todas as atividades pertinentes ao ensino na pós-graduação stricto sensu;



Orientação de iniciação científica;



Orientação de dissertações e teses;



Extensão e prestação de serviços;



Pesquisa;



Produção e publicações científicas;



Outras atividades correlatas.

II. Professor emergencial contratado sem processo seletivo, observado os critérios de
credenciamento docente em caráter de urgência, com contrato de trabalho por prazo
determinado não estipulado por mais de 02 (dois) anos, permitida somente 01 (uma)
prorrogação durante o período. O professor emergencial deve desempenhar as seguintes
atividades:
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Todas as atividades pertinentes ao ensino da graduação;



Orientação de trabalho de conclusão de curso;



Orientação e/ou supervisão de estágios;



Extensão e prestação de serviços;



Outras atividades correlatas.

III. Professor convidado: contratado mediante convite da instituição para atender demandas
específicas de implantação, qualificação ou consolidação de cursos de graduação e/ou
programas de lato e stricto sensu e/ou atividades de ensino, pesquisa e extensão, por prazo
determinado de acordo com projeto específico, pelo período máximo de 02 (dois) anos.
Somente integram o quadro efetivo da instituição os professores titulares nos termos
das disposições estatutárias e regimentais da Unochapecó.
8.1.2 Plano de carreira

O Plano de Cargos e Carreira dos Professores da Unochapecó foi revisado em
dezembro/2015 e entrou em vigor com as respectivas alterações em fevereiro/2016,
posteriormente passou por nova revisão em dezembro/2017 para pequenas adequações.
Tem como principais objetivos estabelecer normas que regulam a estrutura de cargos e
carreira dos professores, estabelecer diretrizes para a progressão e ascensão da carreira dos
professores e disponibilizar o desenvolvimento pessoal e profissional.
O regime jurídico dos professores da Unochapecó é o da Consolidação das Leis de
Trabalho – CLT, da legislação complementar e das demais leis específicas, respeitadas as
disposições estatutárias e regimentais da Universidade e carga máxima de 40 (quarenta)
horas semanais.
Com relação ao regime de trabalho são considerados os conceitos estabelecidos na
Legislação Educacional, conforme abaixo:
I.

Regime de Tempo Integral: professores contratados com 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho na mesma instituição, para as atividades pertinentes ao ensino
superior, e/ou à pesquisa e/ou à extensão, e/ou atividades de planejamento e gestão,
que visem à aprendizagem, à produção de conhecimento, à ampliação e à
transferência do saber técnico, científico e cultural.

II.

Regime de Tempo Parcial: professores contratados com 12 (doze) ou mais horas
semanais de trabalho na mesma instituição, para as atividades pertinentes ao ensino
superior, e/ou à pesquisa e/ou à extensão, que visem à aprendizagem, à produção de
conhecimento, à ampliação e à transferência do saber técnico, científico e cultural.

III.

Regime Horista: professores contratados pela instituição, exclusivamente para o
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exercício do ensino, para ministrar horas em sala de aula, independente de carga
horária contratada ou que não se enquadre nos outros regimes de trabalho acima
definidos.
Em relação à remuneração do professor, a mesma é estabelecida em valor por hora,
de acordo com a categoria que ocupar. Como possibilidade de crescimento na carreira, são
disponibilizadas a ascensão e progressão salarial, desde que cumpridos os critérios
estabelecidos no Plano de Cargos e Carreira.
A ascensão consiste na progressão do professor titular de uma categoria para outra e
dar-se-á mediante processo seletivo interno ou obtenção de título superior ao exigido pelo
cargo, após 03 (três) anos de efetivo exercício na mesma categoria funcional. A progressão
salarial consiste no pagamento de um adicional sobre o salário-base da categoria de atuação,
conforme previsto na tabela salarial, mediante requerimento do interessado e observância dos
requisitos mínimos para cada categoria, respeitado o interstício mínimo de 3 (três) anos.
Além da progressão salarial, a cada 3 (três) anos os professores recebem um
percentual correspondente a 3% (três por cento) sobre seu salário, definido como triênio e
limitado a 21% (vinte e um por cento).
As avaliações da ascensão e da progressão salarial são atribuições da Comissão
Gestora Permanente do Plano, que tem por objetivo acompanhar a implantação e
administração do Plano de Cargos e Carreira dos Professores da Unochapecó. A comissão é
composta por 05 (cinco) membros, sendo: o(a) Diretor(a) de Desenvolvimento Humano que
coordena a comissão, 02 (dois) representantes professores eleitos pelos pares e 02 (dois)
representantes professores indicados pela Reitoria.
8.1.3 Critérios de seleção e contratação

O ingresso do professor na condição de titular da Unochapecó ocorre em uma das
quatro categorias previstas no Plano de Cargos e Carreira, conforme especificado em edital,
a ser precedido de processo seletivo, realizado segundo o Regulamento de Seleção dos
Professores da Unochapecó.
Os critérios para a seleção e contratação docente estão evidenciados no Regulamento
do Processo de Seleção do Pessoal Docente da Unochapecó, sendo institucionalizado para
contratar e ampliar a carga horária, em caráter definitivo, de seu quadro de professores. O
processo seletivo é obrigatório para a admissão de professor titular da Unochapecó, exceto
para os professores emergenciais e/ou convidados.
Podem inscrever-se para participar do processo seletivo para ingresso como professor
da Unochapecó, todos os cidadãos brasileiros ou estrangeiros que preencherem os seguintes
requisitos:
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I.

Possuir a formação acadêmica ou escolar exigida pelo edital de contratação,
adequada ao nível e à área de ensino para os quais se propõe a seleção;

II.

Ter a titulação exigida pelo edital de contratação, obtida em programa e/ou curso
oficialmente reconhecido ou convalidado por instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação;

III.

Preencher as demais condições de inscrições expressas no edital de contratação.

A seleção para substituição e contratação dos professores será realizada mediante
análise da documentação:
a) Análise da inscrição na vaga ofertada: o professor deverá cumprir os requisitos
exigidos no edital de seleção (titulação, experiência, produção, entre outros) para
homologação da inscrição;
Homologada a inscrição as etapas de seleção são:
I. prova de títulos – 30% (trinta por cento);
II. prova escrita – 40% (quarenta por cento);
III. prova didática – 30% (trinta por cento);
IV. entrevista – eliminatória.

O candidato será considerado aprovado se obtiver o mínimo de 70 (setenta) pontos
em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem), na média obtida entre os pontos das provas escrita
e didática e, ainda, se for aprovado na entrevista.
8.1.4 Procedimentos para substituição dos docentes

A substituição de docente ocorre através da abertura de vaga e pressupõe a real
necessidade e a viabilidade orçamentária para a contratação, sendo constatada da seguinte
forma:
I.

Por análise da Coordenação de Curso ou Programa com base na capacidade de
contratação da mesma definida em política institucional específica e na carga horária
do professor necessária à execução dos projetos pedagógicos dos cursos, programas
de extensão, projetos de pesquisa, orientações de trabalhos de conclusão de curso
e/ou monografias vinculadas às áreas.

II.

Por deliberação da Reitoria, em função da criação e implantação de novos cursos,
da consolidação de programas stricto sensu, do desenvolvimento de projetos de
pesquisa ou de programas de extensão, e ainda, para ocupação de funções de
natureza administrativa.
O preenchimento das vagas ocorre, prioritariamente, por meio de processo seletivo
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interno, sendo que, após esgotada esta condição, é aberto processo seletivo externo. A
ampliação de carga horária, em caráter definitivo, deverá ser realizada através de processo
seletivo interno, segundo critérios estabelecidos no Regulamento de Seleção dos Professores
da Unochapecó.
8.1.5 Acompanhamento e avaliação do planejamento e da execução do trabalho
docente

A Unochapecó possui sua estrutura funcional organizada em quatro áreas de ensino
(Área de Ciências da Saúde, Área de Ciências Exatas e Ambientais, Área de Ciências Sociais
e Aplicadas, Área de Ciências Humanas e Jurídicas). Cada área possui uma Diretoria
Acadêmica e cada curso possui uma Coordenação de Curso específica.
A CPA (Comissão Própria de Avaliação) contribui na avaliação do ensino de
Graduação demonstrando o panorama dos cursos quanto ao: desempenho da coordenação;
desempenho docente; desempenho discente; expectativa do curso pelo discente e
infraestrutura relacionada ao desempenho das atividades de ensino de Graduação
(laboratórios didáticos e de informática, biblioteca, sala de aula e sala dos professores), e
atendimento e eficácia dos serviços prestados pelos setores de atendimento).
Acadêmicos, professores e técnico-administrativos recebem gráficos mostrando o
perfil do grupo avaliado, da infraestrutura e serviços da Instituição, bem como
desenvolvimento do processo de avaliação e projeção das ações. Para esse trabalho, a CPA
conta com a participação direta dos Coordenadores de Curso, discentes, diretorias
acadêmicas de área e de setores.
As coordenações de curso também realizam avaliações periódicas do corpo docente,
visando qualificar o processo de ensino-aprendizagem e agregar melhorias, deixar sugestões
e críticas. Ao final de cada disciplina os estudantes realizam uma avaliação institucional
indicando o aproveitamento do conteúdo e sua satisfação com o processo de ensinoaprendizagem, observando os objetivos de cada disciplina e os resultados alcançados. O
feedback destas avaliações a cada professor é realizado pelas coordenações ao término de
cada semestre, possibilitando a identificação de fragilidades, a implementação de melhorias,
bem como valorizar boas práticas de ensino.
Entre os critérios de avaliação do trabalho das coordenações de curso projeta-se
avaliar o desempenho dos coordenadores por critérios e indicadores de avaliação,
possibilitando a Pró-reitoria de Graduação acompanhar as atividades realizadas e os
resultados alcançados.
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8.1.6 Cronograma e plano de expansão do quadro docente

8.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
8.2.1 Perfil do corpo técnico administrativo

O quadro técnico-administrativo da Unochapecó, de acordo com o seu Plano de
Cargos, Salários e Carreira é classificado de acordo com as seguintes estruturas:
I.

Executivo: cargos que possuem em suas atribuições a responsabilidade por setores
ou unidades administrativas da Instituição, coordenação de pessoas e/ou atividades,
responsáveis por tomada de decisão, implementação de mudanças estratégicas e
inovações;

II.

Técnica: cargos que exigem conhecimentos técnicos específicos para o exercício das
atribuições do cargo;

III.

Administrativa: cargos que exigem conhecimentos administrativos para o exercício
da função;

IV.

Operacional: cargos cujas tarefas requerem conhecimento prático de uma rotina de
trabalho.
A classificação dos cargos nas estruturas acima identificadas, serve de base para

definição do quadro de vagas e avaliação de desempenho. Em outubro de 2018, no total, são
167 (cento e sessenta e sete) cargos de técnico-administrativos, classificados de acordo com
as estruturas indicadas anteriormente e que possuem descrições distintas de acordo com a
área de atuação de cada um.
8.2.2 Plano de carreira

O Plano de Cargos, Salários e Carreira dos Técnico-administrativos tem como
objetivos estabelecer normas e critérios que regulam a estrutura dos cargos, a progressão
salarial e ascensão funcional, disponibilizando aos técnico-administrativos mecanismos que
possibilitem a realização e o desenvolvimento pessoal e profissional.
O ingresso na carreira de técnico-administrativo, ocorre mediante aprovação em
processo seletivo, que leva em consideração a formação, conhecimento técnico,
competências comportamentais, e demais requisitos previstos na descrição de cargo e
Regulamento de Recrutamento e Seleção dos Técnico-administrativos.
A ascensão do técnico-administrativo na carreira ocorre por promoção ou processo
seletivo, conforme critérios estabelecidos no mesmo regulamento. O crescimento do técnicoadministrativo no cargo ocorre por meio da progressão salarial, que consiste no pagamento
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de um adicional, conforme previsto na tabela de percentuais de progressão salarial.
Os técnico-administrativos enquadrados nas estruturas técnica, administrativa ou
operacional, podem obter progressão horizontal no cargo por merecimento e/ou escolaridade,
mediante o cumprimento dos critérios. Já os técnicos enquadrados na estrutura executiva
podem obter crescimento horizontal ou vertical por merecimento, desde que atendimentos os
critérios estabelecidos no Plano de Cargos, Salários e Carreira.
As avaliações de progressão salarial são uma incumbência da Comissão Gestora
Permanente do Plano, composta por 1 (um) representante da DDH, 1 (um) representante da
Procuradoria Jurídica e 1 (um) técnico–administrativo indicado pelo Sindicato da categoria.
Além das progressões salariais os técnicos recebem um adicional por tempo de
serviço calculado à base de 3% (três por cento) denominado como triênio, incidindo sobre o
respectivo salário, limitando-se a 21% (vinte e um por cento).
8.2.3 Critérios de seleção e contratação

A contratação de técnico-administrativos é regida pelo Regulamento do Processo
Seletivo dos Técnico-Administrativos e visa estabelecer diretrizes e critérios que viabilizem o
recrutamento e seleção de profissionais com perfil profissional adequado às necessidades
das vagas abertas por prazo indeterminado.
Quando da vacância de uma vaga, o preenchimento da mesma deve ser solicitado
pelo gestor imediato e ocorre através de:
a) Promoção: que tem por objetivo oportunizar o acesso aos cargos de salário superior
aquele no qual o técnico-administrativo está enquadrado, de acordo com a
classificação de cargos, podendo ocorrer em âmbito institucional;
b) Chamada do Banco de Talentos: que tem por finalidade, selecionar candidatos
aprovados nas etapas de pré-seleção e entrevista e não contratados, a fim de chamálos a participar de outros processos seletivos sem necessidade de participar de nova
pré-seleção;
c) Remanejamento: no caso de haver disponibilidade de pessoal na estrutura da
Instituição, pode ocorrer remanejamento interno a critério da Diretoria de
Desenvolvimento Humano e do respectivo responsável pela solicitação da vaga,
desde que respeitada a irredutibilidade salarial e a complexidade do cargo;
d) Processo seletivo: pode ser na modalidade de interno, misto ou externo.
No processo seletivo interno podem participar os técnico-administrativos da IES com
contrato por prazo indeterminado e que preenchem os requisitos específicos.
No processo seletivo misto, podem participar além dos técnico-administrativos da IES,
todas as pessoas que preencherem os requisitos da vaga e constantes no
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Regulamento.

Já no processo seletivo externo, podem participar todas as pessoas que preencherem
os requisitos excetuando-se os técnico-administrativos da IES.
Para candidatar-se à seleção os candidatos devem preencher os requisitos da vaga
(formação, conhecimento técnico, competências comportamentais e demais requisitos)
previstos na descrição de cargo. Após a inscrição, os candidatos que atendem aos requisitos
são chamados para a seleção que pode ocorrer através de avaliações de conhecimento,
testes psicológicos, técnicas de dinâmicas de grupo e entrevistas, de acordo com a vaga
disponível.

8.2.4 Política de formação, capacitação e qualificação dos técnicos administrativos

A Instituição possui Plano de Cargos, Salários e Carreira dos Técnico-Administrativos
que abrange, dentre outras premissas, um programa de capacitação em caráter permanente,
visando a qualificação profissional do corpo técnico-administrativo e consequente melhoria
nos serviços prestados.
A capacitação e formação do quadro técnico-administrativo, tem como base o
Regulamento de Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo da Unochapecó, que norteia
a participação destes em capacitações e para efeito do referido regulamento entende-se por
capacitação a formação e o desenvolvimento profissional, sendo:
●

Formação: nos níveis fundamental, médio, graduação, pós-graduação;

●

Desenvolvimento: participação em disciplinas isoladas, cursos, palestras, seminários,
congressos, e eventos de curta duração internos e/ou externos.

Também faz parte do programa de capacitação, a oferta de capacitações internas, que
abrangem as mais diversas áreas do conhecimento, buscando qualificar o corpo técnicoadministrativo. Além disso, são ofertadas bolsas de estudos, através do Acordo Coletivo com
o Sindicato, aos técnico-administrativos, nas modalidades de Graduação, Pós Lato Sensu e
Stricto Sensu, com percentuais que variam de 40% (quarenta por cento) a 80% (oitenta por
cento). Ainda, há dispensa de 8 (oito) horas semanais para os técnicos frequentarem as aulas
de Pós-Graduação Stricto Sensu próprios. Estas bolsas são solicitadas diretamente ao
Sindicato da categoria que repassa as informações posteriormente para o Setor Financeiro
da Instituição.
Também há dispensa de 10 (dez) dias por ano para frequentar cursos, congressos e
seminários dentro da sua área de atuação. Para ter acesso, o técnico-administrativo precisa
fazer a solicitação à Diretoria de Desenvolvimento Humano e comprovar a participação no
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evento em questão.
8.2.5 Acompanhamento e avaliação do trabalho dos técnicos administrativos

Os técnico-administrativos recebem feedback regularmente dos seus gestores,
através de avaliações conduzidas por meio da Diretoria de Desenvolvimento Humano ou por
avaliação do próprio gestor.
É obrigatória a avaliação de desempenho para que o técnico possa ser promovido a
outro cargo e/ou receber a progressão salarial, além das avaliações que ocorrem durante o
período de experiência. Estas avaliações seguem instrumentos específicos a fim de avaliar
todas as competências, propiciando o desenvolvimento pessoal e profissional.
O Plano de Cargos, Salários e Carreira possui previsão de que para ter direito à
progressão salarial, o técnico necessita alcançar rendimento mínimo de 70% (setenta por
cento) no crescimento horizontal e 75% (setenta e cinco por cento) e 80% (oitenta por cento),
dependendo do nível, no crescimento vertical (disponível somente para a estrutura executiva).
Recentemente foi finalizada a política de Avaliação de Desempenho dos TécnicoAdministrativos, que visa além de conceder feedback para promover o desenvolvimento,
oportunizar também o desenvolvimento de novas competências.
A avaliação de desempenho consiste em um processo contínuo e sistemático de
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo técnico-administrativo no exercício do
seu cargo. Proporciona o desenvolvimento profissional, pessoal e melhor desempenho das
suas funções no ambiente de trabalho, além de ser uma importante ferramenta de gestão de
pessoas que subsidia o desenvolvimento institucional e ações voltadas à melhoria dos
processos e serviços.
A avaliação poderá ocorrer em três modalidades, sendo a de 90º composta pela
avaliação do gestor e autoavaliação; a avaliação de 180º, composta da avaliação do gestor,
autoavaliação e avaliação de um colega ou, de um subordinado no caso de ocupar um cargo
de gestão; e a avaliação de 360º, composta da avaliação do gestor, autoavaliação, de um
colega, um cliente ou, um subordinado no caso de ocupar um cargo de gestão.
Pela nova política também serão avaliadas três dimensões, compostas por
competências que permitem uma avaliação sistêmica do técnico, sendo a dimensão
institucional, estrutural e de liderança, aplicadas a cada técnico de acordo com a estrutura de
cargo da qual ele faz parte. Além disso, será obrigatório que ele passe por no mínimo uma
avaliação anual, levando em conta o seu desempenho funcional.

8.2.6 Cronograma e plano de expansão do quadro técnico administrativo
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8.3 CORPO DE TUTORES
8.3.1 Perfil e composição

A equipe multidisciplinar do Núcleo de Educação a Distância (EaD) é formada por
diversos profissionais que auxiliam no processo de elaboração e/ou validação do material
didático. Ademais, conta com professores responsáveis por cada conteúdo de cada disciplina,
bem como os demais profissionais nas áreas de educação e técnica. O Núcleo Ead possui
duas modalidades de tutores:
O técnico administrativo que executa função de Tutor de Apoio Técnico, não será
docente, o mesmo será contratado como técnico-administrativo, desde que possua
conhecimento básico de informática e tenha boa articulação em atendimento ao público. O
Tutor de Apoio Técnico exerce a função de publicador de materiais nas salas de
aprendizagem, dentro do ambiente virtual, cabe a ele checar se todas as ferramentas estão
em perfeita utilização, bem como atualizar avisos e calendários nas salas.
Os técnicos administrativos não possuem remuneração diferenciada, serão
contratados com as mesmas prerrogativas do processo de seleção de técnicos
administrativos que atuam na instituição, adequando-se ao plano de cargos e salários vigente
para técnicos administrativos.
Os docentes que atuam como tutores de ensino nos cursos ofertados na
modalidade EAD da Unochapecó são graduados na área ou áreas afins, sendo que possuem
no mínimo pós-graduação lato sensu. A maioria dos tutores do EAD são professores dos
cursos presenciais ou já atuaram na modalidade presencial.
Os tutores de ensino dos cursos EAD são docentes titulares ou emergenciais, com as
mesmas prerrogativas indicadas no processo de seleção e contratação docente de
professores dos cursos presenciais. A Unochapecó não faz distinção no plano de cargos e
salários entre os professores da modalidade presencial ou a distância.
Desta forma a apresentação realizada inicialmente nesta seção contemplou todo o
quadro docente e técnicos administrativos, inclusive aqueles que atuam na modalidade EAD
como tutores de ensino ou tutores técnicos.
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9. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A avaliação institucional na Unochapecó é percebida como um processo de reflexão,
aperfeiçoamento, transparência e objetividade. Através da autoavaliação, é possível
identificar as potencialidades e oportunidades, bem como fragilidades e ameaças que
precisam de atenção e que devem ser tratadas no cotidiano da instituição. A CPA (Comissão
Própria de Avaliação) auxilia também na avaliação do cumprimento da missão, visão e do
planejamento estratégico elaborado para tal cumprimento.
O PDI - Plano Desenvolvimento Institucional com a autoavaliação para os próximos
cinco anos foi construído por muitas mãos, tanto a comunidade interna como a externa
contribuíram na construção das ações necessárias para atingir a Unochapecó que se quer.
Assim foram elaborados os objetivos e indicadores estratégicos e estabelecidas as metas a
serem alcançadas os quais serão acompanhados pela CPA tendo em vista o processo de
melhorias contínuas.

9.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - CPA

Em consonância com as atribuições da CPA delineadas pela Lei n. 10.861, de 14 de
abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
a Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) através de sua CPA
preconiza inúmeras atividades com objetivo de transformar as informações coletadas de suas
avaliações (qualitativas e quantitativas) em ações que visem resultados efetivos de melhorias
na Unochapecó.
As características fundamentais desta proposta são: a autoavaliação institucional
como centro do processo avaliativo; a integração de diversos instrumentos com base em uma
concepção global e o respeito à identidade e a diversidade institucional. Com finalidade
construtiva e formativa, o SINAES busca ser permanente e envolver toda a comunidade
acadêmica, desenvolvendo a cultura de autoavaliação na IES. Em decorrência desse
envolvimento da comunidade como sujeitos da avaliação, todos passam a ficar
comprometidos com as transformações e mudanças em um patamar de qualidade.
Cabe destacar que a CPA da Unochapecó é responsável pela condução dos
processos de autoavaliação da instituição, de sistematização e de prestação das informações
solicitadas pelo INEP, obedecendo às diretrizes mencionadas na Lei n. 10.861/04. Os
processos de autoavaliação conduzidos pela CPA subsidiam o recredenciamento da
Unochapecó, bem como o reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de
graduação oferecidos.
Destacam-se como objetivos específicos da CPA da Unochapecó:
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a) Cumprir e atender a legislação vigente do SINAES aplicado aos processos de
avaliação institucional na educação superior;
b) Cultivar o sistema integrado e permanente de avaliação institucional na Unochapecó.
c) Apresentar subsídios à comunidade acadêmica para o planejamento e a tomada de
decisões, no processo de melhoria da qualidade do desempenho institucional sob a
ótica das dez dimensões do SINAES;
d) Estimular a reflexão sobre a estrutura administrativa e decisória, identificando o clima
e a cultura organizacional da Unochapecó, apresentando dados para a sua melhoria;
e) Apresentar à comunidade acadêmica e à sociedade externa os resultados
alcançados pelo processo avaliativo;
f)

Incentivar uma consciência e cultura universitária em relação à avaliação institucional
na Unochapecó,

g) Colaborar para uma reflexão e aperfeiçoamento das políticas acadêmicas e a adoção
de prerrogativas institucionais de ensino, pesquisa e extensão e projetos
pedagógicos dos cursos.

A Resolução Nº 089/C.GESTOR/2018 que altera a Resolução Nº 23/CONSUN/2016
trata sobre o regulamento da CPA, em seu Capítulo II traz todas as caracterizações e
exigência necessária para poder fazer parte da referida comissão.
A CPA é composta por treze membros, sendo quatro professores, um de cada área de
conhecimento (ACHJ, ACS, ACEA, ACSA) escolhido pelo conselho de cada área e um
docente do campus São Lourenço do Oeste, indicado pelo Diretor da Unidade fora de sede,
três técnicos administrativos, escolhidos pelo processo coordenado pela da Diretoria de
desenvolvimento humano, sendo um da Unidade de São Lourenço do Oeste, dois
representantes da Sociedade Civil Organizada indicada pelo Reitor, e três estudantes
indicados pelo Diretório Central dos Estudantes , sendo um deles da Unidade de São
Lourenço do Oeste e todos os treze membros terão um suplente dentro das mesmas
prerrogativas.
Mudanças na formação da equipe da Comissão Própria de Avaliação devem
acompanhar as prerrogativas legais, bem como a organização administrativa da instituição

9.2 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Compreende-se que, enquanto universidade comunitária, é preciso diferenciar o
entendimento sobre qualidade na perspectiva acadêmica, mercadológica e perante a
compreensão da sociedade civil ou pelo governo. Nessa perspectiva, abordamos na
Unochapecó o processo de autoavaliação institucional como um processo de compreensão e
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autoconhecimento,

com

atribuições

de

elaboração,

implementação,

aplicação

e

monitoramento do processo de autoavaliação institucional na IES, onde se identificam os
pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças e indicadores de qualidade das funções, da
gestão de ensino e das atividades de apoio técnico e administrativo, deste processo resultará
um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, críticas e sugestões, demonstrando
transparência dos processos educacionais perante a sociedade, permitindo a IES demonstrar
o cumprimento de suas funções de ensino, pesquisa e extensão e a coerência dos seus
objetivos em relação às necessidades sociais.
Durante esse processo contínuo, todos os dados e informações coletados e avaliados
deverão servir para direcionar as ações e tomadas de decisões da instituição, fundamentados
na autoavaliação e avaliação externa. Silva (2001, p. 56)3 aponta que “a autoavaliação é
realizada por pessoas envolvidas diretamente na execução do programa”. Nesse sentido,
verifica-se com um engenho de autorreflexão e autoconhecimento da instituição em sua
totalidade, pois terá como agentes os reais participantes do ambiente institucional, servindo
de apoio para a adaptação e melhorias da instituição por meio do PPC (Projeto Pedagógico
de Curso) e PDI (Projeto de Desenvolvimento Institucional).
Implantar a autoavaliação não é uma tarefa fácil e não depende apenas de a instituição
contemplar a autoavaliação em seu projeto, sendo uma decisão que deve partir do coletivo,
com o objetivo de tornar o processo com um todo parte da cultura organizacional do espaço
institucional, no sentido amplo de diagnosticar e auxiliar a tomada de decisões.
A Unochapecó vem cumprindo o desafio de uma autoavaliação com finalidades
construtivas e formativas, tornando esse processo permanente, de modo a sensibilizar e
envolver continuamente os integrantes da comunidade acadêmica nas discussões e análises,
fomentando a cultura da avaliação participativa.
Com essa preocupação, a Unochapecó estabelece uma política para avaliação
embasada nas seguintes ações de diretrizes:
a) Adotar compromisso ético e formal, indicando melhorias contínuas na excelência do
desempenho da instituição e do estudante;
b) Reconhecer as potencialidades e fragilidades institucionais no intuito de pertinência à
realidade social;
c) Garantir o processo de avaliação e desempenho institucional;
d) Manter a consonância para com as premissas institucionais (missão, visão e valores)
em busca da qualidade no ensino, pesquisa e extensão;
e) Difusão e articulação entre segmentos institucionais no processo avaliativo interno e
externo;
3

SILVA. M.O. (org.). Avaliação de políticas e programas sociais: teoria e prática. São Paulo:
Veras, 2001.
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f)

Promover uma metodologia participativa e efetiva de resultados com a participação da
comunidade interna e externa, visando o exercício da cidadania;

g) Incentivar a participação da Instituição em ações na comunidade;
h) Qualificar a gestão administrativa e pedagógica institucional.

A Unochapecó entende que a autoavaliação visa melhorias contínuas nos processos
acadêmicos, em sua amplitude. Nesse sentido, não deve ter caráter passageiro, mas, sim,
configurar um ato reflexivo, duradouro que se equalize às premissas da qualidade institucional
estabelecidas principalmente por sua filosofia institucional e organizacional.

9.2.1 Concepção da avaliação institucional

Neste cenário de responsabilidade e compromissos a CPA estabeleceu pressupostos
fundamentais para garantir que os processos de autoavaliação permaneçam em seu ciclo
contínuo de discussão e reflexão:
a) Desenvolver a cultura de avaliação: para que a cultura de avaliação se torne um
instrumento de qualidade contínua, é necessário que haja a participação de todos os
envolvidos no processo: docentes, discentes, técnicos e gestores (uma ação
participativa e colaborativa). Nessa ação, os envolvidos precisam ter a postura
participativa crítica, não apenas no cumprimento de uma entrevista e ou questionário.
Nesse sentido, a conscientização da importância do papel da avaliação revelará
resultados satisfatórios dos processos de autoavaliação. A avaliação não deve ser
imposta e nem punitiva, assim a ética do processo e a segurança do propósito da
avaliação deverão levar todos a confiarem e a desejarem que ela faça parte do seu
dia-a-dia. O caráter ameaçador e punitivo da avaliação deve ser reduzido ao mínimo,
de tal maneira que todos confiem no propósito de ajudar a promover a melhoria da
qualidade de ensino. Deverá ser exercitado por todos os membros da instituição, o
melhor sentimento de justiça, evitando punições descabidas ou com consequências
danosas à moral das pessoas. Os eixos de sustentação e de legitimidade da CPA são
resultantes das formas de participação e interesse da comunidade acadêmica, além
da interrelação entre atividades pedagógicas e gestão acadêmica e administrativa.
b) O grupo gestor deve ser comprometido com os processos de avaliação
institucional: o apoio dos dirigentes da instituição é fundamental e essencial neste
processo. O comprometimento com os dados obtidos e os resultados desejados deve
ser um compromisso, para que a execução do processo de avaliação seja realizada
em todas as instâncias, obtendo confiança e reconhecimento de todos.
c) Comprovação de capacitação / qualidade do quadro de membros da CPA: a
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Comissão Própria de Avaliação deve ser composta por membros de comprovada
idoneidade ética e envolvimento institucional.
d) A efetiva utilização dos resultados obtidos: É fundamental que os resultados
obtidos por meio dos processos avaliativos sejam vetores dos processos de melhorias
contínuas nos cursos em suas instâncias de organização pedagógica, corpo docente
e infraestrutura.

Para que os processos de autoavaliação obtenham resultados em vista aos processos
de melhorias contínuas, é necessário um direcionamento dos princípios que fundamentam a
garantia da qualidade no eixo ensino, pesquisa e extensão institucional. A CPA fundamenta
suas ações nos seguintes princípios:
a) Autonomia em relação aos órgãos de gestão acadêmica;
b) Periodicidade da autoavaliação em períodos pré-determinados;
c) Respeito à liberdade de expressão, de pensamento e de crítica;
d) Primor com a identidade institucional, contemplando e respeitando as características
da identidade, missão, visão e valores institucionais;
e) Compromisso com a melhoria da qualidade da educação;
f)

Fidelidade das informações coletadas nos processos avaliativos;

g) Imparcialidade na análise e divulgação das informações coletadas nos processos
avaliativos;
h) Valorização dos sujeitos e dos órgãos constituintes da Unochapecó;
i)

Responsabilidade com a difusão de valores éticos, de liberdade, igualdade,
pluralidade cultural e, sobretudo, de cidadania;

j)

Zelar pela qualidade dos serviços prestados pela Unochapecó, bem como dos seus
fluxos e processos de desenvolvimento, à luz do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), dos ordenamentos institucionais e da legislação vigente;

k) Fomentar a cultura de autoavaliação na Unochapecó;
l)

Objetividade nos processos para executar o projeto de avaliação.

A avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói
conhecimento sobre sua própria realidade, buscar-se-á nos próximos 05 (cinco) anos o
comprometimento em compreender os significados do conjunto de suas atividades para
melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social.
O desenvolvimento da autoavaliação deverá compreender:
a. Realização de reuniões de estudos e de trabalho ou debates de sensibilização;
b. Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões;
c. Realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, apresentação da
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proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e apresentação
das sistematizações dos resultados e outros;
d. Definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais segmentos
da comunidade acadêmica;
e. Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos
focais e outros;
f.

Definição dos indicadores acadêmicos;

g. Definição da metodologia de análise e de interpretação dos dados;
h. Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço físico,
docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa e outros;
i.

Realização da avaliação quantitativa / qualitativa;

j.

Definição de formato e elaboração do relatório de autoavaliação;

k. Planejamento sistemático de trabalho;
l.

Devolução da avaliação dos cursos;

m. Recebimento das devolutivas da avaliação por área;
n. Divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica e externa.

Nessa perspectiva o trabalho da CPA compreende um processo coletivo e integrador
que reforça o papel do olhar crítico e transformador no contexto da qualidade acadêmica.

9.2.2 Participação da comunidade acadêmica nas avaliações

Conscientizar a comunidade acadêmica e civil da importância da autoavaliação como
um processo de melhorias está de acordo com a visão da instituição, de “ser referência como
universidade comunitária reconhecida pela produção científica, qualidade acadêmica, gestão
democrática e atuação na sociedade”, e a opinião de quem participa desses processos é o
que propiciará o melhor caminho a seguir.
Nesse intuito, busca-se através de campanhas de sensibilização divulgadas por meio
das campanhas publicitárias (folders, banners online, cartazes, panfletos e todos os amparos
publicitários) o engajamento da comunidade, para que, com a participação de todos seja
possível construir e sensibilizar a autoavaliação.
Para isso, são divulgados os percentuais de participação curso a curso, buscando
atingir metas estatísticas de efetiva participação e repassando os resultados obtidos sendo
estes apresentados aos gestores e para cada NDE (Núcleo Docente Estruturante) e
colegiados de curso, solicitando um Plano de de Ação sobre os dados apresentados
fortalecendo com isso uma atuação prática e efetiva de todos.
Os esforços de sensibilização devem ser contínuos para atingir o máximo de
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participação e representatividade da comunidade interna e externa.
9.2.3 Metodologia, dimensões e instrumentos utilizados no processo da avaliação
institucional

a. Avaliação Pós-graduação lato sensu;
b. Avaliação de Pós-graduação Stricto sensu;
c. Avaliação de Programas, Projetos e Cursos de Extensão;
d. Avaliação pelo coordenador sobre desempenho de Curso: Enade;
e. Avaliação pelo coordenador sobre o desempenho dos Avaliadores Externos (in loco);
f.

Avaliação de estudantes Ingressantes;

g. Avaliação Cursos EAD;
h. Avaliação de estudantes Egressos;
i.

Avaliação de estudantes Concluintes;

j.

Avaliação dos gestores acadêmicos e administrativos;

k. Avaliação Clima Organizacional;
l.

Avaliação de Infraestrutura.

Os roteiros propostos para elaboração dos instrumentos de coleta de dados
(questionários) serão anexados em cada relatório anual e os modelos de avaliações poderão
ser alterados e serão elaborados pela CPA de acordo com as demandas específicas de
processos avaliativos.
No que tange a avaliação interna de cursos prospectando as melhorias contínuas, a
CPA elabora uma proposta/plano que deverá ser discutido, avaliado e conceituado pelos
respectivos NDE’s de cada curso da instituição e ser previamente apresentado ao final de
cada ano para a Comissão Própria de Avaliação. Este instrumento qualitativo visa conhecer
as peculiaridades, especificidades dos cursos de graduação para descrever as ações de
melhorias sobre os dados quantitativos apresentados no período da avaliação realizada. Por
sua vez a CPA com os dados apresentados deverá compartilhar as informações junto aos
gestores acadêmicos. No quadro 01 são descritos, 06 (seis) aspectos a serem aferidos:

Quadro 4. Plano de Ação de Melhorias por Curso - Unochapecó
Índice /
Dado
avaliado
1.

Diagnóstico das
fragilidades e
oportunidades
(NDE + Colegiado)

Registro
de Ata em
Colegiado
e NDE

Proposta Melhorias e resultados
de ações apresentados aos
estudantes e corpo
docente

Metas
VS
ENADE
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2.
Fonte: CPA Unochapecó, 2018.

Neste quadro entende-se que:
a) Índice ou Dado Avaliado: o dado que o curso entende como algo a ser melhorado.
b) Diagnóstico e Fragilidades: compreender este dado indicando suas vulnerabilidades.
c) Registro de ata em colegiado e NDE: apresentar a ata de discussão no NDE sobre os
dados avaliados.
d) Propostas de ações: indicar que ação será realizada para reverter o dado que
apresenta fragilidade.
e) Melhorias e resultados: se a ação já foi colocada em prática mensurando os resultados
obtidos.
f)

Metas sobre desempenho do ENADE: analisar como o curso poderá integrar estas
ações planejadas visando melhorar o desempenho dos estudantes do ENADE.

As dimensões a serem analisadas no processo de autoavaliação no âmbito
institucional foram definidas pela Lei nº 10.861/04, artigo 3º. A CPA avalia as seguintes
dimensões, no âmbito institucional:

Quadro 5. Dimensões avaliadas em âmbito institucional
Dimensão 01: a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador

Missão, Visão e Valores

Finalidades, objetivos e compromissos da instituição,
explicitados em documentos oficiais.

Práticas Pedagógicas

Concretização
das
práticas
pedagógicas
e
administrativas e suas relações com os objetivos
centrais da instituição, identificando resultados,
dificuldades,
carências,
possibilidades
e
potencialidades.

PDI e Contexto Social e Econômico

Características básicas do PDI e suas relações com o
contexto social e econômico em que a instituição está
inserida.

Articulação entre o PDI e o PPI

Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) no que diz respeito às atividades de
ensino (presencial e EAD), pesquisa, extensão, gestão
acadêmica, gestão institucional e
avaliação
institucional.

Dimensão 02: a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades.
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Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador

Política de ensino, pesquisa e extensão

Coerência das políticas de ensino, pesquisa e
extensão com os documentos oficiais.

Política de Graduação

Políticas institucionais para cursos de graduação
(bacharelados, EAD, licenciaturas e de tecnologia), na
modalidade presencial, e suas formas de
operacionalização.

Política de Pós - Graduação (lato sensu)

Políticas institucionais para cursos de pós-graduação
(lato sensu), na modalidade presencial, e suas formas
de operacionalização.

Política de Pós - Graduação (stricto sensu)

Políticas institucionais para cursos de pós-graduação
(stricto sensu) e suas formas de operacionalização.

Política de Extensão

Políticas institucionais de extensão e formas de sua
operacionalização, com ênfase à formação inicial e
continuada e à relevância social.

Política de Pesquisa

Políticas institucionais aplicadas à pesquisa

A) Cursos
Concepção de currículo e organização
didático-pedagógica

Concepção de currículo e organização didáticopedagógica (métodos, metodologias, planos de ensino
e de aprendizagem e avaliação da aprendizagem) de
acordo com os fins da instituição, as diretrizes
curriculares e a inovação da área.

Processos participativos de construção do
conhecimento

Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a
transmissão de informações e utilização de processos
participativos de construção do conhecimento.

Pertinência dos currículos, tendo em vista
os objetivos institucionais, as demandas
sociais e as necessidades individuais

Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo
em vista os objetivos institucionais, as demandas
sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e as
necessidades individuais.

Melhoria do ensino, formação docente e
apoio ao estudante

Práticas institucionais que estimulam a melhoria do
ensino, a formação docente, o apoio ao estudante, a
interdisciplinaridade,
as
inovações
didáticopedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino
(EAD).

B) Pesquisa
Pesquisa, considerando
institucionais

as

políticas

Projetos desenvolvidos de pesquisa

Práticas de pesquisa, considerando as políticas
institucionais,
Projetos desenvolvidos
abrangência: editais etc.

de

pesquisa

e

sua

C) Extensão
Extensão e de intervenção social afirmada
no PDI

Concepção de extensão e de intervenção social
afirmada no PDI.

Articulação das atividades de extensão com

Articulação das atividades de extensão com o ensino
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o ensino e à pesquisa

e a pesquisa e com as necessidades e demandas do
entorno social.

Participação dos estudantes nas ações de
extensão

Participação dos estudantes nas ações de extensão e
intervenção social e o respectivo impacto em sua
formação.

D) Pós-graduação (lato sensu e stricto sensu)
Políticas institucionais da pós-graduação
lato sensu e stricto sensu

Políticas institucionais para criação, expansão e
manutenção da pós-graduação lato sensu e stricto
sensu.

Melhoria da qualidade da pós-graduação

Política de melhoria da qualidade da pós-graduação.

Integração
graduação

Integração entre graduação e pós-graduação

entre

graduação

e

pós-

Pesquisadores e profissionais para o
magistério superior

Formação de pesquisadores e de profissionais para o
magistério superior.

Dimensão 03: responsabilidade social
Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador

Transferência de conhecimento para o
desenvolvimento regional e nacional

Transferência de conhecimento e importância social
das ações universitárias e impactos das atividades
científicas,
técnicas
e
culturais,
para
o
desenvolvimento regional e nacional.

Relações com o setor público, setor
produtivo e com o mercado de trabalho

Natureza das relações com o setor público, com o
setor produtivo e com o mercado de trabalho e com
instituições sociais, culturais e educativas de todos os
níveis.

Ações voltadas ao desenvolvimento da
democracia, cidadania e de acessibilidade

Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia,
promoção da cidadania, de atenção a setores sociais
excluídos, políticas de ação inclusiva e de
acessibilidade.

Dimensão 04: comunicação com a sociedade
Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador

Canais de informação e comunicação
internos

Os canais de informação e comunicação internos,
detalhando os mecanismos existentes para garantir
que a informação favoreça a articulação entre as
distintas áreas da instituição e a sociedade.

Canais de informação e comunicação
externos

Os canais de informação e comunicação externos,
comentando a imagem pública da instituição nos
meios de comunicação social.

Ouvidoria

O funcionamento da ouvidoria, analisando os efeitos
de sua atuação no cotidiano da instituição.

Dimensão 05: política de pessoal
Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador
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Planos de Carreira

Planos de Carreira com critérios claros de admissão e
de progressão.

Qualificação profissional

Programas de qualificação profissional e de melhoria
da qualidade de vida de docentes e técnicoadministrativos.

Integração de membros

Integração entre os membros da Instituição.

Corpo docente

Formação do corpo docente.

Condições institucionais de trabalho

Condições institucionais para os docentes e o corpo
técnico-administrativo.

Dimensão 06: organização e gestão institucional
Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador

Órgãos colegiados

Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos
colegiados.

Uso da gestão com finalidades educativas.

Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em
relação às finalidades educativas.

Gestão estratégica

Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e
soluções.

Participação dos atores na gestão

Modos de participação dos atores
(consensual, normativa, burocrática).

Investimento na comunicação e circulação
da informação

Investimento na comunicação e circulação da
informação (privativa da gestão central ou fluida em
todos os níveis).

na

gestão

Dimensão 07: infraestrutura
Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador

Adequação da infraestrutura da Instituição
em função da pesquisa e de extensão.

Adequação da infraestrutura da Instituição (salas de
aula, biblioteca, laboratórios, áreas de lazer,
transporte, equipamentos de informática, rede de
informações e outros) em função das atividades de
ensino, de pesquisa e de extensão.

Políticas institucionais de utilização dos
meios em função dos fins;

Políticas institucionais de conservação, atualização,
segurança e de estímulo à utilização dos meios em
função dos fins;

Utilização
da
infraestrutura
no
desenvolvimento de práticas pedagógicas
inovadoras – EAD.

Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de
práticas pedagógicas inovadoras – EAD.

Dimensão 8: planejamento e avaliação institucional
Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador

Adequação
do
Projeto
Pedagógico
Institucional com os projetos pedagógicos
dos cursos.

Adequação e efetividade do planejamento geral da
instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico
Institucional e com os projetos pedagógicos dos
cursos.
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Procedimentos
de
acompanhamento
do
institucional

avaliação
e
planejamento

Procedimentos de avaliação e acompanhamento do
planejamento
institucional,
especialmente
das
atividades educativas.

Dimensão 09: políticas de atendimento ao estudante
Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador

Políticas de acesso, seleção e permanência
de estudantes

Políticas de acesso, seleção e permanência de
estudantes (critérios utilizados, acompanhamento
pedagógico, espaço de participação e de convivência)
e sua relação com as políticas públicas e com o
contexto social.

Políticas de participação dos estudantes
em atividades de ensino, iniciação
científica, extensão, avaliação institucional
e intercâmbio estudantil.

Políticas de participação dos estudantes em atividades
de ensino (estágios, tutoria), iniciação científica,
extensão, avaliação institucional, atividades de
intercâmbio estudantil.

Mecanismos/sistemáticas de estudos e
análises dos dados acadêmicos

Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos
dados acadêmicos (ingressantes, evasão/abandono,
conclusão de curso, relação professor/aluno).

Acompanhamento de egressos e formação
continuada.

Acompanhamento de egressos e de criação de
oportunidades de formação continuada.

Dimensão 10: sustentabilidade Financeira
Indicadores Avaliados

Descrição do Indicador

Captação e alocação de recursos

Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de
captação e alocação de recursos.

Aplicação de recursos para programas de
ensino, de pesquisa e de extensão

Políticas direcionadas à aplicação de recursos para
programas de ensino, de pesquisa e de extensão.

Fonte: CPA Unochapecó, 2018.

Para construção dos indicadores das dimensões a CPA baseia-se nos seguintes
requisitos legais e normativos:
a. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso;
b. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana;
c. Titulação do corpo docente;
d. Núcleo Docente Estruturante (NDE);
e. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia;
f.

Regime de trabalho;

g. Tempo de integralização;
h. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;
i.

Disciplina obrigatória/optativa de Libras;

j.

Informações Acadêmicas;

k. Políticas de educação ambiental.
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Para acompanhar a atualização dos dados dos indicadores a CPA deverá desenvolver
uma planilha para acompanhamento do PDI e seguir uma proposta estrutural dos indicadores
para cada dimensão, esta planilha deverá ter acompanhamento e auxílio de coleta de dados
através da Diretoria de Planejamento e Controle da Unochapecó (DPC).
No processo de autoavaliação institucional, a Avaliação Externa é essencial. Ao
receber comissões avaliadoras, é possível identificar e reconhecer potencialidades, e
fragilidades da Unochapecó, o que contribui significativamente para regulamentar as políticas
institucionais. Para consolidar as avaliações externas, a CPA visa promover as melhorias
indicadas/ sugeridas nos processos de avaliações externas (in loco), mediante os
diagnósticos apresentados pelos avaliadores e repassados devidamente à coordenação de
curso e aos gestores acadêmicos.
Na elaboração do seu relatório, a comissão considera o relatório de autoavaliação e
outras informações da IES oriundas de outros processos avaliativos (dados derivados do
Censo, do ENADE e dos relatórios de Avaliação Externa anteriores), bem como entrevistas e
outras atividades realizadas.
O documento que irá fomentar o trabalho da CPA será o relatório de autoavaliação
que tem por objetivo consolidar todo o resultado do processo. Este é um importante
instrumento para a tomada de decisão, sendo um relatório abrangente e detalhado, o qual
contém, além das análises, críticas e sugestões que contribuem para a gestão da
Universidade.
9.2.4 Utilização dos resultados das avaliações e divulgação

A análise dos resultados obtidos e das discussões realizadas permite observar um
avanço da Instituição no que tange a autoavaliação, principalmente relativo a divulgação dos
dados para a comunidade acadêmica e a participação desta nas avaliações.
O processo de divulgação visa atingir todos os segmentos da Unochapecó ao mesmo
tempo em que visa sensibilizar este público para a participação voluntária nos processos de
avaliação. A CPA entende que quando os resultados são divulgados todos os agentes
percebem que suas opiniões são debatidas e implementadas quando pertinentes e possíveis.
Para ilustrar o processo de divulgação dos resultados, segue fluxograma com 08
etapas, conforme figura 06:
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Figura 6. Fluxograma Processo de Divulgação dos Resultados CPA

Fonte: CPA Unochapecó, 2018.

Abaixo estão descritas as etapas do fluxo de divulgação dos resultados da CPA.
Planejamento das ações
anuais

A equipe da CPA reúne-se no início de cada ano e determina o
cronograma das avaliações bem como o cronograma de
devolutivas realizadas para cada curso e/ou setores responsáveis

Sensibilização e Campanha

Nesta etapa desenvolve-se a campanha de sensibilização que
conta com diversos tipos de materiais publicitários com o objetivo
de engajar a comunidade acadêmica. Os diretores acadêmicos e
coordenadores de curso participam ativamente a fim de atingir
metas estatísticas de participação.

Visitas in loco e reuniões de
devolutivas

A devolução dos resultados é realizada in loco para cada curso com
a presença do núcleo docente estruturante e colegiado. A
coordenação é encarregada de realizar assembleia com os
estudantes com a presença de um membro da CPA e apresentar
os dados da avaliação

Feedback das discussões com
NDE, colegiado e estudantes

Após a apresentação dos dados, a CPA solicita ao curso que
elabore um plano de ação indicando o que será feito,
principalmente para as fragilidades identificadas. Esse material é
apresentado aos órgãos superiores da IES.

Acompanhamento
das
informações dos indicadores
de cada setor

Com auxílio da Diretoria de Planejamento e Controle criou-se um
rol de indicadores, Estes são coletados pelos diversos setores da
Universidade como intuito de complementar as informações da
CPA.

Dados consolidados

Consiste na elaboração dos relatórios que sistematizam os
resultados das avaliações da CPA. A consolidação do processo de
autoavaliação ocorre através da ampla discussão com a
comunidade acadêmica. Este relatório é elaborado de acordo com
as dimensões definidas pelo SINAES.

Divulgação

Além realizar devolutiva in loco e enviar resumos das avaliações
por e-mail a CPA realiza um Simpósio Bianual para toda a
comunidade (interna e externa). É dado foco em cada dimensão
avaliada
apontando
fragilidades,
potencialidades
e
recomendações.

Metas CPA

Para finalizar o ciclo avaliativo, a CPA define juntamente com o
setor responsável um novo planejamento, a fim de atender e
potencializar ações identificadas no diagnóstico.
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Sobre os processos de divulgação a CPA da Unochapecó organiza a divulgação de
suas atividades através de reuniões com as Diretorias, Coordenadores, Colegiados de Curso,
estudantes, bem como com outras instâncias da instituição, para sensibilizar a todos dos
objetivos propostos e do plano de ação de trabalhos, ajudando-os a entender as principais
demandas que competem a CPA no processo de avaliação institucional. Conta-se,
atualmente, com uma página eletrônica própria no site na instituição com as principais
informações e o trabalho que se desenvolve e pretende-se desenvolver; material publicitário
voltado para a comunidade acadêmica como vídeos, banners eletrônicos e informativos via email.
Bianualmente realizar-se-á o Simpósio - Os desafios da Autoavaliação, trazendo
pessoas de renome para palestrar e dialogar sobre os assuntos de interesse com a
comunidade acadêmica.
Para garantir o reconhecimentos das ações efetivas de melhorias na IES, a CPA
implementou SELO MELHORIAS CPA4, símbolo que estará presente nos locais e espaços
de implementações realizadas por meio dos resultados das avaliações e sugestões de
estudantes, docentes e técnicos.

Figura 7. Selo de Melhorias CPA

Fonte: CPA Unochapecó, 2018.

Além dos itens acima elencados, já desenvolvidos pela CPA, elenca-se as seguintes
metas como prioritárias para os próximos 05 (cinco) anos:
a) criação de metodologias capazes de demonstrar a utilização dos dados evidenciados
pela CPA nas pesquisas, pelas Pró-reitorias e Diretoria de Planejamento e Controle,
fomentando os indicadores bem como os mesmos foram discutidos e/ou incluídos nos
processos de planejamento institucional, fortalecendo assim, o elo entre IES, Gestão
e CPA;
b) fortalecimento do diálogo com os Gestores Acadêmicos, para juntos definir estratégias

4

Grifo nosso.
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de otimização dos instrumentos de avaliação aplicados pela CPA, no intuito de
estimular a cultura de autoavaliação na instituição;
c) ampliação da divulgação dos dados coletados nas pesquisas no site oficial,
unochapeco.edu.br/cpa; bem como por painéis físicos em locais de grande circulação
acadêmica;
d) definição de estratégias de divulgação efetiva do ranqueamento de cursos, tanto da
participação docente e discente nas enquetes, quanto da avaliação obtida pelo curso,
frente aos demais, na IES;
e) criação de um sistema que auxilie a apresentação dos dados de historicidade de cada
curso e/ou setor avaliado, bem como fortalecer o monitoramento dos planos de ação,
apresentados pelos Cursos, após as devolutivas;
f)

fortalecer a visibilidade e a cultura de autoavaliação da Instituição, reivindicando um
espaço próprio, com maior visibilidade na comunidade acadêmica, aproximando a
CPA do seu público.

g) promover a efetiva inserção da CPA no Ciclo Docente;
h) realização bianual do Simpósio: Os desafios da Autoavaliação nas Instituições de
Ensino Superior;
i)

fortalecer a marca do Selo Melhoria CPA;

j)

potencializar a participação da CPA com os órgãos representativos da comunidade
externa;

k) aproximar a CPA dos Cursos da unidade de São Lourenço do Oeste, com visitas
periódicas da equipe aos cursos da Unidade, bem como viabilizar a participação de
algum membro daquela unidade.
l)

acompanhar os resultados das avaliações externas, com uma devolutiva por parte da
gestão da IES, para que a equipe da CPA possa se autoavaliar e propor melhorias.
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10. INFRAESTRUTURA DA UNOCHAPECÓ

A Unochapecó possui um campus em Chapecó, implantado em 239.256,33m² de lote,
e outro em São Lourenço do Oeste, em uma área de lote de 28.011,12m². A área total em
terrenos pertencentes a Unochapecó soma 444.815,70m², considerando os lotes onde outros
equipamentos de atividades de extensão e tecnologia estão implantados, fora dos campi.
As atividades desenvolvidas pela Unochapecó estão distribuídas em 76.822,17m² de
área construída, sendo 66.248,94m² no Campus Chapecó, 2.360,73m² no Campus São
Lourenço do Oeste, e 8.212,50m² em imóveis com outras atividades, com apenas 2.088,22m²
destes locados por questões estratégicas de atendimento à população.

Figura 8. Unidades existentes em Chapecó e São Lourenço do Oeste

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2018.

10.1 INFRAESTRUTURA GERAL
10.1.1 Detalhamento das instalações físicas existentes

A) Instalações administrativas
A IES possui salas distribuídas pelo campus para abrigar a estrutura administrativa
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existente formada pela Fundeste (fundação mantenedora), Reitoria, Diretores de Área,
Diretores Administrativos, Coordenadores de setor e técnicos. A área total construída para
setores administrativos da Instituição é 5.008,55m² no Campus Chapecó e 57,27m² no
Campus São Lourenço do Oeste.
Os setores que compõe a estrutura administrativa da Unochapecó estão distribuídos
espacialmente em: a) Blocos A e B: Programa de Orientação Profissional (POP), Setor de
Estágios, Assessoria de Relações Internacionais (ARNI), Secretaria de Controle e Registros
Acadêmicos (SERCA), Central de Relacionamentos, Setor Financeiro, Diretoria e Setor de
Recursos Humanos, Setor de Bolsas, Diretoria e Setor de Extensão, Diretoria e Setor de
Tecnologia da Informação, e Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT); b) Bloco C: divisão de apoio operacional; c) Bloco D: Instituto Goio-En (mantida
pela Fundeste); d) Bloco E: Setor de Educação à Distância; e) Bloco F: Fundeste, Reitoria,
Diretoria Executiva, Setor de Contabilidade, Diretorias de Planejamento e Controle,
Financeiro, Procedimentos Acadêmicos, de Ensino, Núcleo de Avaliação e Regulação,
Programa de Pesquisa e Opinião Pública, Comissão Própria de Avaliação, Ouvidoria, Área de
Ciências Sociais Aplicadas, Auxiliar de Cursos; f) Bloco G: Direção e Vice direção da Área de
Ciências da Saúde, Auxiliares de Cursos, Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica
(NITT), Pró-Saúde; g) Bloco M: Direção da Área de Ciências Humanas e Jurídicas, Auxiliares
de Cursos; h) Bloco N: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, Setor de Apoio Operacional,
Divisão de veículos, Setor de Projetos, Setor de Obras, Divisão de Manutenção, Setor de
Coordenação de Laboratórios, e Setor de Compras; i) Bloco Q: Diretoria de Marketing e
Comunicação, Setor de Marketing, Setor Núcleo de Produção de Conteúdos, Quero Estudar,
Setor de Eventos, Editora Argos, Assessoria de Assuntos Estudantis; j) Bloco R: Diretoria da
Área de Ciências Exatas e Ambientais, Auxiliares de Cursos, Diretoria da Área de Ciências
Sociais Aplicadas, Auxiliares de Cursos; k) Bloco R3: Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Stricto Sensu, Setor de pós-graduação Lato Sensu, Comitê de Ética e Pesquisa; l) Bloco S:
Setor de Gestão Documental, Divisão de Marcenaria; m) Bloco U: Núcleo de Apoio
Pedagógico Institucional (NAPI) e Setor de Acessibilidade. O setor administrativo no campus
São Lourenço do Oeste está localizado em edificação única, contendo áreas de Diretor de
Campus, Secretaria de Controle e Registro Acadêmico, Central de Relacionamento, Setor
Financeiro.
As instalações administrativas atendem de maneira excelente às necessidades
institucionais, analisando dimensionamento, quantidade, conservação, instalações elétricas,
conforto lumínico e acústico, segurança, infraestrutura de informática e equipamentos,
telefonia e rede, limpeza e acessibilidade.

138

B) Salas de aula
A Unochapecó possui 163 salas de aula no Campus Chapecó, sendo duas delas para
metodologias ativas, e 17 salas de aula no Campus São Lourenço do Oeste totalizando
12.096,46m² de área construída exclusiva para estas. A capacidade máxima de acadêmicos
em Chapecó é de 8655 e em São Lourenço do Oeste 815 alunos por turno, contendo hoje
7914 conjuntos de carteiras e cadeiras em Chapecó e 554 conjuntos de carteiras e cadeiras
em São Lourenço do Oeste.
As salas de aula variam em capacidade para atender de 25 a 80 acadêmicos e são
distribuídas aos cursos conforme suas necessidades de acadêmicos em sala prevista no
Projeto Pedagógico de Curso. Elas são equipadas com equipamentos multimídia compostos
por data-show e computador, além de cabos disponíveis para a opção de conectar os
equipamentos de informática de docentes e discentes, caso seja necessário; possuem
conjunto de carteiras com cadeiras estofadas; iluminação natural e artificial adequadas com
lâmpadas LED visando a sustentabilidade e menor consumo, sendo controladas pelo setor de
segurança do trabalho; ventilação natural cruzada, climatizadores em todas as unidades do
Campus Chapecó e ventiladores no Campus São Lourenço do Oeste; 2 caixas de som
instaladas com sistema de rádio, bluetooth, conexões para computador e celular, e
amplificador adequados para a acústica; quadro branco; tela de projeção retrátil; e conjunto
de mesa e cadeira para professor.

Imagem 7. Salas de aula

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2018.
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Figura 9. Mapa de localização das salas de aula no Campus Chapecó

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

C) Auditórios
A IES possui no campus Chapecó, 05 auditórios, com capacidades que variam entre
65 e 91 lugares, totalizando 404 lugares, 1 salão de atos com capacidade para 200 pessoas,
1 salão nobre com capacidade para 500 pessoas e 05 plenários sendo: 01 plenário jurídico
com capacidade para 45 pessoas, 01 plenário para reuniões administrativas com capacidade
para 35 pessoas, 01 plenário equipado para aulas de Educação à Distância e 02 plenários
com capacidade para 140 pessoas. O total da área construída para estes espaços é
1.906,27m². No campus de São Lourenço do Oeste há 01 plenário com capacidade para 150
pessoas, totalizando 107,60m².
Os auditórios, salão de atos e plenários atendem de maneira excelente os aspectos
de quantidade, iluminação, acessibilidade, ventilação, conservação e manutenção, limpeza,
acústica e segurança. Todos estão climatizados, equipados com multimídia, data show, tela
de projeção. Os auditórios possuem equipamentos de sonorização. 03 dos 06 plenários
possuem cadeiras de pvc brancas para otimizar o layout de utilização dos espaços, os demais
possuem cadeiras estofadas. O salão de atos é equipado com 490 poltronas estofadas e 10
espaços para cadeirantes, e equipamentos de áudio e vídeo com projeção dupla, iluminação

140

cênica controlada pela sala de som e vídeo, palco, 2 camarins e acessos de serviço, o
ambiente é climatizado e adequado às normas de ventilação, iluminação e saídas de
emergência.

Imagem 8. Auditório e Plenário Jurídico

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

Imagem 9. Salão Nobre

Fonte: http://mercoagro.com.br/noticias-pt/seminario-da-carne-na-mercoagro-industria-40-tendenciae-a-customizacao-de-produtos. Acesso em Dezembro de 2018.

D) Salas de professores
As salas dos professores estão distribuídas no campus Chapecó em conjunto com
suas áreas, nos blocos M, F, G, D e R, totalizando 1.874,41 m² de área construída.
As salas de professores em tempo integral, estão distribuídas na instituição, nas áreas
específicas, ou relacionadas com a sua função dentro da instituição ou do curso a que
pertence. Atualmente, há 90 salas de professores em tempo integral ou parcial na Instituição,
e ainda podem ser utilizadas por professores horistas dependendo das necessidades
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específicas. Os professores horistas ou emergenciais, possuem salas coletivas, há 09 salas
de compartilhamento docente e 08 salas de reuniões distribuídas nas áreas, que podem ser
utilizadas para orientação de acadêmicos caso necessário. Os professores que possuem
funções administrativas, ou em núcleos de estudos e pesquisa, e locais de estágio e extensão
possuem suas salas nos determinados setores. Em todas as áreas há uma sala de impressão
e scanner compartilhados para uso docente.
Na Área de Ciências Humanas e Jurídicas, situada no bloco M, há 19 salas de
professores divididas entre duplas e trios, considerando professores em tempo parcial e
integral. Para os docentes emergenciais há 5 salas de professores compartilhadas, sendo
uma destas situada no bloco G3 para proximidade dos acadêmicos do curso de Direito e 4
salas de reuniões/orientações.
Na Área de Ciências Sociais Aplicadas, situada nos blocos R e F, há 13 salas de
professores, contemplando docentes em tempo integral e parcial. Há 1 sala de reuniões e 2
salas para professores horistas.
Na Área de Ciências Exatas e Ambientais, há 36 salas para docentes. Há ainda 03
salas de reuniões e 02 salas de orientações coletivas.

Imagem 10. Salas de professores

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

Na Área de Ciências da Saúde, há 16 salas docentes, considerando docentes em
tempo integral, parcial e emergenciais. Há ainda 1 sala de reuniões e uma sala compartilhada
por docentes horistas.
No Campus de São Lourenço do Oeste há uma sala de reuniões, e uma sala de uso
compartilhado entre os docentes, e uma sala para docente em tempo integral. A maioria dos
docentes em tempo integral ficam na sede onde possuem as salas de trabalho. A área total
destinada aos professores é 67,72m².
Todas as salas apresentam dimensões adequadas e estão equipadas com telefones,
wifi para acesso à internet, possuem mesas e cadeiras estofadas, armários. Estão
climatizadas e com computadores instalados, adequadas de modo excelente quanto
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ventilação e iluminação, ergonomia de mobiliários, limpeza, manutenção, acústica e
dimensão.
E) Sala dos coordenadores de curso
Os coordenadores de curso possuem salas individuais, compostas por 39 salas, com
conjunto de mesa e cadeiras para o coordenador e de aproximação para recebimento de
acadêmicos; com iluminação natural e artificial, ventilação natural e climatização. Todas as
salas de coordenadores são equipadas com computador, telefone e armário de apoio, e
recebem apoio das auxiliares de curso, assistentes de área e recepcionistas. Além desta sala,
salas de reuniões para receber grupos estão distribuídas em todas as áreas onde encontramse os coordenadores de curso.
As instalações administrativas estão dispostas em 14 diferentes blocos, de acordo com
sua função, e totalizam 5.129,79m². Todas as salas dos setores administrativos possuem
iluminação natural ou artificial suficientes, e ventilação natural e artificial por meio de
climatizadores.

F) Espaços para atendimento aos alunos
A IES conta com espaços de atendimento aos acadêmicos, distribuídos pelo campus.
Nos blocos A/B, há a Central de Relacionamentos e o Setor de Bolsas, com atendimento à
procedimentos acadêmicos e financeiros, contando também com agência bancária e caixas
eletrônicos. Também neste bloco está o Setor de Estágios, Assessoria de Relações
Internacionais, Programa de Orientação Profissional e Diretoria de extensão, que atende os
acadêmicos para encaminhá-los para monitorias, estágios e intercâmbios e atividades de
extensão. O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho localizado neste
bloco, atende os alunos em emergências com a brigada de emergência. Nos blocos M, R e
G, o atendimento aos acadêmicos é feito diretamente pelas áreas, sendo recebidos por
recepcionistas de cada setor e encaminhados para diretores ou docentes conforme suas
necessidades. Na Central de Serviços, está localizada a central de fotocópias. Nos blocos E
e F são feitos atendimentos aos alunos pelos setores de Educação à Distância, Ouvidoria,
Diretorias de Ensino e de Procedimentos Acadêmicos. No bloco Q, eles são atendidos pelo
Quero Estudar e Assessoria Estudantil. No bloco U eles são atendidos por psicólogas e
assistentes sociais, no Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional (NAPI), assim como as
pessoas com deficiência pelo setor de acessibilidade. No ginásio também há atendimento ao
estudante. No bloco R3 o estudante é atendido nos setores de pós-graduação stricto e lato
sensu, além do Comitê de Ética e Pesquisa. A área total construída para esses atendimentos
é de 1.068,24 m² no Campus Sede.
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Figura 10. Mapa de locais que atendem ao acadêmico

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2018.

No Campus de São Lourenço do Oeste, os acadêmicos são recebidos na Central de
Relacionamentos ou setor de coordenações, a área destinada a estes espaços totaliza
57,27m².
Estes espaços contam com iluminação e ventilação adequadas, cadeiras longarinas
para espera, limpeza, manutenção, acústica e dimensionamento adequados.
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Imagem 11. Espaços de atendimento ao discente

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

G) Infraestrutura para CPA e Ouvidoria
A CPA possui um espaço compartilhado com a Ouvidoria para o desenvolvimento de
suas atividades, localizado no Campus Chapecó. Nesse espaço trabalham diariamente o
Coordenadora da CPA, uma Secretária e o Ouvidor. O espaço destinado à essas atividades
possuem 36,99m², considerando a sala de reuniões e a sala de trabalho.
O espaço destinado à CPA apresenta: um computador, wifi para acesso a internet,
telefone com ramal próprio, impressora e scanner compartilhados, mesa, cadeira e armário.
As reuniões da CPA são realizadas na sala de reuniões localizadas na unidade
administrativa no bloco F, em um espaço confortável para a realização das reuniões de
planejamento e avaliação das atividades. A Ouvidoria também pode atender o acadêmico
nesta sala caso esteja sozinho, ou na sala de reuniões, caso o desejo seja de privacidade. No
entanto, o fato da CPA e Ouvidoria encontrarem-se em mesma sala é para garantir que os
pontos críticos sejam atendidos e avaliados.
H) Instalações sanitárias
A IES possui no campus Chapecó, 422 cabines sanitárias sendo 109 para pessoa com
deficiência, totalizando 2.095,56m². Em São Lourenço do Oeste há 18 sendo 06 para pessoas
com deficiência, totalizando 120,66m².
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As instalações sanitárias atendem de maneira excelente às necessidades
institucionais conforme os seguintes aspectos: quantidade, dimensão, conservação, limpeza,
acústica, segurança, acessibilidade, iluminação e ventilação.
I) Espaços de convivência e de alimentação
Os espaços de alimentação e convivência estão distribuídos pela Universidade da
seguinte maneira: a) Bloco C: Café com galeria de arte; b) DCE: duas cantinas de lanches
prontos; c) Bloco G: Restaurante a quilo para almoço e jantar, café e lanches nos demais
horários; d) Bloco T: Restaurante com valor diferenciado para estudante, buffet à quilo e
lanches; e) Bloco G3: Lanches; f) Bloco K2: Lanches prontos; g) Bloco R3: Autoatendimento
de lanches em máquina de vendas, com lanches disponibilizados pelo restaurante do bloco
T; h) Bloco R: franquia de lanches, chá e café, feitos na hora e pratos prontos para almoço; i)
Bloco T: cozinha, sala de descanso e convivência para funcionários que totaliza 301,91m². As
áreas de alimentação terceirizadas somam 1097,19m². A IES oferece ainda áreas para
práticas desportivas como o ginásio e a academia de ginástica, e uma área externa, o Jardim
das Artes, para convívio e estudos que totaliza 3.570,00m².
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Imagem 12. Jardim das artes, área de convívio

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2018.
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Os espaços atendem quanto à quantidade e qualidade dos serviços prestados e
quanto aos aspectos de limpeza, normativas legais, manutenção, ventilação, iluminação e
acústica e acessibilidade e totalizam 3.930,75m².
O Campus SLO possui uma cantina com 92,20m² e área comum de convívio de
467,03m² com bancos e instalações.

10.2 BIBLIOTECA

10.2.1 Espaços físicos

A IES possui 5 (cinco) Bibliotecas sendo assim distribuídas: uma Biblioteca Central, e
quatro Bibliotecas Setoriais.
A Biblioteca Central, localizada no campus sede em Chapecó, onde estão instalados
acervo, balcão de atendimento, guarda-volumes, área de salão de leitura com 24 mesas
redondas, e 02 mesas retangulares, com aproximadamente 107 assentos, sala de estudo
individual com 38 cabines, 04 salas de estudos em grupo, laboratório de restauração,
coordenação, arquivo permanente de revistas pré-selecionadas, setor de periódicos,
hemeroteca, terminais para scanner e sala de processamento técnico, guarda-volumes,
banheiros acessíveis, rede wi-fi aberta aos usuários e oito terminais de computadores de
acesso livre para busca no sistema Pergamum, que permite ao usuário consultar material do
acervo e fazer reserva de material totalizando 1.801,29m² . Na biblioteca central é realizada
toda a administração e processamento técnico do acervo da instituição, compreendida e
organizada pelos setores de coordenação, divisão de processamento técnico, divisão de
referência, divisão de periódicos e divisão de informática e digitalização.
A biblioteca setorial da Unochapecó São Lourenço do Oeste possui uma área total de
177,02m², disponíveis para o atendimento a comunidade acadêmica e guarda de acervo.
Possui 01 (uma) sala de estudo em grupo, 02 (dois) computadores para uso dos alunos, 05
mesas de estudo em grupo com 20 (vinte) assentos, além de balcão de atendimento para
trabalho do técnico-administrativos.
A biblioteca setorial da unidade Sócio Jurídico possui uma área total de 33,05m² onde
também é realizado atendimento e disponibilização de material. Há também uma biblioteca
no Escritório Sócio jurídico em São Lourenço do Oeste, distribuída nas instalações do mesmo.
A biblioteca setorial no CEOM possui 211,95m², está localizada junto às instalações
do mesmo, em espaço cedido pela prefeitura municipal de Chapecó.
A Tabela 01 a seguir demonstra o quantitativo de funcionários que atuam nas
bibliotecas da Unochapecó.
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Quadro 6. Quadro de pessoal da biblioteca Chapecó
Quantida
de

Cargo/função
Bibliotecários
Auxiliar administrativo*
Restaurador
Assistente Informática
Assistente Administrativo**
Total

4
11
1
1
1
18

FORMAÇÃO
Graduação
Completo
4
3
1
1
1

Especialista
1
2
1
1
1

Graduação
Incompleto
8
-

Auxiliar administrativo* - 1 Setorial de São Lourenço do Oeste / 1 Setorial Escritório Sócio Jurídico
Assistente administrativo** - 1 Setorial Escritório Sócio Jurídico / 1 Setorial de São Lourenço do Oeste

Vale ressaltar que em todas as bibliotecas apresentam acessibilidade física e espaços
reservados para cadeirantes.
A infraestrutura física das bibliotecas atende de maneira excelente às necessidades
institucionais, considerando os seguintes aspectos: espaço físico (dimensão, limpeza,
iluminação,

ventilação,

segurança,

acessibilidade,

conservação

e

condições

para

atendimento educacional especializado), instalações para o acervo, ambientes de estudos
individuais e em grupo, espaços para técnico-administrativos e processamento técnico do
acervo.
10.2.2 Acervo geral

A Biblioteca Universitária possui 67.697 mil títulos, totalizando 162.682 exemplares de
livros, periódicos e multimeios disponibilizados aos usuários. Além de 14.467 títulos de livros
das bibliotecas virtuais Minha Biblioteca (8.605) e Pearson (5.862), e 829 títulos de periódicos
online, indexados no sistema Pergamum. Também com a bases de dados de periódicos da
EBSCO Host e a base da ABNT. Estes dados estão explicitados na Tabela 04 a seguir, assim
como os periódicos por área de conhecimento na Tabela 05.

Quadro 7. Acervo Geral das Bibliotecas da Unochapecó por unidade
Tipo

Quantidade
Títulos

Exemplares

Biblioteca Central
Livros
Periódicos
Multimeios

58.914
52
398

128.947
4.551
628

Biblioteca Campus São Lourenço do Oeste
Livros
Periódicos
Multimeios

6.436
6
13
Biblioteca ESJ - Chapecó

11.830
656
19
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Livros
Periódicos
Multimeios

996
5
--

1.412
42
--

Biblioteca ESJ - São Lourenço do Oeste
Livros
Periódicos
Multimeios

30
--Biblioteca - Centro de Memória do Oeste (CEOM)
Livros
740
Periódicos
106
Multimeios
1
Fonte: Biblioteca Unochapecó, 2018.

55
--1.007
13.531
4

Quadro 8. Periódicos por área de conhecimento a partir das definições do CNPq
Localização

Tipo de
Obra

Área CNPq

Total de

Total

exemplares

Acervos

Central

Livros

Ciências Exatas e da Terra

8536

4961

Central

Livros

Ciências Biológicas

3362

1368

Central

Livros

Engenharias

6348

2288

Central

Livros

Ciências da Saúde

15457

4845

Central

Livros

Ciências Agrárias

3833

2940

Central

Livros

Ciências Sociais Aplicadas

51361

30778

Central

Livros

Ciências Humanas

20655

45660

Central

Livros

Lingüística, Letras e Artes

19968

11850

Central

Folhetos

Ciências Exatas e da Terra

100

179

Central

Folhetos

Ciências Biológicas

124

162

Central

Folhetos

Engenharias

112

109

Central

Folhetos

Ciências da Saúde

102

118

Central

Folhetos

Ciências Agrárias

125

879

Central

Folhetos

Ciências Sociais Aplicadas

747

1311

Central

Folhetos

Ciências Humanas

287

356

Central

Folhetos

Lingüística, Letras e Artes

325

276

Central

Periódicos Ciências Biológicas

3

49

Central

Periódicos Engenharias

621

63

Central

Periódicos Ciências da Saúde

210

120

Central

Periódicos Ciências Agrárias

25

78

Central

Periódicos Ciências Sociais Aplicadas

2967

406

Central

Periódicos Ciências Humanas

14

169

Central

Periódicos Lingüística, Letras e Artes

699

78

Central

DVD

Ciências Exatas e da Terra

25

5

Central

DVD

Ciências Biológicas

3

2
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Central

DVD

Engenharias

7

4

Central

DVD

Ciências da Saúde

34

16

Central

DVD

Ciências Agrárias

4

3

Central

DVD

Ciências Sociais Aplicadas

187

121

Central

DVD

Ciências Humanas

65

48

Central

DVD

Lingüística, Letras e Artes

178

160

Central

CD-ROM

Engenharias

4

16

Central

CD-ROM

Ciências Sociais Aplicadas

63

165

Central

CD-ROM

Ciências Humanas

44

49

Central

CD-ROM

Lingüística, Letras e Artes

16

60

ESJ - Chapecó Livros

Ciências Exatas e da Terra

1

1470

ESJ - Chapecó Livros

Engenharias

3

690

ESJ - Chapecó Livros

Ciências da Saúde

12

1653

ESJ - Chapecó Livros

Ciências Sociais Aplicadas

1325

8545

ESJ - Chapecó Livros

Ciências Humanas

70

34906

ESJ - Chapecó Livros

Lingüística, Letras e Artes

1

2955

ESJ - Chapecó Periódicos Ciências Sociais Aplicadas

42

382

SLO*

Livros

Ciências Exatas e da Terra

219

1622

SLO

Livros

Ciências Biológicas

8

394

SLO

Livros

Engenharias

31

702

SLO

Livros

Ciências da Saúde

351

1804

SLO

Livros

Ciências Agrárias

38

561

SLO

Livros

Ciências Sociais Aplicadas

7911

10401

SLO

Livros

Ciências Humanas

2221

36279

SLO

Livros

Lingüística, Letras e Artes

1073

3499

SLO

Folhetos

Ciências Agrárias

2

175

SLO

Folhetos

Ciências Sociais Aplicadas

45

492

SLO

Folhetos

Ciências Humanas

9

219

SLO

Folhetos

Lingüística, Letras e Artes

6

129

SLO

Periódicos Ciências Sociais Aplicadas

658

386

SLO

DVD

Ciências Exatas e da Terra

1

6

SLO

DVD

Ciências Agrárias

1

2

SLO

DVD

Ciências Sociais Aplicadas

10

41

SLO

DVD

Ciências Humanas

5

24

SLO

DVD

Lingüística, Letras e Artes

1

106

SLO

CD-ROM

Ciências Sociais Aplicadas

1

99

Hemeroteca

Periódicos Ciências Sociais Aplicadas

3062

381

Hemeroteca

Periódicos Lingüística, Letras e Artes

261

75

ESJ - SLO

Livros

1

1256

Ciências da Saúde
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ESJ - SLO

Livros

Ciências Sociais Aplicadas

54

5049

*SLO: São Lourenço do Oeste
Fonte: Biblioteca Unochapecó, 2018.

10.2.3 Políticas de atualização e expansão do acervo

O acervo é atualizado periodicamente, atendendo as necessidades de cada curso, a
coordenação de cada curso solicita aos docentes a atualização da bibliografia da disciplina,
que podem optar por obras do acervo da biblioteca ou indicarem novas bibliografias (básica
e complementar), encaminhando-as diretamente ao coordenador do curso. O coordenador
será o responsável pelo encaminhamento ao setor de aquisição da biblioteca, dando início ao
processo de compras.
A coordenação da biblioteca também realiza a seleção de materiais bibliográficos, para
atualização do acervo quando necessário, e informará as opções para o coordenador de
curso, o qual cabe analisar a sugestão juntamente com os professores. A Tabela 02 a seguir
demonstra o investimento em acervo no último triênio.
Quadro 9. Estimativa de investimentos com Acervo – Biblioteca Central e Setorial de SLO
ANO
U.I
QTD. EX
VALOR R$
2016

CHAPECÓ
SLO
TOTAL
2017
CHAPECÓ
SLO
TOTAL
2018*
CHAPECÓ
SLO
TOTAL
* Dados atualizados até 19 de outubro 2018.
Fonte: Dados obtidos em notas fiscais de compra.

2.801
43
2.844
3.302
20
3.322
2.365
25
2.390

R$ 421.516,69

R$ 419.854,32

R$ 393.682,81

A) Descrição da articulação com os órgãos internos e a comunidade externa
A Biblioteca Universitária é órgão suplementar da universidade e está vinculada à
Diretoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Graduação. 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
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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).
B) Descrição da política de expansão do acervo
A

Biblioteca

Universitária

estuda

e

viabiliza

a

expansão

do

acervo

mediante levantamento das disciplinas ministradas e quantidade de vagas ofertadas
anualmente nos cursos, conforme instruções do instrumento atualizado de avaliação de
cursos de graduação (presencial e EaD) do INEP. Estuda a expansão por área e tipo de
material, oferecendo novas ferramentas como: bases de dados, serviço de transmissão online
de filmes e documentários, CD’s ROM, jornais, bem como outros materiais utilizados nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Periódicos: o critério prioritário é a renovação dos periódicos correntes, impressos ou
digitais, assinados pela Unochapecó ou de acesso livre. Além deste, outro critério são os
títulos básicos recomendados pelas comissões de avaliação do MEC. As assinaturas novas
são feitas por solicitação das Áreas Acadêmicas, conforme recursos disponíveis e
necessidades.
Livros: são priorizadas as áreas dos cursos novos oferecidos pela instituição. Os
cursos já consolidados são contemplados em suas áreas acadêmicas, sempre que houver
recursos disponíveis e necessidades.
Materiais especiais: são adquiridos por solicitação das Áreas observando-se dois
critérios: i) atingir maior número possível de usuários, e ii) que a biblioteca disponha de
tecnologia para possibilitar o acesso à informação contida nos diversos suportes.

C) Descrição das formas de acesso ao acervo
O acesso ao acervo da biblioteca é feito livremente, seja pela comunidade acadêmica,
ou pela comunidade em geral. 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), que possuam vínculo com a Instituição e, mediante apresentação
de documento de identificação com foto e senha intransferível. A Tabela 03 exemplifica o
funcionamento de empréstimos da biblioteca.
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Quadro 10. Descrição do funcionamento do empréstimo
Categoria

Quantidade
de
exemplares
10

Universitários da graduação
Universitários dos cursos de
graduação matriculados em TCC,
estágios e monografias, PEX e
projetos do Pibic e CNPq
Universitários do curso sequencial de
Desenvolvimento Regional
Egressos
Técnicos-administrativos
Docentes
Estudantes da pós-graduação
Estudantes de disciplinas isoladas
Estudantes de EaD
Fonte: Biblioteca Central da Unochapecó, 2018.

Tempo de
empréstimo

Renovações

10

ilimitada

10

10

ilimitada

10

10

ilimitada

03
10
10
10
10
10

10
10
15
15
10
15

01
ilimitada
ilimitada
Ilimitada
Ilimitada
Ilimitada

10.2.4 Funcionamento e serviços prestados

As bibliotecas contam com horário ampliado de atendimento a comunidade, a
Biblioteca Central funciona de 7h30h às 22h30h, biblioteca setorial campus São Lourenço de
13h30h às 22h15h, biblioteca do Sócio Jurídico de 8h às 11h30h e de 13h30h às 21h.
O atendimento em cada biblioteca é realizado por equipe técnica treinada e
supervisionada pelas bibliotecárias. Na biblioteca central a equipe é formada pela Bibliotecária
Coordenadora da biblioteca, três bibliotecárias técnicas para gerenciamento de acervo e
processamento técnico, e equipe de onze auxiliares administrativos. Além disso, cada setorial
conta com um auxiliar administrativo.
A Unochapecó conta com todo o seu acervo informatizado, tanto na Biblioteca Central
quanto nas Setoriais. O sistema de gerenciamento de gerenciamento do acervo utilizado é o
Pergamum, sendo que todo o acervo se encontra tombado, o que permite rápida e eficiente
localização dos títulos e controle de movimentação. A consulta ao acervo, bem como a reserva
de materiais bibliográficos são realizadas de forma online e o empréstimo é gerenciado
eletronicamente. Todos esses aspectos estão descritos em regulamento próprio.
Oferecem aos alunos as Biblioteca Virtual Pearson (29 editoras participantes) e Minha
Biblioteca (26 editoras participantes), com seus acervos digitais composto de mais de 14.467
mil títulos, em quarenta áreas do conhecimento, permite acesso online para leitura, via intranet
ou Sistema de Gerenciamento da Biblioteca (PERGAMUM).
O acervo da biblioteca é composto de livros (físicos e digitais), periódicos (físicos e
digitais), multimeios e obras de referência, a segurança de acervo é realizada por sistema
eletromagnético, o que permite um controle do fluxo de entrada e saída.
As bibliotecas oferecem os seguintes serviços:
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●

Atendimento e orientação ao usuário;

●

Empréstimo de publicações;

●

Empréstimo de coisas (chromebook, ecobag, Calculadoras, guarda-chuvas, etc), na
biblioteca das coisas;

●

Solicitação reservas via internet;

●

Microcomputadores com acesso à internet para pesquisa;

●

Microcomputadores para consulta rápida ao site da IES;

●

Microcomputadores para consulta local de acervo e reserva de materiais;

●

Consulta pela internet ao catálogo da biblioteca, sem necessidade de login e senha;

●

Fornecimento eletrônico, de normas e artigo nacionais/internacionais de bases de
dados convênio com outras bibliotecas;

●

Fornecimento de artigos eletrônicos mediante convênio com o serviço COMUT do
IBICT, BIREME;

●

Fornecimento de artigos eletrônicos, de livre distribuição, mediante pesquisa
personalizada;

●

Elaboração de fichas catalográficas para materiais institucionais;

●

Renovações de empréstimos;

●

Espaço de lazer, com serviço de transmissão online que permite aos clientes assistir
a uma ampla variedade de séries, filmes e documentários;

●

Encontros mensais no “Clube do livro”, com funcionários e acadêmicos;

A) Informatização
O gerenciamento do acervo da Biblioteca Central e das bibliotecas setoriais é feito
pelo Sistema Gerenciamento de Bibliotecas (Pergamum). O Sistema foi implementado na
arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica, programação em Java, utilizando banco de
dados Oracle. 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.
Todos os títulos contidos nas bibliotecas digitais “Minha Biblioteca” e “Pearson”, foram
importados para o Pergamum, desta forma a pesquisa do Sistema Pergamum funciona de
forma integrada com essas bases. Além, do acesso por meio do portal da instituição, a “Minha
Uno” às bases de dados: ABNT, Portal de periódicos da Unochapecó, EBSCO, Medline,
DynaMed Plus e o Portal de periódicos da Capes.

B) Recursos tecnológicos e de audiovisuais:
O gerenciamento do acervo da Biblioteca Central e das bibliotecas setoriais é feito pelo
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Sistema Gerenciamento de Bibliotecas (Pergamum). O Sistema foi implementado na
arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica, programação em Java, utilizando banco de
dados Oracle. 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.
Todos os títulos contidos nas bibliotecas digitais “Minha Biblioteca” e “Pearson”, foram
importados para o Pergamum, desta forma a pesquisa do Sistema Pergamum funciona de
forma integrada com essas bases. Além, do acesso por meio do portal da instituição, a “Minha
Uno” às bases de dados: ABNT, Portal de periódicos da Unochapecó, EBSCO, Medline,
DynaMed Plus e o Portal de periódicos da Capes.

10.3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Na estrutura de tecnologia da informação, estão sendo atualizados 3 laboratórios de
informática em 2018. E o cronograma de investimentos prevê atualização de 194
computadores distribuídos em 7 laboratórios de informática com expectativa de investimento
em torno de R$ 830.600,00 em 2019. Ainda neste mesmo contexto, atualização de 188 CPUs
em salas de aulas distribuídas em dois lotes, o primeiro em 2019 com um montante de
investimento de R$ 350.000,00 e o segundo em 2020 com investimento de R$ 308.000,00.
Durante os últimos 5 anos foram realizados investimentos na reestruturação do Data
Center o que permitiu um grande avanço em termos de disponibilidade de recursos
computacionais, refletindo diretamente na oferta de novos recursos no Minha Uno e garantia
de serviço. No entanto, chega-se a uma nova etapa do projeto do Data Center voltada a
segurança e continuidade do negócio. Foi amplamente divulgado pela mídia um caso de um
Data Center no RS que pegou fogo e gerou grandes prejuízos. Está previsto para 2019 a
implementação de um sistema fixo de supressão a incêndio através de gás na sala do
DataCenter previsão de R$ 100.000,00. Aquisição de um gerador próprio para o Data Center
para garantir a refrigeração da sala em momentos de queda de energia.
Como já evidenciado a instituição investiu forte na atualização e melhoria de seus
processos, trazendo agilidade com novos sistemas adquiridos, em contrapartida uma grande
dependência destes serviços não pararem é crucial ao negócio. Dando sequência ao projeto
de garantia de continuidade ao negócio "Desastre Recoverer" está previsto a criação de um
sitebackup no primeiro momento um estudo de contratação em nuvem com um custo fixo, ou
um investimento único previsão de R$ 500.000,00. Ainda na estrutura de Data Center a
estrutura principal é renovada sua garantia em ciclos de 3 ou 5 anos dependendo de hardware
ou software. Renovada a estrutura recentemente o próximo ciclo de 3 anos será em 2021
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prevê atualização ou troca das BLADE, troca do equipamento responsável pela salvaguarda
de dados da instituição (library) por estar no fim da garantia e troca de um dos switch SAN
investimento previsto de R$ 378000,00.
O segundo ciclo em 2022 prevê a renovação do Firewall equipamento de proteção da
rede da instituição contra cyber ameaças com montante estimado em R$ 600.000,00 e troca
do equipamento responsável pelo armazenamento de dados da instituição (storage) por estar
em fim da garantia R$ 390.000,00. O planejamento de investimentos do Data Center finaliza
em 2023 com a troca do equipamento responsável pelo gerenciamento da estrutura de
virtualização (vplex) do Data Center por chegar no fim da garantia R$ 250.000,00. Outro
investimento necessário é a atualização da central telefônica atualmente analógica próxima a
20 anos de uso sem possibilidade de expansão tecnológica e ramais, investimento previsto
para 2019 R$ 150.000,00. Para finalizar o planejamento de macro investimentos em TI.
No dia 4 de abril de 2018, o Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria 315,
que dentre outras obrigações, visa regular a digitalização e gestão de todos os documentos
envolvidos nos processos das atividades-fim de instituições de ensino superior. O prazo
estabelecido na nova Portaria para a digitalização de documentos é de 24 meses, ou seja, as
instituições têm até abril de 2020 para digitalizar todo o acervo documental, com isto este
previsto investimento em um software para Gestão Documental em 2019 R$ 150.000,00.

10.4 LABORATÓRIOS

A instituição possui 132 laboratórios para práticas didáticas e especializadas da
graduação e mestrados. Estes laboratórios estão distribuídos em vários blocos e são
coordenados pelo Setor de Coordenação de Laboratórios, o complexo da clínica integrada
também possui uma coordenação própria. A área total destes no campus sede em Chapecó
é de 17.259,64 m².
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Figura 11. Mapa de localização de laboratórios

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

Os laboratórios possuem um coordenador geral, instalado no bloco N com a Diretoria
de Logística, Projetos e Obras e 02 auxiliares de compras. Atualmente 40 técnicosadministrativos desenvolvem atividades junto aos laboratórios e 18 técnicos-administrativos
junto à clínica integrada.
Todos os laboratórios didáticos possuem equipamentos de segurança e proteção,
normas de uso, mapa de risco, POP (procedimento operacional padrão) dos equipamentos e
PGR (programa de gerenciamento de resíduos), este último possui a função de normatizar o
destino correto de resíduos.

As aulas práticas são encaminhadas ao coordenador dos

laboratórios pela Diretoria de Procedimentos Acadêmicos, onde as solicitações são feitas
através de um sistema de agendamento de aulas práticas, um ambiente totalmente virtual
acessado pelos docentes. O apêndice B apresenta a relação de todos os laboratórios
existentes, com os principais equipamentos que os compõe.
A manutenção dos equipamentos é realizada periodicamente, quando não detectado
em manutenção periódica, o problema no equipamento é detectado pelo professor e
repassado à coordenação dos laboratórios que toma as devidas providências para o reparo.
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Para os equipamentos que necessitam de controle de qualidade, a manutenção é realizada
semanalmente, mensalmente ou semestralmente dependendo da necessidade. Os arquivos
de controle são armazenados no laboratório por um período de 5 anos.
O processo de aquisição de equipamentos novos e materiais de consumo é realizado
periodicamente, e nesse processo coordenação dos cursos e coordenação dos laboratórios,
juntamente com os professores que solicitam as demandas justificam a necessidade do
equipamento a ser adquirido. A infraestrutura física dos laboratórios, ambiente e cenários para
práticas pedagógicas e especializadas, atendem de maneira excelente às necessidades dos
cursos de graduação e pós stricto sensu, assim como servem de apoio ao pós lato sensu, sob
os aspectos de limpeza, iluminação, ventilação (natural ou mecânica), segurança,
conservação, manutenção e acessibilidade.

Imagem 13. Laboratório de Química Geral e Analítica

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

Todos os laboratórios são equipados e contam com insumos, vidrarias e utensílios,
além de equipamentos de segurança e proteção, para atender com excelência às demandas
das práticas pedagógicas e especializadas. A Tabela 06 a seguir apresenta os laboratórios,
suas dimensões e capacidades, principais equipamentos e cursos que os utilizam.

Imagem 14. Laboratório de alimentos

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.
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A) Serviços
A IES oferece os serviços abaixo relacionados com o objetivo de atuar como uma
unidade acadêmica descentralizada que desenvolve atividades extensionistas, visando
prioritariamente a população de baixa renda e a comunidade em geral, além de integrar o
Ensino, a Pesquisa e a Extensão, promovendo a inclusão social, proporcionando à população
serviços de qualidade de assistência e oferecendo aos universitários estágios curriculares
práticos.
a) Farmácia Escola: atende a população em geral. O atendimento é realizado por
técnicos responsáveis e acadêmicos do curso de Farmácia, como parte do estágio
curricular supervisionado. A área destinada a estas atividades é de 350,30m².

Imagem 15. Farmácia Escola

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

b) Centro de Atendimento à Comunidade (CAC): o CAC totaliza 801,06m², Está
instalado em área central da cidade com acesso direto ao terminal urbano municipal, visando
atingir o maior número de usuários necessitados destes serviços e é composto por: i) Clínica
Escola de Psicologia com 149,22m² exclusivos aos atendimentos de pacientes do SUS e a
comunidade em geral, o atendimento é gratuito e realizado por professores e acadêmicos do
último ano do curso de Psicologia, como parte do estágio curricular supervisionado. São
realizados atendimentos que englobam: Triagem; Atendimento Psicológico (para todas as
faixas etárias, seja individual ou em grupo); Psicodiagnóstico Infantil; Oficinas Terapêuticas;
Avaliação

Psicológica;

Atendimentos

Psicopedagógicos;

Estimulação

Precoce;

Psicomotricidade; Orientação a Pais; Orientação Profissional; Orientação de Carreira;
Acompanhamento a pacientes com transtornos mentais graves e persistentes; ii) Escritório
Sócio-Jurídico: escritório possui biblioteca, 14 cabines de atendimento e 2 salas de mediação
familiar além da estrutura administrativa e de docentes, contando com 371,70m² exclusivos,
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além das áreas comuns compartilhadas pelo CAC.

Imagem 16. Atendimentos de Psicologia e Jurídico no CAC.

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

c) Brinquedoteca: instalada no Campus Chapecó e no Bloco E, possui 87,65m² e
atende crianças de 03 a 06 anos, o atendimento é gratuito e realizado por professores e
acadêmicos do último ano do curso de Pedagogia.

Imagem 17. Brinquedoteca

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

d) Laboratório de Práticas Didáticas da Medicina Veterinária: Localizado na Escola
Básica Municipal Demétrio Baldissarelli, o laboratório possui sala de aula, vestiários, área com
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bretes para grandes animais e sala para atendimento à pequenos animais, totalizando
143,75m².
e) Clínica Integrada: é composta por i) Ambulatório de Especialidades Médicas (AEM)
do Curso de Medicina contando com 778,61m², dispões de 10 consultórios de atendimentos,
uma sala de verificação de sinais vitais, uma sala de simulação, e duas salas de estudos e
debates de casos; ii) Ambulatório de Nutrição que compreende 38,34m², onde são realizados
atendimentos nutricionais individualizados a comunidade, desenvolvidos por estagiários do
curso de nutrição, acompanhados pelo técnico formado em nutrição e sob supervisão de
docente; iii) a Clínica Escola de Fisioterapia que compreende 454,70m², inclui as salas de
avaliação, cinesioterapia, medidas antropométricas, eletrotermofoterapia, neurologia adulto e
infantil, reuniões e de atendimentos coletivos; iv) Clínica de Odontologia onde seu espaço
físico contempla duas clínicas, totalizando 1.447,00m², com 25 equipos e dois aparelhos de
RX cada, um bloco cirúrgico, três salas cirúrgicas, um laboratório odontológico multidisciplinar.
Atuam nestes espaços: dois cirurgiões dentistas (um como coordenador da Clínica e outro
como técnico), seis técnicos de laboratório, dois técnicos administrativo e um técnico em
prótese dentária. Além da clínica em sua sede, a IES possui uma clínica de odontologia no
Bairro SAIC com 154m², junto a um posto de saúde, visando ampliar o atendimento à
população de baixa renda.

Imagem 18. Ambulatórios existentes na Clínica Integrada.

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

f) Rede de Inovação: é uma estrutura de apoio à gestão do conhecimento, encarregada
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de fomentar a articulação dos agentes do setor produtivo entre si e com as capacidades
instaladas de pesquisa, extensão e ensino na universidade. Sua estrutura física é composta
por 9 salas dentre escritórios, salas de reuniões, e laboratórios e totaliza 239,85m².
g) Incubadora Tecnológica: Localizada no bloco R da Unochapecó, contando com
134,04m², ela conta na sua equipe com uma técnica administrativa com uma professoracoordenadora e dois estagiários, e atende atualmente mais de 27 empreendimentos e
fomenta o empreendedorismo para mais de 1.000 pessoas por ano. É um programa de
fomento às empresas nascentes para apoio e criação de novos negócios de base tecnológica
contribuindo para o desenvolvimento econômico local, além de constituir um mecanismo de
transferência de tecnologia para inovação dos projetos de pesquisa.
h) Laboratório de Materiais da Construção, com 71,60m² e também chamado de
Laboratório de materiais multifuncionais é utilizado para realização de análises envolvendo a
pesquisa e a prestação de serviços. As pesquisas são comandadas por professores doutores
e atendem o Stricto Sensu da Instituição.
i) Laboratório de microbiologia básica e clínica e de alimentos, com 60,00m², é
certificado pelo INMETRO na NBR ISO 17025 e atende somente a prestação de serviços
sendo a equipe composta por 3 técnicos e um professor.
j) Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares: tem por finalidade promover a
integração entre universidade e comunidade externa, que tem por finalidade promover a
inserção na economia formal de grupos sociais excluídos e vulneráveis, a partir da sua
organização para o trabalho, através da incubação e do acompanhamento de
empreendimentos de economia solidária na perspectiva da autogestão. Atualmente conta com
255,12m².
p) Ginásio de esportes: Área Total - 3.318,68 m², disponibiliza quadras para treinos e
jogos da comunidade acadêmica, além de academia com 192,50m², sala de ginástica/dança
com 226,87m² e sala de tatame com 345,40m².
q) ACIN: Agência de Comunicação Integrada, é um espaço do curso de Publicidade e
Propaganda da Unochapecó que objetiva aprimorar a formação profissional de seus
acadêmicos. Possui 152,70m² e proporciona estágio não obrigatório e atividade voluntária
com trabalhos reais, voltados para necessidades internas da instituição e organizações sem
fins lucrativos. Sob orientação de um técnico e professor, os acadêmicos são desafiados a
utilizar os conhecimentos adquiridos em sala de aula para aplicá-los em seus trabalhos.
r) Escritório de Projetos e Prestação de Serviço (EPPS) ocupa duas salas na Rede de
Inovação, totalizando 58,32m² com armários, impressora, mesas de trabalho com
computadores e uma mesa de reunião. Quanto à estrutura de pessoal, o EPPS possui um
coordenador, duas analistas de projetos e uma analista contábil.
s) Pronto 3D: Laboratório de Prototipagem e Novas Tecnologias Orientadas ao 3D,
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possui 110,90m² e presta serviços à comunidade acadêmica e geral em cortes a laser ou por
controle numérico computadorizado, de materiais como mdf, tecidos, eps, entre outros, além
de impressão 3D.

Imagem 19. Pronto 3D

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2017.

t) Laboratório de Resistência de Materiais de Construção Civil, com 365,05m² realiza
prestação de serviços, destacando-se ensaios de resistência à compressão, todos os serviços
prestados e seus valores são estabelecidos por meio de portaria regulamentadora.

Imagem 20. Laboratório de Resistência dos Materiais

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2018.
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Imagem 21. Laboratório de Resistência dos Materiais

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2018.

Os laboratórios, ambientes e cenários para prática didática atendem de forma
excelente às necessidades institucionais, considerando os aspectos serviços e normas de
segurança.

10.5 POLOS PRESENCIAIS

Em relação à infraestrutura e condições de funcionamento, os pólos de apoio
presencial são autorizados e credenciados pela instituição através de resolução a partir da
avaliação in loco.
A estrutura física dos pólos credenciados seguem as condições estabelecidas pelo
MEC como: salas de aula, acessibilidade, condições térmicas, equipamentos audiovisuais
entre outras.
Os pólos devem indicar um coordenador e um tutor de apoio técnico que são
responsáveis por todas as orientações técnicas em relação ao uso das tecnologias de
comunicação e informação.

10.6 ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES FÍSICOS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA

Com a democratização do ensino no Brasil, os avanços das políticas de inclusão foram
ganhando força na educação em todos os níveis e modalidades. A educação inclusiva ganha
destaque mundial e significa assegurar a todos os estudantes a igualdade de oportunidades
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educacionais. Trata-se de uma questão de direitos humanos, mundialmente divulgados em
vários eventos internacionais destacando-se: a Conferência Mundial de educação para Todos
de Jomtien (1990); a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais de
Salamanca (1994); o Foro Consultivo Internacional para a Educação para Todos de Dakar
(2000), entre outros.
Entre os marcos nacionais destacam-se a Constituição Federal de 1988; Plano
Nacional de Educação para Todos de 1993; LDB 9394/96; Resolução CNE/CEB n.º 2/2001,
que institui diretrizes nacionais para a educação básica; o documento do Ministério Público
Federal “O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular”,
editado em setembro de 2004 pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2008),
o Plano Nacional de Educação (2001, 2014).
A Política de Educação Inclusiva justifica-se para contemplar os avanços no campo da
Educação Inclusiva em âmbito nacional, as quais reverberam na Unochapecó. A partir da
criação da Política de Educação Inclusiva a Unochapecó, passou a atuar de forma efetiva no
atendimento às necessidades de pessoas com deficiência, através da criação da Divisão de
Acessibilidade que iniciou os trabalhos em 2011. Segundo a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2008), a educação especial é
uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, da educação infantil ao ensino
superior e atende estudantes com deficiência, transtornos globais no desenvolvimento e altas
habilidades. O documento faz menção, também, aos transtornos funcionais específicos.
A) Ações Que Promovem Acessibilidade
A Unochapecó tem fluxo de ações para receber estudantes com deficiência e a
promoção de outras várias ações que democratizam e incluem as pessoas com deficiência,
prezando e preservando a independência e a inclusão de todos. Estas ações estão pontuadas
a seguir:
●

Cadastro dos estudantes que informam deficiência;

●

Avaliar a presença de necessidades educacionais especiais nesses estudantes;

●

Acompanhar e promover adaptações necessárias;

●

Mediar estratégias com Docentes e Coordenadores;

●

Adaptar materiais a estudantes com deficiência visual;

●

Organizar e contratar Intérpretes de Libras, Técnico de Apoio a Pessoas com
Deficiência física e Ledor;

●

Interpretação em eventos da Unochapecó, formaturas, reuniões de colegiado,
seminários, palestras, semanas acadêmicas, bancas de qualificação e em diversos
atendimentos institucionais;
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●

Trabalho junto a DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação) na busca e instalação de
software e tecnologias assistivas;

●

Participação na Comissão de Acompanhamento de Pessoas com Deficiência da
Unochapecó;

●

Página da Acessibilidade no site da Unochapecó, que disponibiliza informações aos
estudantes e docentes;

●

Serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE);

●

Fóruns da Acessibilidade;

●

Cursos de Libras a comunidade acadêmica;

●

Capacitação aos técnicos administrativos sobre atendimento ao público com
deficiência.

●

Promover anualmente evento sobre inclusão e acessibilidade.

A estrutura física da Unochapecó possui condições exclusivas para pessoas com
deficiência, sendo composta por 117 banheiros acessíveis, 7 elevadores convencionais e 1
plataforma elevatória, 7 rampas de acesso a blocos, 26 bebedouros adaptados, 2.745,75
metros lineares de pisos táteis, 05 mesas de aula para pessoas com cadeira de rodas, 17
vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e 15 para pessoas com mobilidade
reduzida, 331 ambientes identificados com placas em braille.

Imagem 22. Piso tátil, mapa tátil, plataforma elevatória e elevador, exemplos de acessibilidade
arquitetônica distribuída pelo campus

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras. 2017 - 2018.
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10.7 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO

Há ações previstas para atender a acessibilidade no que tange a infraestrutura, como
piso tátil nos corredores, e finalização da comunicação visual e mapas táteis, no entanto é
importante considerar que houve o cumprimento das prioridades previstas no PDI anterior,
consolidando a instalação de 5 elevadores, nos blocos T, Biotério, F e R4, a identificação em
mapas e placas táteis totalizando 315 placas de salas e 06 mapas táteis e 2.745,75 metros
lineares de pisos táteis.
Para o curso de música, com previsão de início em 2019, será investido em salas com
tratamento acústico e exaustão adequados, para as aulas práticas.
Os aspectos de melhorias de salas de aula previstos no PDI anterior foram cumpridos
com a climatização de todas as salas, instalação de caixas de som com subwoofer e cadeiras
estofadas também em 100% das salas de aula do campus Chapecó e SLO. Para o presente
PDI, planeja-se a climatização das salas de aula do campus São Lourenço do Oeste, onde o
projeto da mesma encontra-se em execução.
Como prioridade de investimento de infraestrutura para as salas de aula, planeja-se o
investimento em salas de aula diferenciadas para a otimização das metodologias ativas e
salas de coworking para otimizar o uso de espaços de trabalho de docentes.
A biblioteca será reestruturada e climatizada, para ampliar a área de acervo e
condicionar melhores espaços de estudos para os acadêmicos.
A clínica escola do curso de medicina veterinária está em processo de construção e
será finalizado no ano de 2019.
O campus receberá nova comunicação visual visando o melhor deslocamento interno
de pessoas da comunidade que utilizam os serviços prestados pela Unochapecó.
Será atendido o Decreto 9.235/2017 da Portaria 315, dentro do prazo estabelecido
pela mesmo, garantindo a integridade e autenticidade de todas as informações contidas nos
documentos conforme originais.
Tabela 06 - Previsão de Investimentos 2019 – 2022

Infraestrutura

Área

Ano

Acessibilidade geral de espaços antigos

Instalação de pisos e sinalização
táteis

2019-2020

Climatização e melhorias na biblioteca

1801,29m²

2019

Reestruturação acústica salão de atos
para curso de música

198,99m²

2020

Finalização da obra e consolidação dos
espaços com equipamentos

1.064,80m²

2019
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Reformas e equipamentos para salas de
metodologias ativas

1200m²

2019 - 2022

Climatização salas de aula de São
Lourenço do Oeste

710m²

2020

Comunicação Visual do Campus

73.251,09m²

2019 - 2020

Implantação da Gestão Documental
Digital

-

2019 - 2020

Fonte: Diretoria de Logística, Projetos e Obras, 2018.
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11. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

A situação socioeconômica da região e a crescente competitividade entre as
instituições que ofertam ensino superior, sobretudo na região de atuação da Unochapecó
tornar imprescindível o monitoramento das receitas e despesas, bem como o planejamento
de ações visando o equilíbrio econômico-financeira da instituição, atentando sempre para a
qualidade acadêmica e a legislação educacional vigente.
Nesse sentido é que a análise da situação econômico-financeira de uma instituição é
relevante para diagnosticar potencialidades e fragilidades da mesma, efetuando projeções
futuras que possibilitem definir e monitorar metas, realizando correções sempre que
necessário. A sustentabilidade financeira de uma instituição possibilita a execução das
diretrizes institucionais visando o cumprimento da missão e visão.
Em se tratando das instituições de ensino superior, especialmente as Universidades
Comunitárias este assunto ganha sentido bastante complexo. Morosini e Franco (2006, p. 61),
destacam a sustentabilidade como marca e fonte de tensões nas comunitárias:

A tensão decorre da sua dupla natureza: o caráter público de serviço à
comunidade, que tende a ser visto como oposto à sustentabilidade, e o
caráter heterônomo e cambiante de sua inegável inserção num mundo
globalizado, competitivo e em luta pela sobrevivência, que exige o
empreendedorismo.

Nesse contexto é que a Unochapecó vem aprimorando a metodologia de elaboração
e acompanhamento do orçamento, fornecendo condições para que os gestores possam
administrar e acompanhar a execução dos recursos previstos com foco na sustentabilidade.
Com o intuito de otimizar os valores comprometidos com recursos de pessoal, a
revisão da política de ensino prevê a inclusão de disciplinas institucionais e compartilhadas
em todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos. Além disso, prevê também o
acompanhamento mensal da distribuição de carga horária dos docentes com base nas metas
aprovadas em orçamento, também a instituição vem implementando soluções tecnológicas
que visam a otimização de gastos.
A instituição vem criando formas de socializar os resultados, proporcionando, assim, o
acompanhamento, a análise e a sugestão de ações corretivas diante das metas
estabelecidas. Nessa direção, o planejamento operacional anual, onde se definem as
prioridades e as metas orçamentárias e acadêmicas para o ano seguinte é um processo que
envolve os gestores da instituição com suas respectivas áreas e setores.
É importante destacar ainda que, a definição de metas e ações não torna o
planejamento inflexível, uma vez que o acompanhamento contínuo permite rever, reformular
ou inserir ações quando estas se fizerem necessárias. Proporcionando assim procedimentos
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de ação corretiva para o alcance dos objetivos estabelecidos no orçamento anual, alinhados
com os objetivos do PDI.

11.1 SITUAÇÃO PATRIMONIAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Unochapecó possui um campus em Chapecó, implantado em 239.256,33m² de lote,
e outro em São Lourenço do Oeste, em uma área de lote de 28.011,12m². A área total em
terrenos pertencentes a Unochapecó soma 444.815,70m², considerando os lotes onde outros
equipamentos de atividades de extensão e tecnologia estão implantados, fora dos campi.
As atividades desenvolvidas pela Unochapecó estão distribuídas em 76.822,17m² de
área construída, sendo 66.248,94m² no Campus Chapecó, 2.360,73m² no Campus São
Lourenço do Oeste, e 8.212,50m² em imóveis com outras atividades, com apenas 2.088,22m²
destes locados por questões estratégicas de atendimento à população.
São 16 blocos no campus Chapecó abrigando estruturas administrativas, de ensino,
laboratórios, pesquisa, extensão, pós-graduação lato e stricto e um bloco em São Lourenço
do Oeste. São 163 salas de aula no Campus Chapecó, sendo duas delas para metodologias
ativas, e 17 salas de aula no Campus São Lourenço do Oeste.
A IES possui no campus Chapecó, 05 auditórios, 1 salão de atos, 1 salão nobre e 05
plenários e 01 plenário no campus de São Lourenço do Oeste, todos atendem de maneira
excelente os aspectos de quantidade, iluminação, acessibilidade, ventilação, conservação e
manutenção, limpeza, acústica e segurança. Todos estão climatizados, equipados com
multimídia, data show, tela de projeção.
A instituição ainda dispõe de biblioteca, salas de aula climatizadas, salas dos
professores e coordenadores, espaços para atendimentos aos alunos, entre outros.
Quanto a situação econômico-financeira da instituição destaca-se o baixo grau de
endividamento da mesma, folha de pagamento e despesas gerais controladas mensalmente
através do comparativo entre o orçado e realizado e reservas financeiras em nível adequado
para honrar os compromissos com terceiros. Ressalta-se o monitoramento frequente das
receitas e gastos institucionais objetivando a sustentabilidade financeira.

11.2 POLÍTICAS PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS E PLANOS DE INVESTIMENTO

No último trimestre de cada ano o orçamento da Unochapecó é elaborado. Nele consta
o volume previsto de receitas (graduação, extensão, pesquisa, lato e stricto sensu e outras
receitas), gastos (folha de pagamento dos funcionários e despesas gerais) e a expectativa de
investimentos necessário para o próximo ano. Os investimentos necessários são apontados
pela diretoria de logística, projetos e obras e analisados em conjunto com a reitoria e diretoria
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de planejamento e controle.
A peça orçamentária é apresentada, apreciada e aprovada nas instâncias
competentes. Com a aprovação do orçamento inicia-se a fase de alocação dos recursos para
o custeio das unidades acadêmicas e administrativas, cada unidade tem um gestor
responsável pelo gerenciamento dos recursos disponíveis. O mesmo tem a disposição um
sistema que apresenta os valores distribuídos nos meses do ano e relatórios que possibilitam
acompanhar detalhadamente onde os gastos se efetivaram. Para a realização de cada gasto
em cada unidade da instituição existe a necessidade da aprovação do responsável pela
mesma no sistema.
Quanto ao plano de investimentos, existem ações previstas para atender a
acessibilidade no que tange a infraestrutura, como piso tátil nos corredores, finalização da
comunicação visual e mapas táteis. Para o curso de música, com previsão de início em 2019,
será investido em salas com tratamento acústico e exaustão adequados, para as aulas
práticas.
Planeja-se a climatização das salas de aula do campus São Lourenço do Oeste, onde
o projeto encontra-se em execução, planeja-se também o investimento em salas de aula
diferenciadas para metodologias ativas e salas de coworking para otimizar o uso de espaços
de trabalho de docentes.
A biblioteca será reestruturada e climatizada, para ampliar a área de acervo e
condicionar melhores espaços de estudos para os acadêmicos. A clínica escola do curso de
medicina veterinária está em processo de construção e será finalizado no ano de 2019.
Por fim, o campus receberá nova comunicação visual com o objetivo de melhorar o
deslocamento interno de pessoas da comunidade que utilizam os serviços prestados pela
Unochapecó.
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APÊNDICE A – ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL
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APÊNDICE B – RELAÇÃO DE LABORATÓRIOS

Laboratórios

Área
(m²)

Capacidade

Principais cursos
atendidos

ACIN Jornalismo

51,18

20

Jornalismo;
Prestação de
Serviços.

7 Computadores iMac
1 Notebook
1 Televisor
6 Computadores iMac (com pacote adobe (photoshop / illustrator /
indesign)
1 Câmera fotográfica
7 Mesas digitalizadoras
1 Mesa de corte iluminada

Principais equipamentos

ACIN Publicidade

50,7

15

Publicidade e
Propaganda;
Prestação de
Serviços.

Brinquedoteca

64,67

30

Pedagogia.

Completamente equipada para atender as atividades propostas,
com estrutura de mobiliário e recursos pedagógicos.

98,26

Local adequadamente dimensionado
para atendimento e gestão para
entrega, retirada e armazenamento de
reagentes e resíduos

Todos os cursos que
utilizam reagentes
químicos.

1 Balança analítica
1 Capela de Exaustão
1 Chuveiro e lava-olhos
Estrutura para acondicionamento de reagentes, medicamentos
controlados pela Vigilância Sanitária e resíduos de forma
segurança.

Ciências Biológicas;
Educação Física;
Enfermagem;
Farmácia;
Fisioterapia;
Medicina;
Medicina Veterinária;
Odontologia;
Psicologia;
Pós-graduação stricto
sensu.

1 Balança analítica
1 Balança semi-analítica
1 Balança até 6kg
1 Balança até 15 kg
2 Mesa cirúrgica veterinária
2 Foco auxiliar cirúrgico
1 Leitor de microplacas
1 Cabine de proteção biológica
1 Câmara de CO
1 Homogeneizador
1 Centrífuga convencional
1 Centrífuga refrigerada
3 Desumidificador
1 Destilador

Central de Reagentes e
Resíduos Químicos

Complexo de Bioterismo
(Biotério)

415,92

Capacidade diferenciada e adequada
para cada função do espaço.
Complexo Biotério compreende: área
administrativa, sanitários e corredor
com 35,34 m²; área de experimentação
com 244,77 m²; recepção salas de prélavagem e lavagem, com 45,42 m² e
área de criação com 90,39 m²

2
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1 Banho ultrassônico
1 Estufa de secagem e esterilização
1 Autoclave Vertical
1 Peneira manual
2 Mesa em metal com rodas
3 Carro bandeja com rodas
10 Gaiolas metabólicas
1 Tanque water maze
1 Esquiva passiva com gerador de choques
1 Analgesímetro digital
1 Labirinto em cruz elevado
1 Rota Rod
1 Campo aberto (Open Field para ratos)
1 Placa quente
1 Pletismômetro de pata
1 Teste Tail Flick
1 Acessório de Von Frey
4 Campo aberto (para camundongos)

Escritório de Design

Ginásio do Esporte

Academia de musculação

50,72

3.318,68

192,5

12

4 Mesas digitalizadoras
Design;
4 Mouses gamers
Design de Moda;
1 Notebook
Prestação de serviços. 2 Computadores iMac
1 Computador

650

Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura;
Programas de
Extensão;
Acadêmicos,
colaboradores da
instituição e
comunidade em geral.

Área administrativa e recepção, sanitários, vestiários, além de
áreas específicas, adequadamente equipadas

40

Educação Física;
Fisioterapia;
Nutrição;
Pós-graduação stricto
sensu;
Programas de
Extensão;

5 Esteiras
3 Bikes Spinnings
1 Bicicleta Horizontal
1 Cross over
1 Pulley puxada alta
1 Eliptico
1 Peck Deck (voador)
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Acadêmicos,
colaboradores da
instituição e
comunidade em geral.

1 Máquina Abdutor/adutor
1 Cadeira extensora
1 Mesa flexora horizontal
1 Máquina de glúteos
1 Graviton
1 Banco scott
1 Barra guiada
1 Máquina de remada (cavalo)
1 Máquina de supino reto
1 Supino inclinado
1 Barra live
1 Leg press 45
1 Hack
1 Banco abdominal
1 Suporte e halteres

126,5

Educação Física;
Acadêmicos,
colaboradores da
instituição e
comunidade em geral.

Devidamente equipada

63,3

Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura;
Acadêmicos,
colaboradores da
instituição e
comunidade em geral.

Devidamente equipada

Sala dança

226,87

Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura;
Acadêmicos,
colaboradores da
instituição e
comunidade em geral.

Devidamente equipada

Sala Tatame

345,4

Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura;

Devidamente equipada

2 Quadras poliesportivas

1 Quadra de ginástica
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Acadêmicos,
colaboradores da
instituição e
comunidade em geral.

Laboratório Ateliê de
Cerâmica

21,5

Laboratório Ateliê de
Desenho

96,9

Laboratório Ateliê de
Escultura

115,8

25

Artes Visuais.

1 Mufla
1 Tesoura/Chapa (Corta Ferro)
1 Balança
1 Fogão

25

Artes Visuais.

Devidamente equipada, contando com manequins e mesas de
desenho para atender as atividades propostas.

25

Artes Visuai;
Design.

Devidamente equipada, com estrutura para atender todas as
necessidades, contando com equipamentos (forno mufla, balança e
fogão) e mobiliário que proporcionem realizar da melhor forma as
atividades.

Laboratório Ateliê de
Gravura

115,93

25

Artes Visuais.

1
2
Suporte
4
Prensa
1
8 Mesas grandes

Laboratório Ateliê de
Pintura

96,77

25

Artes Visuais.

Devidamente equipada, com estrutura para atender todas as
necessidades, contando com equipamentos e especialmente
mobiliário que proporcionem realizar da melhor forma as atividades.

Laboratório de Análise de
Sementes e Fisiologia
Vegetal

69,65

20

Liquidificador
para
secagem
para
pintura

1 Computadores
3 DBO’s
1 Diafanoscópios
1 Divisor de Sementes
Ciências Biológicas;
1 Deionizador para água
Agronomia;
1 Estufa de Secagem
Medicina Veterinária;
1 Freezer
Pós-Graduação Stricto
1 Geladeira
Sensu.
4 Germinadores
1 Lupa Com Luz
3 Microscópios
1 Prensa para Papel Mata-borrão

de
em

Industrial
telas
tela
Fogareiro
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Laboratório de Análise
Instrumental I

Laboratório de Análise
Instrumental II

Laboratório de Análise
Sensorial

Laboratório de Anatomia

35,75

52,10

32,95

364

10

4 Espectrofotômetro
1 Centrífuga
Engenharia de
1 Viscosímetro
Alimentos;
1 Banho maria
Engenharia Química;
1 Fotômetro de chama
Pós-Graduação Stricto 4 Bomba a vácuo
Sensu.
1 Cromatógrafo gasoso com DCT
7 Refratômetro portátil 0-90
9 Chapa de aquecimento

20

1 Balança semi analítica
1 Balança analítica
1 Evaporador rotativo
1 Bomba a vácuo
Engenharia de
1 Estufa microprocessada de secagem
Alimentos;
1 Estufa de secagem com circulação de ar
Engenharia Química;
Pós-Graduação Stricto 1 Banho termostático
1 Capela de exaustão
Sensu.
1 Refrigerador
1 Freezer
15 Manta de aquecimento
7 Agitador magnético
2 Agitador de tubo

10

Complexo de laboratório de anatomia,
compreende 2 sala de Anatomia
Humana, 1 sala de Anatomia Animal,
Ossário, Sala de Preparo, além de
Recepção e Áreas Administrativas e
Sanitárias.

Engenharia de
Alimentos;
Nutrição.

1 Agitador Mecânico
1 Fogão
1 Forno Elétrico
1 Frezzer
1 Geladeira Frost Free
1 Iogurteira
1 Microondas
1 pHmetro
1 Filtro e purificador de Água
3 Cabines com sistema de iluminação diferenciada para avaliação
sensorial

Agronomia;
Ciências Biológicas;
Educação Física;
Enfermagem;
Farmácia;
Fisioterapia;

3 Chuveiro de Emergência
1 Negatoscópio
1 Mesa de dissecação para necrópsia
2 Microcomputador
1 Microscópio biológico binocular
1 Monitor, 15 polegadas
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Laboratório de Anatomia
Humana

107,75
72 (36 cada sala)
(2 salas)

Laboratório de Anatomia
Animal

55,86

36

Ossário

30

5

Sala de preparo

50,74

Laboratório de Análise de
Alimentos

350,51

30

Medicina;
Medicina Veterinária;
Nutrição;
Odontologia;
Psicologia;
Todos os cursos da
instituição por meio de
visitas.

Engenharia de
Alimentos;
Engenharia Química;
Pós-Graduação Stricto
Sensu.

1 Monitor 17 polegadas
1 Monitor 17 polegadas
3 Freezer horizontal
3 Tanque de formol
1 Câmera fria
1 Tanque de formol elétrico
1 Sistema de Exaustor
1 Serra fita de bancada
1 Estufa
2 tanques de glicerina
10 cadáveres (08 conservados formol e 2 na técnica Complucad)
Peças anatômicas separadas por sistema
Modelos artificiais: 02 Cortes de rim, embrião, estômago com
pâncreas e duodeno, 2 jejunos (400x), 4 hérnias inguinal, néfron e
glomérulo, 3 pélvis femininas, 9 pélvis masculina, rim glomérulos,
rim néfrons, 3 rins e órgãos posteriores do abdômen superior, 8
unidades de Série gravidez, sistema de movimento respiratório, 8
Sistemas digestivos, 3 sistemas urinários bissexual, 6 sistemas
urogenitais (3 femininos e 3 masculinos), 2 torsos, 2 úteros, 2
vilosidades intestinais, 2 braços musculado, 2 braços, 13
Corações (com e sem diafragma), mão vascular, 3 modelos
musculares, 2 perna musculadas, 17 sistemas circulatório (1
elétrico), 5 torsos (2 bissexual, 1 medicina avançada), boneco
anatômico, 25 articulações (3 mãos, 3 pés, 9 ombros, 9 quadris),
2 cabeças bi seccionadas, 2 células nervosas, neurônio, 6 colunas
vertebrais, 7 cortes pele em bloco, 8 crânios, 12 encéfalos, 4
esqueletos base, 6 esqueletos de mão, 7 esqueletos de pé, 8
laringes, 6 metades da cabeça, 15 colunas (5 cervical, 5 torácica e
5 lombar), 8 articulações cotovelo, 8 articulações joelho, 5
pulmões, 3 olhos, 7 ouvidos, 4 pulmões transparentes, 4 sistemas
respiratórios TGD/Laerdal/Taimi/3B/Deluxe, CDs: 2 Neuro trainer,
2 Muscle trainer, 2 unidades Anatomy trainer, 3B, CDs Projeto
Homem Virtual, 2 urologia, hidratação da pele, acne, fotoproteção,
câncer de pele, ciclo menstrual e 15 pôsteres 3B.
2 Agitador de tubos vórtex
3 Alcoolômetro
5 Autoclave
3 Balança analítica
4 Balança semi-analítica cap. 3200g prec. 0,01g
3 Banho dubnoff microprocessado faixa/trab 5 acima da ambiente
até 100ºc

183

8 Banho sorológico microprocessado
1 Bloco aquecedor/digestor para 42 tubos
3 Bomba à vácuo
1 Bureta intercambiável 10ml
3 Cabine de segurança biológica
2 Capela de exaustão
3 Carrinho inox
1 Centrífuga super
2 Chapa aquecedora redonda
chapa aquecedora retangular
1 Condutivímetro
3 Contador de colônias
1 Crioscópio eletrônico processado
2 Destilador de água inox
1 Determinador de gordura
1 Determinador de proteína
9 Estufa bacteriológica com circulação de ar
1 Estufa de esterilização e secagem
4 Estufa incubadora
Estufa secagem c/ cir. ar
2 Forno mufla
1 Fotômetro de chama
4 Freezer
1 Gabinete cromatográfico
2 Homogeneizador de amostras
3 Lactodensímetro
1 Lavadora lava e seca 7kg
5 Macropipetador
8 Manômetro
2 Manta aquecedora
1 Marcador de vidraria/ caneta
2 Marcadora de vidraria
2 Medidor de ph microprocessado mod. ls xxx-44
1 Medidor multiparamétrico
3 Microondas
2 Micropipeta ajustável 10-100ul
3 Micropipeta ajustável 100-1000ul
3 Micropipeta ajustável 1000-10000ul
2 Micropipeta ajustável 0,5-10ul
1 Micropipeta ajustável 10-1000ul
1 Micropipeta ajustável 10-100ul
2 Microscópio biológico binocular
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1 Mixer b-400
1 Termoreator
1 Espectroquântico
1 Turbidímetro portátil
1 Turbidímetro portátil digital
1 Ultra purificador de água

Laboratório de Automação 79,20

Laboratório de Bar e
Enologia

81,94

Laboratório de Bioquímica 67,85

12

Engenharia Elétrica;
Engenharia Mecânica.

10 Bancada de automação
5 CPU
11 Monitor
1 Motor de indução trifásico
1 Motor de indução trifásico
10 Inversor de frequência
1 Fonte power supply
10 Switch
10 CLP compact logix
10 Panel view plus
10 Multímetro Digital

40

Gastronomia;
Nutrição.

1 Geladeira
1 Máquina de lavar louça
1 Recursos multimídias
1 Armário com toda a estrutura de louças e utensílios necessários

Farmácia;
Medicina.

3 Agitador de tubos, modelo AP-56
2 Agitador de tubos vórtex motion
1 Agitador de tubos infrared system
1 Agitador basic Gangora (K45-1520)
1 Analisador automático, Cobas C111
1 Banho Maria capacidade de 80 tubos,
1 Banho Maria capacidade de 160 tubos
1 Centrífuga para 08 tubos
1 Deionizador
1 Estufa de esterilização e secagem
1 Freezer capacidade 300 L
1 Fotômetro, BTS-310
1 Fotômetro, BioPlus Bio 2000
12 Microscópio, CX21
1 Refrigerador
1 Relógio multitimer

20
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Laboratório de
Biotecnologia
Farmacêutica

36,75

15

Farmácia;
Medicina.

1 Agitador de tubos
1 Autoclave vertical
1 Balança semi-analítica
1 Banho Maria, Walter Bath/Model 1100
1 Banho Maria Digital
1 Banho Maria (c/ termômetro 0 – 150ºC/Incoterm - L 164/08)
1 Banho seco/termobloco - série 330 D
1 Bomba de vácuo
2 Câmara de Segurança Biológica Vertical
1 Capela para exaustão de gases
1 Centrífuga digital programável com rotor
1 Cuba de eletroforese horizontal,
Conjunto composto por:
01 Cuba de eletroforese horizontal. Cod.HMINI7;
01 Bandeja em acrílico, cód. HMINI7-BUV;
02 Pentes em poliestireno. Cod. PH7-8-1;
01 Pacote contendo guias vermelhas Cod. HMINI7-G);"
1 Cuba eletroforese horizontal
Conjunto composto por:
01 Cuba de eletroforese horizontal Cod.HMEDI15;
01 Bandeja em acrílico, Cod. HMEDI15-BUV;
02 Portas delimitadoras Cod.HMEDI15-D;
02 Pentes em poliestireno, Cod.PH15-20-1;
01 Pacote de guias vermelhas Cod.HMEDI15-G;"
1 Cuba eletroforese vertical
Conjunto composto por:
01 Unidade Principal;
01 Módulo para eletroforese em gel;
02 Placas de vidro, Cod. MV10VE;
02 Placas de vidro planas Cod.MV10VPE1;
02 Pentes Cod. PV10-12-1;
01 Placa Dummy. Cod. MV10D;
01 Base p/ preparo externo de g‚is (Cod.MV10P);
01 Almofada de silicone.
01 Pacote de Resfriamento (Cod. MV10RES).
01 Módulo para eletroforese de capilaridade para tubos de gel;
10 Tubos de capilaridade;
Plugs brancos;
Pentes 2-D
Espaçadores;
01 módulo de eletroblotting interno;
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03 cassetes de compressão para géis."
1 Chapa de aquecimento/velocidade
1 Desumidificador
1 Estufa bacteriológica
1 Estufa de esterilização e secagem
1 Estufa de Biotecnologia Vegetal
1 Fonte de eletroforese microprocessada, adaptador, sistema
modular completo
Fonte geradora DDP ou fonte de eletroforese microprocessada,
Modelo PW300. O conjunto é composto por:
01 Unidade principal Mod. PW300;
01 Manual de instruções;
01 par de conectores com encaixe para 4 mm;"
1 Forno Microondas
1 Freezer vertical
2 Geladeira vertical
1 Mesa agitadora
1 pHmetro de bancada
1 Sistema fotodocumentação
1 Termociclador automático

Laboratórios de Botânica

Laboratório de
Bromatologia

61,5

35,45

25

10

Ciências Biológicas;
Agronomia;
Pedagogia.

25 Estereomicroscópio
18 Microscópio óptico
1 Câmera
1 Estufa de secagem e esterilização
1 Televisão
1 Desumidificador
1 Geladeira
1 Câmara de Germinação

Agronomia;
Medicina Veterinária;
Engenharia de
Alimentos;
Engenharia Química.

1 Agitador de soluções
1 Agitador magnético
1 Balança analítica
1 Balança semi-analítica
2 Bloco de digestão
2 Bomba de vácuo
1 Bomba calorimétrica
1 Capela de Exaustão
1 Chapa Aquecedora
3 Destilador de Nitrogênio
1 Determinador de fibra
1 Determinador de açúcares redutores
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1 Determinador de gordura
1 Estabilizador eletrônico
1 Estufa c/ circulação forçada
Freezer
1 Geladeira
3 Manta de aquecimento
1 Moedor de carne elétrico
1 Seladora de mesa

Laboratório de
Cardiorespiratório

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

2 Oxímetro de dedo
1 Luxímetro digital
1 Ventilômetro digital
1 Esteira elétrica
1 Bicicleta ergométrica
1 Bipap PV 102 Serial c/ máscara facial Vmask
1 CPAP PV 101 inteligence
Kit manovacuômetro
1 Umidificador medicinal
1 Fluxômetro
1 Vacuômetro (aspirador) com recipiente acrílico
1 Válvula dupla (tomada dupla)
1 Regulador (manômetro para
oxiterapia)
1 Voldyne adulto
1 Voldyne infantil
1 Incentivador à volume Coach – 4000 ml
1 Incentivador à volume Coach – 2000 ml
2 Peak-flow adulto – inspiratório
2 Resistor IMT com 6 graduações
1 Flutter VRP1
2 Flutter Shaker – Incentivador respiratório
1 Acapella paciente
6 Exercitador respiratório – Respiron
3 Threshold IMT inspiratório
3 Threshold PEP expiratório
1 Kit Epap adulto (inclui máscara, headgear, válvula unidirecional e
válvula de Peep)
6 Inspirômetro – de incentivo ou fluxo CliniFLO
3 Cronômetro Profissional
3 Monitor Cardíaco
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Laboratório de
Cinesiologia e
Cinesioterapia

40,07

10

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

1 Barras paralelas em inóx
1 Piso em madeira p/ paralela, em borracha
1 Escada de canto com rampa em madeira
1 Espaldar fixo em madeira
1 Exercitador de tornozelo duplo
1 Exercitador de tornozelo simples
5 Digi-flex (Preto, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo)
3 Power-web grande (Verde/Forte, Vermelho/Médio),
Amarelo/Fraco)
3 Power-web pequeno (Verde/Forte, Vermelho/Médio),
Amarelo/Fraco)
3 Exercitador de tornozelo completo
3 Tornozeleira 3 Kg (Par)
4 Tornozeleira 2 Kg (Par)
2 Tornozeleira 1,5 Kg (Par)
3 Tornozeleira 1 Kg (Par)
4 Tornozeleira 0,5 Kg (Par)
1 Polia não- elástica
1 Kit fisioboll com 3 unidades
5 Disco para propriocepção -Dyna Disc
5 Bola crespa grande
5 Bola crespa pequena
3 Bola lisa
1 Muleta de madeira (Par)
1 Bengala de alumínio
1 Andador adulto/infantil
2 Kit com pares de Halter emborrachado (0,5 kg, 1kg, 2 kg, 3 kg, 4
kg, 5 kg)
6 Colchonetes
1 Tábua de equilíbrio em madeira redonda
1 Tábua de equilíbrio em madeira retangular
1 Tábua de alongamento em madeira
1 Moldura de espelho c/ rodinhas e espelho
1 Physio roll 55 cm
1 Physio roll 40 cm
1 Physio roll 30cm
1 Bola Bobath (120, 95, 85, 55, 45 cm)
6 Bola Bobath (75, 65 cm)
1 Balanço proprioceptivo em ferro e pintura epóx - Balancin
1 Cama elástica (0,90 m de diâmetro)
1 Jogo de bastões coloridos com 5 unidades em madeira
10 Colchonetes Yoga-Kap
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10 Kit Postura Instituto Patricia Lacombe
5 Macas Portáteis
15 Faixas elásticas
4 Balance Pad -Almofada para treino de equilíbrio e propriocepção
3 Balance Beam - Almofada para treino de equilíbrio e
propriocepção
6 Bola isostretching 1kg
11 Bolas isostretching 2kg
16 Bastões para Isostretching
19 Cones para treinamento
5 Cones Chinesinhos
6 Overball
2 Pilates Ultra Circle
2 Barra Flexível- Flex Bar
21 Cintos para Tração
Barrea ajustável para saltos (jogo com 4)
2 Plataforma deslizante Slide Board para treinamento funcional
1 Funcional Med
1 Stabilizer Pressure Bio Feed Bach
1 T1x – Treinamento para suspensão
2 Escadas de Agilidade Pró Action
3 Rolo de EVA/\espuma para Pilates
3 Rolo de EVA Foam Roller
1 Cadeira de rodas com Pneus Maciços
1 Eretor plataforma
1 Mesa ortostática elétrica
1 Aparelho de Tração Lombar Pneumática
2 Meia bola Bosú
2 Step aerobic

Laboratório
Eletrotermofototerapia

66,20

10

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

6 Divã tubular com cabeceira regulável
1 Divã com orifício para o rosto em madeira
7 Banqueta com rodas e regulagem de altura
6 Escada 2 degraus em ferro
6 Mesa auxiliar em ferro 2 gabinetes
1 Cadeira para aplicação de Schliephak em madeira
1 Theracool elétrico com aplicador multi-uso
1 Endophasys I
1 Endophasys D
1 Endophasys R
2 Neurodyn High Volt
2 Neurodyn 10
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1 Neurovector
2 Neurodyn II
2 Neurodyn III – Tens/Fes
1 Laser HTM – Hélio Neônio
4 Neurodyn Portátil
1 Laserpulse
1 Caneta para Laserpulse 830 nm
1 Caneta para Laserpulse 904 nm
2 Avatar III
1 Diapulsi 990
1 Pro-seven 977
1 Thermopulse
1 Microtherm MW 893
2 Infravermelho de mesa
2 Infravermelho com pedestal e rodízio
4 Lâmpada para infravermelho
2 Òculos para laser
1 Neurodyn Evolution
2 Endophasys nms 0501
2 Sonophasys
1 Endophoton
1 Microondas Diatherapic

Laboratório de Fisiologia
do Exercício

70,2

Laboratório de Bioquímica
20
do Exercício

60

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

10

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

1 Esteira master super ATL
1 Gaiola de agachamento
1 Balança digital PS 80
1 Lactímetro
1 Glicosímetro Ulta 2
1 Estadiômetro fixo
27 Estetoscópios
10 Esfigmomanômetros
2 Relógio Esportivo
6 Cronômetro
6 Monitor Cardíaco
1 Bioimpedância
Devidamente Equipado, destacando-se analisador automático,
Cobas C111
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Laboratório de Medidas e
Avaliação

Laboratório de
Hidroterapia

Laboratório de Pesquisa
em Movimento - LAPEM

Laboratório de Recursos
Terapêuticos Manuais

19,3

9,3

54,5

55,2

Laboratório de Semiologia 24,6

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

1 Balança digital com estadiômetro
3 Balança digital
2 Balança de controle corporal
1 Simetrógrafo portátil
1 Dinamômetro Mecânico
20 Paquímetros
11 Adipômetro/plicômetro
1 Flexímetro
1 Dyna Disc (Disco para propriocepção)
3 Estadiômetro compacto
1 Estadiômetro fixo

5

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

1 Cadeira para turbilhão
1 Turbilhão em fibra THG-180 , PLUS
1 Turbilhão em fibra THG-180 , MASTER
1 Arco para hidroterapia grande – em E.V.A.
5 Colete cervical para hidroterapia
1 Cavalo grande para hidroterapia – em E.V.A.
1 Cavalo pequeno para hidroterapia – em E.V.A
1 Dyna disc – disco para propriocepção

20

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

1 Eletromiógrafo
1 Plataforma de força
1 Kit manômetro p/ treinamento c/ oclusão vascular
1 Fotocélula c/ software full hidrofit
1 Teste PURDUE
1 Teste GROOVE

20

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

1 Mesa de drop básica
1 Mesa postural para RPG – com haste removível
1 Conjunto com 3 banquetas para RPG
1 Tatame alto de madeira 2,5mx2,5x45cm
1 Massageador com infra-vermelho
1 Cadeira de Quick Massagem
2 Activ Roll, rolinho para massagem
56 Tatame montável em EVA 1mx1mx15mm
1 Espelho de parede 9,5mx1,5m

15

Fisioterapia;
Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

1 Oxímetro de pulso
1 Passômetro c/ medidor de gordura
5 Esfigmomanômetro Aneróide
1 Balança pessoal digital

5
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1 Negatoscópio
6 Estetoscópio Rappaport
1 Cifolordômetro
1 Simetrógrafo
7 Goniômetro pequeno
14 Goniômetro médio
5 Examinador de reflexos
8 Esfigmomanômetro aneróide
1 Flexímetro
1 Paquímetro
1 Banco de Wells

38,32

20

Farmácia;
Medicina;
Medicina Veterinária.

1 Refrigerador
1 Centrífuga
1 TV com adaptador
1 Capela de Fluxo Laminar
1 Agitador de tubos
1 Centrífuga para micro-hematócrito
2 Banho Maria
1 Estufa de secagem
1 Estufa Bacteriológica
1 Homogeinizador de tubos
1 Desumidificador
1 Coagulômetro
1 Desumidificador
1 Fonte de energia para impressora
1 Microscópio
1 Microscópio Trinocular

96,92

27

Design de moda.

27 Mesa com a máquina de costura embutida
3 Manequim

20

5 Armadilha fotográfica digital
2 Armadilha fotográfica digital com vídeo
1 Armadilha Malaise
Ciências Biológicas
1 Balança analítica
Bacharelado e
1 Balança de bolso digital 500 g
Licenciatura;
2 Balanças de precisão (dinamômetro) 10 g
Pós-Graduação Stricto 1 Balança de precisão (dinamômetro) 10 Kg
Sensu.
2 Balanças de precisão (dinamômetro) 100 g
2 Balanças de precisão (dinamômetro) 1000 g
1 Balanças de precisão (dinamômetro) 2500 g
3 Balanças de precisão (dinamômetro) 30 g

Laboratório de Citologia
Laboratório de
Hematologia

Laboratório de Micologia

Laboratório de Confecção

Laboratório de Ecologia

64,33
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3 Balanças de precisão (dinamômetro) 300 g
1 Balança de precisão (dinamômetro) 5 Kg
1 Balança de precisão (dinamômetro) 60 g
2 Balanças de precisão (dinamômetro) 600 g
1 Balança de precisão manual 1610 g
8 Binóculos 10x42 mm
2 Binóculos 10x50 mm
7 Binóculos 7x35 mm
6 Bússolas
3 Câmeras fotográficas digital profissional
1 Coletor de sedimento tipo Kajak
1 Computador de mesa
3 Condutivímetros de bolso
1 Densiômetro Esférico Convexo
1 Desumidificador
1 Estação Meteorológica
8 Estereomicroscópios
1 Estufa
1 Etiquetador digital Fita 12 mm TZe-231
1 Etiquetador manual Fita dymo 9 mm
10 Fitas métricas 150 cm
1 Freezers horizontal
2 Freezers vertical
1 Funil de Berlese
1 Garrafa de Van Dorn
1 Geladeira
1 Gerador 4 Tempos saída 110 Volts gasolina
6 GPS
1 Gravador analógico profissional
2 Gravador digital profissional
1 Gravador microcassette
1 Kit de Injeção Manual de Elastômero Alpha Tag
11 Lanterna de cabeça
5 Lanterna de mão
1 Lente Nikkor 70-300 mm
1 Lente Nikkor 80-400 mm
1 Lente olho de peixe 8mm
2 Microfones direcional
2 Mini Medidores Multifuncional
5 Minigravadores digital
6 Oxímetros microprocessado
4 Paquímetros digital 150 mm
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1 Paquímetro digital 300 mm
2 pHmetro de bolso
3 pHmetro portátil
4 Pluviômetros digital
1 Rádio walk-talk
1 Retículo em cruz
1 Sonda multiparâmetro
1 Termistor digital
2 Termohigroanemômetro
2 Termohigrômetro

Laboratório de
Entomologia Ecológica

Laboratório de Elétrica

30,18

73,7

10

40

Ciências Biológicas
Bacharelado e
4 Estereomicroscópio
Licenciatura;
2 Computador de mesa
Pós-Graduação Stricto 1 BOD
Sensu.

Engenharia Elétrica

3 Motor 3~ 1,5 cv 220/380 V
1 Motor 3~ 5 cv 220/380V
1 Motor monofásico 1/4cv 110/220V
1 Máquina assíncrona de rotor bobinado
1 Máquina síncrona de polos rotativos
1 Máquina CC
1 Carga resistiva 3~ 220V/2,5A
1 Auxiliar de partida 3~ 108V/2,2A
1 Reostato de campo 1K ohm
1 Reostato de campo 6 ohm
1 Excitatriz estática p/ campo
5 Variac 3~
1 Variac monofásico
1 Tacômetro digital ótico
Sequencímetro
Termômetro digital
1 Freio eletromagnético
1 Furadeira de impacto
1 CLP
Alicate wattímetro
1 Fonte
Medidor de corrente
1 Módulo para entrada analógica
1 Equipamento de teste e medição
Medidor de grandezas elétricas
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1 Transformador 3~
1 Transformador 3~
5 Bancada Weg automação
1 Tacômetro foto/contato digital
Multímetro Digital
Multímetro analógico
Miliamperímetro analógico

Laboratório de Eletrônica

Laboratório de Eletrônica
de Potência

96,20

96,20

45

45

Engenharia Elétrica

4 Gerador arbitrário de função
5 Regulador digital de tensão 0-32V, 3A
5 Regulador de tensão 0-30V, 3A
8 Osciloscópio digital
5 Gerador de funções
3 Osciloscópio digital
4 Gerador arbitrário de função
3 Bancada Datapool
1 Prototipadora
Alicate amperímetro Fluke
Multimetro Digital Minipa
Multimetro Digital Minipa
Multímetro analógico
Alicate multimetro Minipa
Capacitimetro digital Minipa

Engenharia Elétrica

Freescale codewarrior
Osciloscópio digital
Medidor de LCR Digital
Ponte LCR de bancada
3 Osciloscópios digital
Multímetro digital
Multímetro digital Fluke
Multímetro digital
Multímetro analógico
2 Alicates wattímetro
Parafusadeira Bosch
Estação de solda
Regulador digital de tensão 0-32V, 3A
Osciloscópio digital
Ferro de solda
Ferro de solda
Osciloscópio analógico
Furadeira
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2 Fontes variáveis de alimentação DC Variac
Ponteira isolada de tensão
Estação de solda
Regulador de tensão 0-30V, 3A
Laboratório educacional virtual de instrumentação
Placa de desenvolvimento
Gravador de PIC
Indicador de pesagem
Microcontrolador Renesas Demonstration kit
Célula de carga
Sistema de aquisição de dados USB
Módulo de entrada analogica 12 bits
Módulo de entrada de corrente simultânea
Kit DSP
Piccolo F28069 controlSTICK
Estação de acoplamento USB
Placa fotovoltaica
Ponteira de corrente
Ponteira de corrente
Kit DSP Freescale
Multímetro digital
Fonte variável de alimentação DC
2 Variac PHASES:3 0-400V 3~ 4A
2 Variac PHASES:1 0-250V 2~ 8A
Gravador de PIC
Programador downloader AVR
Cabo USB Serial TTL
Multímetro de bancada MINIPA

Laboratório de Ensaios
Mecânicos

53,13

Laboratório de Ensino

64,32

30

Engenharia Mecânica;
Engenharia Civil;
Engenharia de
Produção.

2 Computadores completos
2 Estabilizador
1 Impressora
1 Microscópio com lentes de 5 à 50x
1 Microscópio com lentes de 50 à 800x
1 Câmera analisadora de imagem metalográfica
1 Durômetro
1 Máquina de ensaio de tração, compressão e flexão
1 Paquímetro digital

20

Pedagogia;
Letras Português/Inglês.

Devidamente equipado
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Laboratório de Ensino de
Ciências e Biologia

56,35

20

Laboratório de Estruturas
de Construção Civil
365,05

50

Ciências Biológicas
Bacharelado e
Licenciatura

1 Filmadora digital
4 Mine gravador de voz
1 Microcomputador
1 Lousa digital Interativa
1 Monitor 17'
1 Quadro branco para sala de aula
1 Estufa bacteriológica

Engenharia Civil;
Arquitetura e
Urbanismo.

1 Prensa hidráulica, capacidade 100 toneladas
1 Esclerômetro
1 Prensa hidráulica elétrica 100 toneladas
1 Aparelho portátil para ensaio de arrancamento de argamassa
1 Coletor de dados 8 canais portico concreto
1 Retificadora de corpo de prova manual 10x20
1 Compressor de ar
1 Aparelho com sistema e sensores de deslocamento e aquisição
de dados
1 Localizador de barras de aço
1 - Martelo rompedor e parafusador mas dw25762k-b2
1 Máquina extratora rotativa elétrica
1 Máquina p/ cortar concreto c/ peso padrão e disco
1 Notebook
1 Bomba manual, c/ 2 velocidades
1 Pórtico de cargas móvel

Engenharia Civil;
Arquitetura e
Urbanismo.

1 Argamassadeira
1 Mesa Flow Table, medidora de viscosidade da argamassa
1 Peneirador eléctrico para peneira, 50x50x10cm
1 Peneirador elétrico, cap
1 Estufa orion 515, FANEM
1 Concreto medidor de ar incorporado
1 Aferidor de agulha de Le Chatelier
1 Lupa estereoscópica binocular oculares
1 Paquímetro digital 500 mm
1 Paquímetro digital cap 200mmx8
1 Balança recebimento de mercadoria 50kg/10g dp 50
1 Bomba de vácuo e ar comprimido cap 37 litros
1 Furadeira profissional
1 Balança eletrônica de precisão capacidade 2kg
1 Estufa de secagem e esterelizacao
1 Britador de mandibulas - 500kg/h granulometria
1 Capela exaustão de gases 220 v

Laboratório de Resistência
de Materiais de
Construção Civil

Laboratório de Materiais
da construção Civil
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1 pHmetro
1 Balanca semi analítica
1 LOS ANGELES 220V-50/60HZ

Laboratório de
Farmacognosia, Química
Farmacêutica e
Farmacologia

Laboratório de
Farmacotécnica
Homeopática

78,10

70,3

20

25

Farmácia;
Pós-graduação Stricto
Sensu.

Farmácia.

1 Agitador de tamises
1 Agitador magnético
4 Balança analítica
1 Balança semi analítica
1 Balança
1 Banho areia
1 Banho maria com oito bocas.
3 Barriletes capacidade 20L
3 Bombas de vácuo
3 Bombas de vácuo
2 Câmaras UV
1 Capela de exaustão
5 Chapas de aquecimento com agitação
4 Chapas de aquecimento
1 Computador
1 Deionizador capacidade para 180 L
1 Determinador de umidade 1 - Espectrofotômetro
2 Estufas de esterilização e secagem
2 Evaporadores Rotativo com banho-maria
1 Forno microondas
5 Liquidificadores de cozinha
1 Liquidificador industrial
10 Manta aquecedora para balão de fundo redondo
3 Mantas aquecedora para balão de fundo redondo
1 Microscópio estereoscópico
1 Microscópio Lupa estereoscópica led luz fria
1 Moinho de facas
1 Percolador 5 litros
2 Phmetro digital
1 Refrigerador duplex
1 Agitador mecânico
1 Balança analítica, FA2104N
1 Balança de precisão, ud 6000
1 Balança eletrônica UDC 6000/1S
1 Balança semi-analítica AL500
1 Balança semi-analítica AL500C
1 Balança analítica Schmadzu AUX220
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1 Banho Maria com 8 bocas, 334-28
1 Batedeira Semi-industrial Blender Plus
1 Blistadeira
2 Câmaras de exaustão de bancada, 113l (2)
5 Chapas aquecedoras
1 Compressora automática de comprimidos
1 Computador
1 Condutivímetro, modelo CD-4303
1 Deionizador capacidade 180 litros
1 Desintegrador de comprimidos, mod. 301-AC
1 Durômetro modelo 298 DGP
1 Enfrascadora Industrial de sólidos, com balança analítica marca
Marte(mín. 5g e máx. 100g)
1 Estufa de esterilização e secagem
1 Forno micro-ondas ME27F
1 Homogeneizador capacidade 12 copos
1 Medidor de Friabilidade
1 Mix 250W, modelo RI 350
1 pHmetro digital Q400A
1 Ponto de fusão PF1000
1 Refrigerador 310 Litros
1 Seladora compacta de mesa para sachê, 220 W com regulagem
de temperatura e tempo de selagem
1 Seladora compacta de mesa sem regulagem
1 Termo-higrômetro modelo HT 700
1 Triturador blender plus para redução de partículas com 5 bases,
5 potes 400 ml e 5 potes 700 ml.
1 Viscosímetro tipo copo ford, Q 280

Laboratório de Física

124,56

60

Física;
Engenharia Civil;
Engenharia Química;
Engenharia de
Alimentos;
Engenharia Mecânica;
Engenharia de
Produção;
Engenharia Elétrica;
Matemática;
Agronomia;
Arquitetura e
Urbanismo.

Balanças
11 Kits Mesa de Força
2 Mesa de Força
8 Balanças de Torção Iaskara
8 Planos Inclinados Completos
4 Conjunto de Mecânica Arete
4 Conjunto/Tripés Roldanas
Roldanas e Fios
1 Conjunto de Roldanas Waltrick
4 Aplicação da Lei de Hooke/ Molas/Roldanas
1 Tripés Empuxo/Molas
4 Conjuntos Lançamento Horizontal
2 Aparelhos Rotativo Canquerini
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3 Colchão de Ar Linear Hentschel
Lâmpadas com água para estudo do MRU
1 Looping
12 Dilatômetros Cabral e Linear
Mantas Aquecedoras
Calorímetros
6 Conjunto de Meios de Propagação de Calor
Lamparinas
1 Fogareiro Elétrico
Painel Tubo em "U"
Cilindro de Arquimedes/Empuxo
Painel Hidrostático
5 Geradores de Ondas Estacionárias
Unidade Acústica Muswieck
Diapasão
Multímetros
5 Galvanômetro
2 Termômetro Digital
1 Infravermelho
1 Luxímetro Digital
1 Medidor Ultravioleta
1 Medidor de Condutividade
1 Capacímetro Digital
1 Frequencímetro de Impulsos Óticos
1 Frequencímetro Digital Carboneira
1 Estroboscópio Eletrônico Malmann
4 Fonte de Alimentação
10 Fonte de Alimentação Painel Elétrico Didátido
Solenóides
Balanços Eletromagnético
Bobinas Helmholtz
Bússolas
Conjunto Freio Magnético
9 Associação de Resistores
Conjunto de Três Lâmpadas
5 Estudo da lei de OHM
5 Capacitor Variável de Placa Paralela
2 Gerador Manual
Banco Óptico Soletti
Cuba de Ondas
Banco Óptico Jacoby
Conjunto para Raias Espectrais do NA
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1 Gerador de Raios de Luz
1 Interferômetro
Kit Aventura com Raiso de Luz
Kit Explorando os Céus
1 Telescópio
1 GPS
1 Fonte de Alta Tensão

Laboratório de Fotografia
e Estúdio de fotografia

Laboratório de
Gastronomia - Cozinha
pedagógica

170,1

234,47

25 (laboratório)
10 (estúdio)

32

Jornalismo;
Produção Audiovisual;
Publicidade e
Propaganda;
Design de Moda;
Design.

42 Câmeras Fotográficas / Nikon (com kits de lentes, bateria,
carregador e case)
9 Câmeras Analógicas / Nikon
Lentes / Nikon
Lentes / Sigma
Lentes / Sigma Art
3 Speed Flash
3 Tripés
2 Tripés Manfrotto
1 Apple iMac
1 Computador
6 Tripés de Luz
2 Stripbox
1 Softbox
1 Octabox
1 Girafa
5 Flash Estúdio
3 Mesa De Foto Produto
40 Cartões de Memória

Gastronomia;
Nutrição.

1 Máquina de gelo
4 Fogão de indução
1 Máquina lava e seca
1 Masseira
4 Balança
1 Máquina a vácuo
1 Fritadeira
1 Misturador 3 em 1
4 Micro-ondas
9 Fogões industriais 4 bocas com forno
8 Batedeira orbital
8 Processador
1 Fogão alta pressão 3 bocas
1 Bancada em inox com fogão vitrocerâmico 4 bocas
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8 Kit 3 bancadas (mármore, inox e inox com 2 pias)
2 Bancada inox com 1 pia cada

Laboratório de Genética e
90,59
Ecotoxicologia Molecular

25

Ciências Biológicas;
Agronomia;
Pós-graduação Stricto
Sensu.

1 Autoclave vertical
16 Microscópio óptico binocular
1 Balança de precisão
1 Balança analitica
1 Estufa bacteriológica
1 Transiluminador
1 Fonte de eletroforese
1 Banho maria microprocessado
1 PCR em tempo Real
1 Termociclador automático para amplificação do dna
1 Capela de exaustão
1 Estufa bacteriológica
8 Agitadores de tubos tipo vortex
2 Agitadores magnético com aquecimento
Micropipetas 0,5-10 uL
Micropipetas 2-20 uL
Micropipetas 20-200 uL
1 Refrigerador
1 Estufa germinadora, BOD
2 Freezers
1 Ultra Freezer
1 Forno micro-ondas
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Enfermagem;
Medicina;
Fisioterapia;
Odontologia;
Farmácia.

Aspirador de secreção portátil
Braçadeira para suporte de braço para punção
Bomba de infusão contínua
Balança Infantil
Boneco em trabalho de parto
Balança adulta
Cama hospitalar
3 Esfg com suporte
Eletrocardiógrafo
Foco de luz
Monitor cardíaco
Maca móvel
Mesa auxiliar
Monitor de PC
5 Manequim de RCP
2 Maca rígida
5 Oftalmoscópio elétrico
Otoscópio a pilha
2 Prótese para treinar TOT pediátrico
Prótese parcial sistema auditivo
Prótese mamária s.
4 Protótipos feminino
4 Protótipos masculino
Protótipo de feridas
Protótipo para punção lombar
Protótipo de MI para sutura
2 Protótipos para IM no glúteo
Protótipo de MS para sutura
2 Protótipos para punção MS
Protótipo feminino irrigação
Protótipo masculino com cistostomia
Quadro Branco
Simulador para coleta preventivo CP
2 Simulador para gerenciamento VAS
2 Suporte de soro
Seladora
Ventilador Mecânico

Engenharia Civil;
Engenharia Mecânica;

1 Bancada didática canal de escoamento
1 Bancada didática experimental dupla hidráulica
1 Bancada didática canal de escoamento

Laboratório de Habilidades

145,61

50

Laboratório de
Enfermagem

Laboratório de Hidráulica
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Laboratório de Histologia
62,95

30

Laboratório de Patologia

Enfermagem;
Medicina;
Medicina Veterinária;
Odontologia;
Farmácia;
Fisioterapia.

30 Microscópio Binocular
1 Microscópio Trinocular
1 Televisão 42”

Laboratório de Imunologia 101,16

20

Farmácia;
Medicina.

Agitador de tubos
Autoclave vertical
Balança de precisão semi-analítica
3 Banho–maria
Banho seco/termobloco
Bomba de vácuo
2 Câmaras de Segurança Biológica
Capela para exaustão de gases
Centrífuga digital programável Chapa de aquecimento/velocidade
Desumidificador
Estufa bacteriológica
Estufa de esterilização e secagem de material
Forno Micro-ondas
Freezer vertical -20ºC
2 Geladeiras verticais
Mesa agitadora
pHmetro de bancada

Laboratório de Joias

31,56

10

Design de Moda

Mesas com luminárias
Balcão com os insumos
6 Balanças Digitais

Laboratório de Línguas –
LABLIN

16,95

Laboratório de Matemática 108,52

Laboratório de Mecânica
dos Solos

95,52

Letras;
Devidamente Equipado.
Prestação de serviços.
60

30

Matemática

Devidamente Equipado.

Engenharia Civil;
Agronomia.

Prensa cbr 220 v 60 hz
Penetrômetro de solos com Anel dinamométrico
Extrator de amostra
Dispersador de amostra de solos
Prensa CBR manual com anel aferido
Agitador manual para equivalente de areia
Tanque de imersão para provetas
Casa grande conjunto completo
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Balança
Prensa de adensamento tipo bishop
Permeâmetro completo para carga variavel
Permeâmetro completo para carga constante
Equipamentos para ensaios cisalhamento prensa
Extratora de amostra
Medidor de tensão de cisalhamento
Aparelho para medir expansibilidade lnec
Penetrômetro de bolso para solo
Estufa de secagem e esterelizacao
Penetrômetro sul africano cpd
Balanca semi analitica
Balança de precisão eletrônica
Bomba de vácuo e ar comprimido
Prensa marshall /cbr digital microprocessada
Banho para molde marshall com termostato digital
Fogão elétrico

Laboratório de
Metalografia

Laboratório de Metrologia

53,85

52,05

30

40

Engenharia Mecânica

Prensa de Embutimento
Politriz Lixadeira Motorizada
Cortadeira de precisão
Forno
Lixadeiras manuais
2 Microscópios
Secador de cabelo

Engenharia Mecânica;
Engenharia de
Produção;
Engenharia Elétrica.

Resistor padrão externo
Penetrador de aço diâmetro de 5 mm
Penetrador de aço diâmetro de 2,5 mm
Pesos para dureza
Bloco de calibração para dureza
Retroprojetor
Aspirador de pó
Medidor de vibração
Relógio comparador
Kit de blocos para calibração
Relógio comparador
Aferidor de raio
Relógio comparador
Micrômetro digital 0-25mm
Micrômetro 25-50mm
Micrômetro 0-25
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Paquímetro digital
Paquímetro calibre 150mm
Paquímetro calibre 500mm
Termômetro digital
Transferidor de ângulo

Laboratório de
Microbiologia Básica e
Clínica

63,60

Laboratório de
54,32
Microbiologia de Alimentos

Laboratório de
Microscopia

74,45

Laboratório de Modelagem 88,23

30

30

36

20

Odontologia;
Farmácia.

Engenharia de
alimentos;
Engenharia
Química;
Ciências Biológicas;
Medicina
veterinária.

29 Agitadores de Tubos
2 Autoclaves
4 Balanças
3 Banho-marias
1 Bomba Vácuo
1 Cabine com Lâmpada UV
2 Câmaras de Fluxo Laminar
1 Colorímetro Fotoelétrico Digital - C - 200
25 Contadores de Colônia
1 Deionizador
1 Destilador
1 Espectrofotômetro
8 Estufa Bacteriológica
2 Estufas de Secagem
1 Estufa tipo DBO
1 Freezer
8 Geladeiras/Refrigeradores
1 Homogeneizador STOMACHER
4 Micro-ondas
Micropipetas de volume fixo e variável 19 Microscópios
1 PHMetro Digital
1 Turbidímetro

Ciências Biológicas;
Medicina veterinária;
Pedagogia;
Agronomia.

31 Microscópios ópticos
1 Televisão

Design de Moda

6 Máquinas de Costura com mesa
Ferros de passar seco e à vapor
Balcão/Passadeira de roupas
55 Manequins
Estrutura de réguas e moldes em MDF
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Operações Unitárias I

Operações Unitárias II

61,90

78,45

30

30

Engenharia Química;
Engenharia de
Alimentos;
Engenharia Mecânica;
Engenharia Elétrica.

Equipamento de
Fluidização
Bancada de
Sedimentação
Bancada de filtração á vácuo
Bancada de Termodinâmica
Equipamento de Perda de Carga em Meios Porosos
Agitador Eletromagnético para análise granulométrica
Conjunto de peneiras para análise granulométrica
Equipamento de Transferência de calor por convecção natural
Equipamento de Transferência de calor por convecção forçada,
com computador acoplado
Perda de Carga em Acessórios Hidráulicos
pHmetro
Balança Semi-analítica
Capela de Exaustão
Forno mufla

Engenharia Química;
Engenharia de
Alimentos;
Engenharia Mecânica;
Engenharia Elétrica.

Equipamento de adsorção - torre de umidificação com computador
acoplado
Destilação Binária com banho termostato acoplado e computador
acoplado para aquisição de dados
Jar-Test
DTR em reatores de mistura e tubular
Equipamento de difusão molecular de gases
Digestor de Amostra (DQO)
Trocador de Calor a Placas
com computador acoplado
Túnel de secagem com computador acoplado
Balança Semi-Análitica acoplada ao secador
Capela de exaustão
3 pHmetros
4 Chapas de aquecimento e agitação
5 Mantas de Aquecimento
1 Lavadora Ultrassônica
1 Turbidimetro
1 Banho termostato
1 Shaker
1 Shaker/Banho-Maria
1 Destilador de água
1 Balança Análitica
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1 Estufa
1 Liquidificador Industrial

Laboratório de
Parasitologia

Laboratório de Zoologia

Localizado no distrito de Marechal
Bormann

Medicina Veterinária

Devidamente Equipado

40

Direito

Devidamente Equipado

Engenharia Mecânica;
Engenharia de
Produção;
Engenharia Elétrica.

4 Tornos Nardini
Centro de Usinagem
Lixadeira 7” e 1/2”
Lixadeira 4” e 1/2”
Morsa grande 6”
Morsa pequena 3”
Girafa hidráulica 2 toneladas
Prensa hidráulica 30 toneladas
Serra para cortar ferro – Policorte
Curvador de tubo
Bigorna
Aparelho de corte a plasma manual
Esmeril ¼ cv
Esmeril 1 cv
Serra a fita elétrica
Dobradeira de chapa manual
Furadeira manual
Furadeira de bancada Somar
Furadeira de bancada Schulls
Motor de combustão interna ciclo diesel
Motor de combustão interna ciclo otto

72

24

72

24

Laboratório de Práticas
Didáticas
Laboratório de Práticas
Jurídicas

Farmácia;
Ciências Biológicas;
Medicina veterinária;
Agronomia.
Pedagogia

28 Estereomicroscópio s
16 Microscópios ópticos
1 Capela de exaustão
1 Refrigerador
1 Estufa de secagem e esterilização
1 Desumidificador
1 Centrífuga
1 Deionizador
2 Banho-marias

72

Laboratório de Processo
257,11
de Fabricação e Usinagem

60
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Laboratório de Processos
e Tecnologias em
Materiais - LATEM

Laboratório de Produtos
Naturais

239,52

33,72

60

Engenharia Química;
Engenharia de
Alimentos;
Engenharia Mecânica;
Engenharia de
Produção;
Engenharia Elétrica;
Pós-Graduação Stricto
Sensu.

Dilatômetro DSC - Calorímetro Diferencial de Varredura
Extrusora para polímero mono rosca
Aglutinador para polímero
Prensa mecânica 30 toneladas
Estufas
Muflas
Capela para gases
Destilador de água

10

Balança analítica
Bomba de hidrovácuo
Shaker Bath
Liofilizador
Engenharia Química;
Bomba liofilizador
Engenharia de
Capela de exaustão
Alimentos;
Refrigerador duas portas
Pós-Graduação Stricto DBO
Sensu.
Liquidificador
Manta de aquecimento
Bloco Microdigestor de Kjeldahl Microprocessado
4 pHmetros
6 Condutivímetros

Laboratório de Química
Geral e Analítica

70,95

20

Engenharia Química;
Engenharia de
Alimentos;
Agronomia;
Medicina Veterinária;
Ciências Biológicas;
Farmácia;
Engenharia Mecânica;
Engenharia de
Produção;
Engenharia Elétrica;
Engenharia Civil.

Laboratório de Físico
Química e Orgânica

71,60

20

Engenharia Química;
Engenharia de
Alimentos;
Agronomia;

3 Agitadores de Tubos
3 Balanças Analítica
2 Balanças Semi Analítica
5 Banho-marias
4 Bombas à Vácuo
1 Câmara U.V
2 Capelas de Exaustão
1 Centrífuga
17 Chapas de Aquecimento
2 Destiladores de Água
4 Determinadores de Ponto de Fusão
1 Espremedor de Frutas
2 Estufas de Secagem e Esterilização
2 Estufas DBO
1 Evaporador Rotatório
1 Extrator de Gordura
2 Liquidificadores
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Medicina veterinária;
Ciências Biológicas;
Farmácia;

Laboratório de Rádio

Laboratório de Redes de
Computadores

41,34

69,65

Laboratórios de Soldagem 246,66

Laboratórios de Solos

65,75

18 Mantas de Aquecimento
1 Micro-ondas
1 Mufla
8 pHmetro
1 Reator D.Q.O.

32

Publicidade e
Propaganda;
Jornalismo;
Produção Audiovisual

5 Computadores
2 Mesas de som
4 Microfones
23 Gravadores
1 Hibrida Tlelephone Audio Interface HS20
Aparelho desc DN 770R
Nobreak
Caixa de som
Amplificador de Som

30

Ciência da
Computação;
Sistemas de
Informação;
Engenharia elétrica.

Devidamente Equipados

30

Engenharia Mecânica;
Engenharia de
Produção;
Engenharia Elétrica.

Aparelho de Solda Esab Origo Mig 408T
Aparelho de Solda Esab Origofeed 304n P4
Aparelho de Solda Caddy Mig/Mag C160i
Aparelho de Solda Esab Origo Tig TA33 200HF'
Aparelho de Solda Esab Caddy TIG 2200i
Aparelho de Solda Esab Super Bantam 256 Plus

20

5 Agitadores Magnético
2 Agitadores Mecânico
1 Agitadores de Soluções
2 Aparelhos casagrande
Agronomia;
2 Balanças Analítica
Medicina Veterinária;
1 Balança Semi-analítica
Ciências biológicas;
3 Bombas a vácuo
Pós-Graduação Stricto 1 Bloco Digestor
Sensu.
1 Capela de exaustão
1 Centrífuga
2 Chapas aquecedoras
1 Deionizador de água
2 Dispersores de solos c/ copo
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2 Estufas de secagem
2 Estufas de incubação
1 Extrator de amostras hidráulico
1 Filtro Osmose Reversa
1 Fotômetro de chama
3 GPS
1 Kit Trado
1 Lupa
1 Medidor de Clorofila
1 Medidor de Compactação de Solo
1 Medidor de umidade de solo
3 Microscópicos
1 Mesa agitadora pendular
1 Molde Proctor
1 Mufla
1 Penetômetro p/ solos
3 pHmetro
1 Soquete Proctor
1 Espectrofotómetro
Unidade Didática Epagri

Laboratório de Técnica
Cirúrgica

427

44,95

Laboratório de Tecnologia
45,65
de Alimentos

20

Estufas de Secagem para grandes volumes e completa estrutura
para beneficiamento de material de campo e coleta

20

4 Mesas Cirúrgicas / Inclinadas
4 Mesas Cirúrgicas Auxiliares
4 Mesas Metálicas
4 Mesas de suporte para soro
1 Lavabo
4 Focos de Luz com gerador
Laringoscópios
Estetoscópios

15

Medicina;
Medicina Veterinária.

Engenharia de
Alimentos;
Engenharia Química;
Medicina Veterinária;
Farmácia.

4 Balanças analítica
1 Balança semi-analítica
Batedeira industrial
Desidratadora de alimentos
Fogão 5 bocas de bancada
Freezer horizontal 2 portas
2 Liquidificadores
Liquidificador industrial
Máquina para produção de queijo
Máquina para produção de sorvete
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Moedor de carne
Moedor de carne e Embutidora
Pasteurizador
pH-metro
Processador de alimentos
Refrigerador
Seladora de embalagem à vácuo

Laboratório de
Tecnologias Ambientais

Laboratório de
Telejornalismo
(Laboratório de TV)

68,51

118,25

20

Composto por:
1 sala de aula expositiva,
2 salas de edição
1 estúdio

Espectrofotômetro de Absorção Atômica
2 Bombas a vácuo
Espectrofotômetro UV 1100
2 Balanças Analítica
Ciências Biológicas;
Mini Spray Dryer
Engenharia química;
Ultrapurificador de água
Farmácia;
Ultra-turrax
Engenharia de
Geladeira
alimentos;
Freezer vertical Frost Free
Pós-Graduação Stricto
Freezer horizontal
Sensu.
Micropipetadores 100-1000 μL
Micropipetadores 10-100 μL
Cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrofotômetro de massas
CG/MS

Jornalismo;
Produção audiovisual;
Publicidade e
Propaganda;
Moda e Design.

Computadores:
5 iMac
1 Micro Pentium IV 1700MHZ
2 Micro P IV 2,8Ghz
5 Mesas para ilhas de edição
Monitores:
1 Tv Panasonic 32p
1 Tv LCD Panasonic 42p
4 Monitores JVC TMA9U
2 Monitores 7”
02 Teleprompter
01 Televisão 21"
01 Televisão 14"
Equipamentos para captação de som:
01 Gravador Zoom H5
01 Gravador Zoom H4N Pro
01 Gravador Tascam DR-40
03 Lapela com fio Sony
03 Microfones lapela sem fio
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01 Kit Boom
02 Microfones Boom Shotgun
02 Microfones shotgun in Camera
07 Microfones de mão
13 Canoplas para microfone
10 Espumas para Microfones
05 Cabos P10/P10
01 Mesa de Som Staner S122
02 Tripés de microfone
04 Fones de Ouvido
01 Cabo P2/XLR Femea
Iluminação:
2 Quartz Light
3 Iluminadores fluorescentes LinePro
02 Fresnéis de 1000w
01 Fresnél de 2000w
02 Set Light 2000w
07 Refletores Abertos 2000w
02 canhões de luz (mini brut)
04 Led Vídeo Light
05 Armações de Difusores para abertos de 1000w
06 Tripés de luz
03 Tripé de luz para fresnél
05 Extensões de painel de luz
10 Extensões de variados tamanhos
Câmeras e afins:
02 Câmera Mirrorless
Kit de lentes Manuais Rokinon
1 Lente Eletrônica Sony/Zeiss f4
01 Câmera Panasonic AGDVC10
03 Cameras Panasonic AGHMC80P
06 Baterias para camera HMC80P
01 Camera Panasonic AGHPX170P
02 Maquinas Fotografica Canon EOS 5D Mark II (EF 24105L)
06 Baterias Cannon 5D
01 Adaptador Cannon/Nikon
01 Ipad (tablet)
01 Action Cam
01 Câmera sony pd170
02 Câmera Panasonic M9000
05 Tripé Manfrotto
01 Steady Cam
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01 Estabilizador Glide Cam
01 Tripé Benro
03 Tripod Dolly
Equipamentos para ao Vivo:
01 Switcher de vídeo Digital
01 Gravador Blackmagic
Roteador TP-Link Wireless
05 Fones de ouvido sem microfone
Dock SSD
Mesa de som Behringer
01 Aparelho minidv/dvd JVC modelo SRDVM600
01 Controle de edição linear Sony PVE500
01 Mesa de Corte Panasonic WJMX50A
01 Mesa de Corte Panasonic WJMX20
03 Vídeos Cassete Semp x694
02 Aparelhos DVCPRO AJD 250
02 Gravador de DVD
01 Player de DVD Lg
01 Desktop Editor SVHS Panasonic AG1980
01 Kit ponto eletrônico Ar-bak-pro100
01 Vídeo Panasonic SGDS 850
01 Vídeo Panasonic SGDS 840

Laboratório de Toxicologia 66,79

24

Farmácia.

Agitadores de Tubos
Agitador Magnético
Balança Analítica
Banho Maria Metabólico
Banho Maria
Banho Ultra Som
Bomba de vácuo
Câmara UV
Capela de exaustão de gases
Chapas de aquecimento
Centrífuga Baby
Deionizador capacidade para 180 L
Destilador de Água
Estufa de esterilização e secagem, * * Espectrofotômetro UV-Vis
HPLC, ProStar/PrepStar
Liofilizador Enterprise e bomba de vácuo
Mantas de Aquecimento
Nobreak
Phmetro de Bancada
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Sistema de Ultrapurificação de Água

Laboratórios de Zoonoses 66,82

Laboratório Dietético

Laboratório de Avaliação
nutricional

110,96

34,72

30

50

10

Ciências Biológicas
Bacharelado e
Licenciatura

Nutrição;
Gastronomia.

Nutrição.

Climatizado e devidamente equipado para armazenar as coleções.

4 Balanças capacidade 5kg
3 Balanças capacidade 3kg
8 Batedeiras Planetária
Batedeira Industrial
Cafeteira
Centrífuga para alimentos
Cilindro Elétrico G, Industrial
Coifa e tubulação inox p/ exautão Espremedores de frutas
Fogão industrial PMS - 510
Fogões de bancada
Forno combinado GTC-4
Forno de Lastro elétrico
Fornos Elétricos
Fornos Microondas
Freezer
Fritadeira Elétrica
Fritadeira elétrica sem óleo airfryer
Lava louças 10 serviços
Liquidificadores
Mixer Vertical
Multiprocessador Industrial de Alimentos
Panela de Arroz Elétrica
Processadores de alimentos
Refrigeradores
Sanduicheira
Balanças
Bio Impedância
Estadiômetro Fixo Physical
Estadiômetro vertical
Estadiômetro WCS Wood Compact
Esteira de medição pediátrica
Kit verificação de pressão arterial
Maca ambulatorial
Paquímetro
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Plicômetro científico
Termômetro infra-vermelho laser
Laboratório Mercado de
Capitais

Laboratório Herbário

15

Laboratório Pedagógico de
72,64
Educação Física - LAPEF

34

Administração;
Ciências contábeis.

Devidamente Equipado, com 34 equipamentos Lenovo, 500 GB,
Intel i5 Pro, 4 GB e sistema 32 bits

5

Ciências Biológicas
Bacharelado e
Licenciatura.

Devidamente Equipado, com climatização e controle de umidade

35

Educação Física
Bacharelado e
Licenciatura.

Devidamente equipado com recursos multimídias e mobiliário
adequados

Laboratório Pronto 3D

110,88

50

Arquitetura e
Urbanismo;
Design.

Máquina a laser
Impressora 3D Cloner
Impressora 3D Cliever
Impressora 3D Projet 1000
Máquina CNC Router
Serra manual Tico Tico
Furadeira e Parafusadeira
Parafusadeira recarregável
Furadeira de Impacto
Lixadeira elétrica orbital de folha quadrada

Literatório

95,96

30

Letras

Devidamente equipado

Ciências Biológicas
Bacharelado e
Licenciatura;
Todos os cursos da
instituição por meio de
visitas.

Aquecedor
Amplificador de som
Balança
Bomba jato submersa
Box Lit,
Caixa acústica e amplificador
Câmera fotográfica
Desumidificador
Dvd player compacto
4 - Estereomicroscópio binocular
Estufa de secagem de materiais
Fogão 4 bocas
Freezer
2 - Microscópio óptico binocular
3 - Rádio estéreo com CD; MP3/USB

Museu de Ciências
Naturais

187,66

50
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Refrigerador
TV LCD 32’
Televisor Smart TV 32" LED
Plenário Jurídico

Usina da moda

83,15

50

36,80

10

169,90

Wikiproj é um complexo e compreende
os seguintes espaços::
Laboratório de Conforto Ambiental;
Laboratório de Topografia e
Geoprocessamento;
Acervo do Curso de Arquitetura e
Urbanismo;
Escritório-modelo de Arquitetura e
Urbanismo.

Direito.

Devidamente equipado e climatizado

Design de Moda.

22 - Manequim
Ferro de passar a vapor
Máquina de costura Portátil
Computador

Arquitetura e
Urbanismo.

5 - Luxímetros
4 - Decibelímetro
Túnel de Vento
Heliodon
Mesa de iluminação
Espaço luminotécnico
Cubo acústico
Estação total
2 - Drones
Caixa de Areia
Kits molas

Todos os cursos da
instituição por meio de
visitas e projetos de
extensão

Devidamente Equipado

Wikiproj

Laboratório de Conforto
Ambiental

Laboratório de Topografia
e Geoprocessamento

Viveiro Florestal

294,26

CAC

Laboratório de Testes de
Psicologia
Laboratório de Psicologia
Experimental

Compreende:
Escritório Sócio Jurídico;
Mediação Familiar; Clínica de
Psicologia;
Serviço de Psicologia.

Direito;
Psicologia;
Serviço Social.
Devidamente Equipado
Psicologia.
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Laboratório de
Psicomotricidade
Clínica integrada
Ambulatório de
Especialidades Médicas
Ambulatório de Nutrição
Clínica de Fisioterapia
Clínica de Odontologia

Laboratório de Prótese

Laboratório Odontológico
Multidisciplinar

Clínica integrada compreende:
Ambulatório de Especialidades
Médicas;
Ambulatório de Nutrição;
Clínica de Fisioterapia;
Clínica de Odontologia.

Medicina.
Nutrição.

Estrutura ampla e completamente equipadas, para atender com
excelências as necessidades de cada espaço.

Fisioterapia.
Odontologia.

Odontologia.

Carrinho de profilaxia
Aparelho de profilaxia Dabi Atlant
3 prensas hidráulica Protecni
2 motores para desgaste Talmax
Recortador de gesso VH
2 vibradores de gesso Essence Dental
Panela de pressão Soft Line
3 fornos de fundição VRC
Mono jato Essence Dental
Espatuladora à vácuo Polidental
Centrifuga para fundição EDG

Odontologia.

2 data-shows Sony
2 recortadores de gesso VH
54 modelos dentes 3B
50 estações de trabalho contendo: boneco MOM, mocho
02 terminais para motores odontológicos, seringa tríplice, refletor,
sugador
25 fotopolimerizadores MZ
4 amalgamadores
49 mochos odontológico Dabi Atlante, 2 Solda ponto VH
solda ponto Kernit
24 delineadores Bio Art
2 politrizes de bancada NSR
fogão de mesa
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Laboratório de
Imaginologia Odontológica

Laboratório de
Estomatologia

Banco de dentes
Humanos

Odontologia.

Câmara escura
5 negatoscópios Essence Dental
4 aparelhos de raio-x Dabi Atlante
4 cadeiras odontológicas Dabi Atlant e secadora de radiografia Del
Grandi.

Odontologia.

*Estufa
*Frigobar
*Aquecedor para cera
*Bateria de Desparafinização/desidratação *Chapa de
Aquecimento
*Balança analítica
*pHMETRO
*Capela Exaustão

Odontologia.

Cadeira odontológica Dabi Atlante
Aparelho de raio-x periapical de parede Dabi Atlante
Aparelho de raio-x panorâmico Morita Vera Niewepocs
2 negatoscópios
fotopolimerizador Dabi Atlante
Aparelho de laserterapia MM Optics Autoclave Dabi Atlante 12 L
Seladora Odontobrás
Aparelho de profilaxia Dabi Atlante

