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PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Universidade do Oeste 

Paulista, documento central que estabelece políticas para o fazer acadêmico, norteia 

as ações educacionais para a consolidação da sua missão, de seus objetivos, 

propiciando a qualidade de suas ações. Segundo Ilma P. Veiga (2004), “o projeto 

pedagógico é mais do que uma formalidade institucional: é uma reflexão sobre a 

educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, a produção e a 

socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o professor e a prática pedagógica 

que se realiza na universidade” O PPI revela as características da instituição, de tal 

sorte que se torne um instrumento permanente de recorrência da instituição 

educacional. Estabelece as bases para a busca da excelência acadêmica, com 

vistas à formação do ser humano, enfatizando conhecimento teórico, habilidades 

científico-tecnológicas, autonomia intelectual e pessoal, compreensão profissional, 

ética e social, capacidade de comunicação e uma atitude propositiva em relação ao 

desenvolvimento social e econômico do País. 

O documento ora apresentado resultou do trabalho de revisão do Projeto 

Pedagógico Institucional implementado na Instituição, para fortalecimento do 

mesmo. Para a revisão, considerou-se o acompanhamento e a sistemática de 

avaliação adotados pela instituição, instrumento referencial para as ações político – 

acadêmicas desta Universidade, o que permitiu abrir discussão interna em torno das 

políticas institucionais, apontando diretrizes e orientações gerais para a efetivação 

de programas, projetos e planos de ações a serem desenvolvidos. 

Este documento explicita o que a Unoeste pensa sobre ensino, pesquisa, 

extensão e sua articulação, possibilitando, assim, a construção dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional, 

voltados para atender aos novos rumos da sociedade contemporânea. Portanto, a 

indissociabilidade das dimensões ensino, pesquisa e extensão deve ser a base para 

o desenvolvimento das políticas e ações institucionais. 

 

 



 

6 
 

2. INSERÇÃO REGIONAL 
 

A Universidade do Oeste Paulista, mantida pela Associação Prudentina 

de Educação e Cultura – APEC, está situada em Presidente Prudente, no extremo 

oeste do Estado de São Paulo, uma cidade com, aproximadamente, 208.000 

habitantes que, pela estratégica localização, constitui-se num polo de atendimento 

regional, não somente do Oeste do Estado de São Paulo, mas também do Norte do 

Paraná e do Sul do Estado do Mato Grosso do Sul. Acrescente-se que Presidente 

Prudente localiza-se na região do Pontal do Paranapanema, onde se concentra 

grande contingente populacional em acampados (“movimento sem Terra” e outros 

congêneres) e núcleo de reforma agrária, gerando, consequentemente, conflitos e 

necessidades sociais decorrentes, levando a Unoeste a desenvolver diversos 

programas de extensão, envolvendo todos os cursos de diferentes áreas, com 

projetos que apresentam continuidade. 

Presidente Prudente é considerada uma das melhores cidades para se 

viver e investir ocupando, dentre os 5.565 municípios brasileiros, a 27ª colocação no 

ranking das cidades mais promissoras para se construir uma carreira profissional. 

Possui IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) correspondente a 0,846. Segundo 

dados do IBGE, 2008, Presidente Prudente destaca-se na área de prestação de 

serviços (setor terciário) que é atualmente a maior fonte geradora do PIB (Produto 

Interno Bruto). A indústria atualmente é o segundo setor mais relevante para a 

economia prudentina, sendo que $436.375,00 do PIB municipal são do valor 

adicionado bruto da indústria (setor secundário). A agricultura é o setor menos 

relevante da economia de Presidente Prudente. De todo o PIB do município, 

$23.232,00 é o valor adicionado bruto da agropecuária. 

 

Dados Demográficos de Presidente Prudente 

Fundação da Cidade: 14 de setembro de 1917  

Localização: Sudoeste do Estado de São Paulo; Sede Regional da 10ª Região 

Administrativa do Estado de São Paulo, que compreende 53 municípios.  

 

Área do Município : 563,62 Km²  

População Total: 207.625 hab. (IBGE, 2010) 
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População Regional : 806.954 hab. (Fonte: IBGE, 2010)  

Taxa de Crescimento Anual: 1,61 %  

Taxa de Urbanização: 97,91%  

Taxa de Alfabetização: 98% 

N° de Eleitores : 160.790 eleitores, o que representa 0,514% dos eleitores do Estado 

de São Paulo (dado do Tribunal Superior Eleitoral – julho de 2012)  

Clima: É caracterizado tropical chuvoso (tipo Aw segundo Köppen), com diminuição 

de chuvas no inverno e temperatura média 23,6°C. 

Latitude: 22° 07´ 04´´  

Longitude: 51° 22´ 57´´  

Altitude: 475 metros acima do nível do mar  

Hidrografia: Presidente Prudente está localizada junto à bacia hidrográfica do rio 

Paraná, tendo em seu território várias sub-bacias de pequenos e médios 

córregos com papéis importantes em sua configuração, sendo drenado pelos 

córregos do Veado e do Cedro pertencentes à bacia do rio Santo Anastácio; e 

pelo córrego da Onça e rio Mandaguari, que pertencem à bacia do rio do Peixe. 

Precipitação Média Anual: 1.256,5 mm  

 

Educação: 

Uma cidade que educa, forma e transforma o presente. A taxa de 

alfabetização municipal é de 98%. Dentre as mais de duas centenas de 

estabelecimentos de ensino básico, profissionalizante e superior, das redes públicas 

e particulares, Presidente Prudente destaca-se pelas Universidades, como a Unesp 

e Unoeste e, também, pelas outras instituições de ensino superior, tais como, 

Faculdades Integradas Antonio Eufrásio de Toledo, Faculdade de Tecnologia do 

Estado de São Paulo (FATEC), Faculdade de Presidente Prudente (FAPEPE) e, 

ainda, vários cursos superiores a distância de diferentes instituições de ensino 

superior, gerando para a cidade mão de obra especializada e capacitada. A 

Unoeste, em particular, tem contribuído fortemente com essa capacitação pela 

educação desenvolvida nos seus 48 cursos de graduação e nos de Pós-Graduação: 

01 Doutorado, 04 cursos de Mestrado reconhecidos e 51 de Especialização, nas 

mais diferentes áreas do conhecimento. 
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Saúde: 

A cidade de Presidente Prudente pertence à XI Divisão Regional de 

Saúde. Dentre os hospitais de Presidente Prudente, o Hospital Regional de 

Presidente Prudente (HR) é um dos maiores e mais bem equipados da América do 

Sul. O HR é referência para os 45 municípios do oeste paulista (população próxima 

de um milhão de habitantes) e teve sua capacidade ampliada para 406 leitos sendo 

um dos maiores hospitais de ensino do país.  Além dos hospitais, o município conta 

com dezesseis Unidades Básicas de Saúde e onze equipes de Estratégia de Saúde 

da Família. A Unoeste tem contribuído com a melhora da saúde da população 

através, principalmente, da qualidade dos profissionais formados nos seus diferentes 

cursos de graduação da área da saúde, bem como, nos programas de Residência 

Médica.   

 

Transporte:  

                 O município é servido pela hidrovia Tietê-Paraná, que facilita o 

escoamento dos produtos para os países do Mercosul. Presidente Prudente também 

é servida em seu território pela Ferroban (Ferrovia Bandeirantes S.A.), em um antigo 

trecho que pertencia à já extinta Estrada de Ferro Sorocabana. Porém, desde 1999 

não há transporte ferroviário de passageiros, havendo apenas transporte de cargas. 

O município possui fácil acesso à SP-270 (Rodovia Raposo Tavares) ligando São 

Paulo a presidente Prudente e Presidente Epitácio a Mato Grosso do Sul; SP-501 

(Rodovia Júlio Budisk) ligando Presidente Prudente à SP-294 (Comandante João 

Ribeiro de Barros – Alta Paulista: Osvaldo Cruz, Dracena, Adamantina); e SP-425 

(Rodovia Assis Chateaubriand) ligando Presidente Prudente com Santo Inácio (PR) 

e, posteriormente, à São José do Rio Preto e divisa com Minas Gerais. Além disso, 

tem acesso às rodovias de importância estadual e até nacional por meio de rodovias 

vicinais pavimentadas e com pista dupla. A cidade conta também com o Aeroporto 

Dr. Adhemar de Barros considerado, pelo fluxo de passageiros, o terceiro maior do 

estado de São Paulo.  
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O transporte público de Presidente Prudente é feito por duas empresas. A Secretaria 

Municipal de Assuntos Viários (SEMAV) é o órgão municipal responsável pelo 

sistema de trânsito e de transporte da cidade.  

 

3. POLÍTICAS  
 

As políticas da Unoeste para o quinquênio 2013-2017 estão expressas 

considerando-se as seguintes dimensões: (1) ensino, (2) pesquisa e pós-graduação, 

(3) extensão, (4) gestão e (5) responsabilidade social. 

 

3.1.  Políticas de Ensino 
 

A Unoeste é reconhecida pelo ensino que pratica e pesquisa e extensão 

que desenvolve. Coordenando e supervisionando as atividades acadêmicas ligadas 

ao ensino de graduação, está a Pró-Reitoria Acadêmica, assim como coordenando e 

supervisionando os programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu está a 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, bem como está a Pró-Reitoria de 

Extensão e Ação Comunitária coordenando e supervisionando os programas, 

projetos e cursos de extensão. As referidas Pró-Reitorias são órgãos executivos da 

administração superior.  

Os cursos de graduação são alocados nas Faculdades que congregam 

cursos afins por áreas de conhecimento. A administração acadêmica de cada 

Faculdade é exercida, conforme o Estatuto da Unoeste, pelo Conselho 

Departamental, Diretoria da Faculdade; Coordenadoria de Curso; e Departamentos. 

Como órgão de Gestão, cada curso conta com o seu Órgão Colegiado com 

representatividade da coordenação do curso, do corpo docente, do corpo discente e 

corpo técnico-administrativo.  Como órgão suplementar de natureza pedagógica, o 

ensino de graduação conta com o apoio do Núcleo Institucional de Desenvolvimento 

Docente (NIDEP), para melhor desempenho das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. O evento anual mais abrangente promovido pelo NIDEP é o Encontro 

Pedagógico dos Docentes da Unoeste (ENPED).  

O ensino na Unoeste é desenvolvido nos 48 cursos de graduação 

atualmente vigentes; nos programas e cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 
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um de Doutorado e quatro de Mestrado; nos cursos de pós-graduação lato sensu 

com 51 cursos de Especialização; e nos diversos cursos de 

aperfeiçoamento/extensão. Com, aproximadamente, 14.700 alunos, os cursos 

funcionam nos dois Campi da Unoeste - Campus I e Campus II, os quais mantêm 

infraestrutura de ensino com excelentes laboratórios, salas de aula, bibliotecas e 

outros espaços, em atendimento às diversas áreas do saber. 

Os cursos de graduação poderão ter seus períodos letivos com duração 

semestral ou anual, conforme o Regimento Geral da Unoeste, sendo que atualmente 

todos são praticados em regime semestral.  O tempo de integralização dos cursos e 

a sua organização curricular considera as orientações da legislação do Ministério da 

Educação e, quando no exercício da autonomia universitária, decisões internas 

poderão ser tomadas, ouvidos os Conselhos Superiores e os das Faculdades e 

Cursos.   

Para promover, gerar e difundir conhecimento, a Unoeste conta com o 

trabalho de um corpo docente comprometido com o processo formativo que prevê 

uma educação formadora de pessoas capazes de compreender as realidades do 

mundo, contextualizando-as de forma adequada; de refletir, com rigor e de maneira 

integrada, sobre os diversos e diferentes contextos; de promover a crítica e de agir 

sobre as especificidades locais, sem perder a dimensão global. Assim, a política de 

ensino enfatiza a preparação do ser humano para entender e intervir 

adequadamente na sociedade em que vive, buscando formar cidadãos com uma 

visão inter e multidisciplinar de sua área de atuação, com pensamento global em 

suas ações e elevados padrões éticos. 

Segue relação dos cursos de graduação ofertados, conforme edital do 

Processo Seletivo 2013: 
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BACHARELADOS 

 
 

 

 
Código 

 
Curso 

 
Portaria de 

Autorização/Reconhecimento 

 
vagas 

N◦ de alunos por 
turma 

 
Turno 

 
Duração 

 
Local de 

Funcionamento Teórica Prática 
0141 
 

Administração Port. n.º 315/2011 
D.O.U. 04/08/11 

 
040 

 
040 

 
040 

 
Diurno 

 
08 semestres 

 
Campus II 

0142 
 

Administração Port. n.º 315/2011 
D.O.U. 04/08/11 

 
120 

 
060 

 
030 

 
Noturno 

 
08 semestres 

 
Campus II 

0083 Agronomia Port.  n.º 1/2012 
D.O.U. 09/01/12 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Integral 

 
08 semestres 

 
Campus II e I 

0283 
 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Port.  n.º 286/2012 
D.O.U. 27/12/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Integral 

 
10 semestres 

 
Campus II 

4573 Biomedicina Portaria nº 62/2010 –  
CONSU/ Unoeste 
de 23/08/2010 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Integral 

 
08 semestres 

 
Campus II e I 

0103 Ciência da 
Computação 

Port. n.º 286/2012 
D.O.U. 27/12/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Integral 

 
08 semestres 

 
Campus I 

1302 Ciências 
Biológicas 
 

Portaria nº 286/2012 
D.O.U  27/12/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Noturno 

 
08semestres 

 
Campus I e II 

1301 Ciências 
Biológicas 
 

Portaria nº 286/2012 
D.O.U 27/12/2012 

 
040 

 
040 

 
040 

 
Matutino 

 
08semestres 

 
Campus I e II 

0152 Ciências 
Contábeis 

Port. n.º 1315/2011 
D.O.U.  04/08/11 

 
090 

 
090 

 
045 

 
Noturno 

 
08 semestres 

 
Campus II 

0161 Comunicação 
Social: 
Jornalismo/ 
Publicidade e 
Propaganda 

Port. n.º 4.237/2004 
D.O.U. 23/12/04  

 
070 

 
070 

 
035 

 
Diurno 

 
08 semestres 

 
Campus II 

0162 Comunicação 
Social: 
Jornalismo/ 
Publicidade e 
Propaganda 

Port. n.º 4.237/2004 
D.O.U. 23/12/04 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Noturno 

 
08 semestres 

 
Campus II 

0111 Direito Port. n.º 23/2000 
D.O.U 06/01/2000 

 
050 

 
050 

 
050 

 
Diurno 

 
10 semestres 

 
Campus II 
 

0112 Direito 
 

Port. n.º 23/2000 
D.O.U 06/01/2000 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Noturno 

 
10 semestres 

 
Campus II 

 
2922 

 
Educação Física  

Port. nº  469/2011 
D.O.U.  24/01/2011 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Noturno 

 
08 semestres 

 
Campus II 

 
2921 

 
Educação Física  

Port. .nº  469/2011 
D.O.U. 24/01/2011 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Matutino 

 
08 semestres 

 
Campus II 

0061 Enfermagem 
 

Port. n.º 237/1983 
D.O.U. 15/06/83 

 
050 

 
050 

 
025 

 
Diurno 

 
08 semestres 

 
Campus I 

0062 Enfermagem Port. n.º 237/1983 
D.O.U. 15/06/83 

 
110 

 
055 

 
025 

Noturno/ 
Diurno 

 
08 semestres 

 
Campus I 

1333 Engenharia 
Ambiental 

Port. nº286/2012 
 D.O.U 27/12/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Integral 

 
08 semestres 

 
Campus II 

0053  Engenharia Civil Port. n.º 286/2012 
D.O.U.  27/12/2012 

 
160 

 
060 

 
030 

 
Integral 

 
08 semestres 

 
Campus II 

 
4582 

 
Engenharia de 
Produção 

Portaria nº 63/2010 –  
CONSU/ Unoeste 
de 23/08/2010  

 
060 

 
060 

 
030 

 
Noturno 

 
10 semestres 

 
Campus II 

0043 Farmácia Port. n.º 01/2012 
D.O.U.  09/01/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Integral 

 
08 semestres 

 
Campus I e II 

0042 Farmácia Port. n.º 01/2012 
D.O.U.  09/01/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Noturno 

 
10 semestres 

 
Campus I e II 

0013 Fisioterapia 
 
 

Port. n.º 01/2012 
D.O.U.  09/01/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Integral 

 
08 semestres 

 
Campus I 

0271 
 

Fonoaudiologia Port. n.º 01/2012 
D.O.U.  09/01/2012 

 
040 

 
040 

 
040 

 
Matutino 

 
08 semestres 

 
Campus I 

0272 
 

Fonoaudiologia Port. n.º 01/2012 
D.O.U.  09/01/2012 

 
040 

 
040 

 
040 

 
Noturno 

 
08 semestres 

 
Campus I 

 
0123 

 
Medicina 

 
Port. Nº 1.181/08 
D.O.U 26/12/2008 

 
120 

 
060 

 
030 

 
Integral 

 
12 semestres 

 
Campus I e II 
 

0073 Medicina 
Veterinária 

Port. n.º 01/2012 
D.O.U.  09/01/2012 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Integral 

 
10 semestres 

 
Campus II e I 

 
0023 

 
Nutrição 

Port. n.º 01/2012 
D.O.U.  09/01/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Integral 
 

 
08 semestres 

 
Campus I e II 
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LICENCIATURAS 
 

 
Código Curso 

 
Portaria de 

Autorização/Reconhecimento 
Vagas N ◦ de alunos por 

turma 
Turno Duração Local de 

Funcionamento 
 Teórica Prática 

3642 Artes Visuais  Dec. n.º 79.014 
D.O.U.  27/12/76 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I 

1012 Ciências Biológicas Port.  n.º 286/2012 
D.O.U.  27/12/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I e II 

 
1322 

 
Educação Física 
 

Port. nº 286/2012 
D.O.U. 27/12/2012 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus II e I 

 
2272 

 
Filosofia 

Port. n.º 24/2012 
D.O.U 12/03/2012 

 
040 

 
040 

 
040 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I 

1032 Física 
 

Port. nº 286/2012 
D.O.U 27/12/2012 

 
040 

 
040 

 
040 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I 

1052 Geografia Port. nº 286/2012 
D.O.U 27/12/2012 

 
040 

 
040 

 
040 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I 

1062 História Port. nº 286/2012 
D.O.U 27/12/2012 

 
060 

 
060 

 
060 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I 

0222 Letras:  
Português/Inglês 
 

Port. n.º 286/2012 
D.O.U. 27/12/2012 

 
080 

 
080 

 
080 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I 

1042 Matemática 
 
 

Port. n.º 286/2012 
D.O.U 27/12/2012 

 
060 

 
060 

 
060 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I 

4562 Música Port. nº 61/2010 – 
CONSU/ Unoeste 

de 23/08/2010  

 
050 

 
050 

 
025 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I e II 

3072 Pedagogia Port. n.º 286/2012 
D.O.U. 27/12/2012 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Noturno 

 
07 semestres 

 
Campus I 

3071 Pedagogia Port. n.º 286/2012 
D.O.U. 27/12/2012 

 
040 

 
040 

 
040 

 
Matutino 

 
07 semestres 

 
Campus I 

1022 Química Port.  nº 286/2012 
D.O.U 27/12/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I e II 

 
  

0033  Odontologia 
 

Port. n.º 775/2008 
D.O.U.  10/11/2008 

 
070 

 
070 

 
035 

 
Integral 

 
08 semestres 

 
Campus I e II 

0131 Psicologia Port. n.º 124 
D.O.U 10/07/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Diurno 

 
10 semestres 

 
Campus II 

0132 Psicologia Port. n.º 124 
D.O.U 10/07/2012 

 
080 

 
080 

 
04  0 

 
Noturno 

 
10 semestres 

 
Campus II 

3352 Química Port. n°16/2008 
CONSU/Unoeste, 
02/08/2008 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Noturno 

 
08 semestres 

 
Campus I e II 

3351 Química Port. n°16/2008 
CONSU/Unoeste, 
02/08/2008 

 
060 

 
060 

 
060 

 
Matutino 

 
08 semestres 

 
Campus I e II 

0262 Sistemas de 
Informação 

Port. n.º 286/2012 
D.O.U.  27/12/2012 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Noturno 

 
08 semestres 

 
Campus I 
 

0322 Turismo com 
ênfase em 
Hotelaria 

Port. n◦ 307/2011 
D.O.U. 04/08/2011 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus  II 

0093 Zootecnia Port. n.º 01/2012 
D.O.U.  09/01/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Integral 

 
08 semestres 

 
Campus II e I 
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CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 
 

 
Código 

 
Curso 
 

 
Portaria de  

Autorização/Reconhecimento 

 
Vagas 

N◦ de alunos por 
turma 
Vagas 

 
Turno 

 
Duração 

 
Local de 

Funcionamento 
teórica Prática 

3362 Agronegócio Port. n° 493/2011 
D.O.U  22/12/2011 

 
050 

 
050 

 
050 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus II 

2772 Design de Interiores Port. N° 22/2007 
D.O.U. 05/01/2007 

 

 
050 

 
050 

 
025 

 
Noturno 

 
04 semestres 

 
Campus II 

4592 Estética e Cosmética Port. nº 64/2010  
CONSU/ Unoeste 

de 23/08/2010  

 
050 

 
050 

 
025 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I 

4591 Estética e Cosmética Port. nº 64/2010  
CONSU/ Unoeste 

de 23/08/2010  

 
050 

 
050 

 
025 

 
Matutino 

 
06 semestres 

 
Campus I 

2792 
 

Gestão Comercial Port. n° 30/2007 
D.O.U. 05/01/2007 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Noturno 

 
04 semestres 

 
Campus II 

3212 Gestão da Tecnologia da 
Informação 

Port. 486/2011  
D.O.U. 22/12/2011 

 
050 

 
050 

 
025 

 
Noturno 

 
05 semestres 

 
Campus I 

2782 Produção Sucroalcooleira 
 
 

Port. n° 29/2007 
D.O.U. 05/01/2007 

 
080 

 
080 

 
040 

 
Noturno 

 
05 semestres 

 
Campus II 

2802 
 

Radiologia Port. n° 01/2012 
D.O.U. 09/01/2012 

 
060 

 
060 

 
030 

 
Noturno 

 
06 semestres 

 
Campus I 

 
3382 Redes de Computadores 

 
Port. nº 286/2012  

D.O.U. 27/12/2012 
 

050 
 

050 
 

050 
 

Noturno 
 

05 semestres 
 

Campus I 
3392 Sistemas para Internet Port. n° 193/2011 

D.O.U. 25/02/2011 
 

080 
 

080 
 

040 
 

Noturno 
 

06 semestres 
 

Campus I 

 

A política de ensino da Unoeste, definida na direção de “assegurar a 

qualidade do ensino em todos os níveis buscando patamares de excelência 

acadêmica”, pode ser traduzida em: 

 

• reestruturar  e aprimorar os cursos e as suas matrizes curriculares, 

orientados pela necessidade de formação continuada do indivíduo 

e de atendimento das demandas  sociais e legais; 

• investir  na formação e qualificação dos docentes e do pessoal 

técnico–administrativo de apoio, como forma de garantir a 

qualidade na geração e disseminação do conhecimento; 

• institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino, 

implementando e aperfeiçoando os novos recursos didático- 

pedagógicos, buscando agregar as novas tecnologias às 

metodologias educacionais; 

• incentivar as atividades extracurriculares do corpo discente, 

facilitando a aproximação da vivência acadêmica à vivência 

profissional, e o consequente desenvolvimento de competências e 
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habilidades que garantam ao egresso a colocação profissional e o 

desenvolvimento da responsabilidade social; 

• desenvolver estudos interdisciplinares e transdisciplinares  que 

favoreçam  a criação e a inovação no ambiente acadêmico; 

• elaborar projetos pedagógicos dos cursos que reafirmem o 

compromisso social e a responsabilidade ético–política da 

Universidade com a formação acadêmica oferecida; 

• desenvolver  ações pedagógicas nos cursos que permitam a 

interface real entre ensino, pesquisa e a extensão, a fim de que se 

possa produzir novos conhecimentos, a partir de processos 

investigativos demandados pelas necessidades sociais; 

• aperfeiçoar a cultura pedagógica na direção em que a cultura 

avaliativa tenha um espaço garantido no interior da instituição, 

promovendo, permanentemente, crítica à própria instituição e à 

sociedade, a fim de que a instituição possa acompanhar as 

constantes transformações da realidade; 

• criar espaços, planejar programas e projetos do Núcleo 

Institucional de Desenvolvimento Pedagógico dos Docentes da 

Unoeste,  para atualização e desenvolvimento pedagógico dos 

atores institucionais da universidade, com alcance para 

atendimento à comunidade externa; 

• garantir que o processo de avaliação institucional subsidie o 

planejamento de ações institucionais concretas e que o processo 

da avaliação da aprendizagem contemple mecanismos capazes de 

verificação  da concretização do perfil acadêmico pretendido;  

• criar mecanismos de atenção aos estudantes, visando aumentar a 

sua autoestima  e motivá-los nas atividades acadêmicas; 

• estimular o envolvimento e a responsabilidade dos alunos de 

graduação em atividades de monitoria, pesquisa, extensão e 

aprimoramento profissional; 

• buscar novos patamares de excelência acadêmica na Pós-

Graduação; 
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• institucionalizar ações de interação com os egressos; 

• institucionalizar ações inovadoras para reduzir a evasão nos cursos 

de graduação; e 

• aprimorar os mecanismos de acesso aos cursos da Universidade. 

Princípios Filosóficos e Pedagógicos Gerais 

• Princípio do desenvolvimento da cidadania, enquanto condição para 

integração e participação da população na viabilização do projeto de nação 

brasileira livre, independente, soberana, superando a condição de 

“estadania” vivida pela maioria dos brasileiros. 

• Princípio da epistemologia e participação, isto é, a educação e 

conhecimento como fatores essenciais da efetiva cidadania participativa e 

da competitividade e como condutores da transformação produtiva. 

• Princípio dialógico em que o discurso teórico e o prático, consubstanciados 

de forma integrada na pesquisa e extensão, levem a oferecer a superação 

do homem de suas condições intelectuais de senso comum. 

Considerando os princípios expostos e a compreensão da sua função, a 

Unoeste opta pelas seguintes linhas pedagógicas: 

• a construção do processo pedagógico pelo professor e aluno enquanto 

sujeitos deste processo em constante interação e diálogo; 

• a formação profissional do aluno enquanto detentor de atitudes e 

habilidades específicas da profissão e, em relação ao coletivo, como 

agente de construção e transformação do imaginário social em plena 

democracia; e 

• a formação ética do aluno para atuar profissionalmente dentro de padrões 

científicos de cidadania, compromissado com o desenvolvimento social e 

profissional. 

Definição do Perfil dos egressos da IES e as Compet ências a serem 

desenvolvidas. 

 

O Perfil proposto para os egressos da Unoeste: 

• Formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificado 

para o exercício profissional em seu campo de atuação com 
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base no rigor científico e intelectual e pautado no principio ético, 

apto a intervir positivamente nas transformações da sociedade e 

com capacidade para aprendizagem autônoma, dinâmica e 

flexível. 

 

Competências e Habilidades: 

• analisar o campo de atuação profissional e seus desafios 

contemporâneos; 

• ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, 

abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 

• desenvolver capacidade de transferir conhecimento de vida e da 

experiência cotidiana para o âmbito do seu campo de atuação 

profissional, revelando-se profissional adaptável; 

• saber buscar e usar o conhecimento cientifico necessário à 

atuação profissional, assim como gerar conhecimento a partir da 

prática profissional; 

• exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, 

entendendo-a como uma forma de participação e contribuição 

social; e 

• acompanhar e incorporar inovações tecnológicas no exercício 

da profissão. 

 

Assim, a Unoeste acredita que os sujeitos do processo educativo devam 

assumir-se como seres sociais e históricos, como pessoas que pensam, que sabem 

se comunicar, e criem possibilidades de práticas transformadoras. 

 
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação 

 

Os Projetos Pedagógicos dos cursos de formação, na linha delineada 

acima, ressaltam o compromisso de articular o ensino, a pesquisa e a extensão, 

tendo uma concepção de formação profissional, que busca a sólida formação 

teórica, o trabalho coletivo interdisciplinar, a unidade entre teoria/prática, o 
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compromisso social e ético do profissional na superação das injustiças sociais, da 

exclusão e da discriminação social, na busca de uma sociedade mais humana e 

solidária. 

Com a perspectiva pedagógica de um diálogo interdisciplinar, deve ser 

conduzida uma nova reformulação curricular que abranja as competências técnico-

científicas, políticas e sociais, voltadas para atender aos novos rumos da sociedade 

contemporânea. 

Os cursos de graduação contam, cada um, com o seu Núcleo Docente 

Estruturante que “constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação 

e contínua atualização do projeto pedagógico do curso” (Res. CONAES nº 01, de 17 

de junho de 2010). A Unoeste tem as atribuições dos seus Núcleos Docentes 

Estruturantes regulamentadas, atualmente, pela Resolução nº 02/2012, de 10 de 

agosto de 2012 – Reitoria da Unoeste. São elas: 

I - propor a formulação ou a reformulação do Projeto Pedagógico do curso 

para apreciação e aprovação pelo respectivo Colegiado do Curso; 

II - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do 

curso, propondo as correções que se apresentem necessárias à sua integral 

consecução; 

III - estabelecer parâmetros de resultados a serem alcançados pelo curso 

nos diversos instrumentos de avaliação externa como, ENADE, PROVA DE ORDEM 

e similares; 

IV - definir parâmetros com vistas a apreciar e avaliar os Planos de Ensino 

elaborados pelos Professores do curso, apresentando sugestões de melhoria; 

V - propor alternativas teórico-metodológicas que promovam a inovação 

na sala de aula e a melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

VI - acompanhar os alunos do curso no desempenho de suas atividades 

acadêmicas e orientá-los quanto às suas dificuldades, contribuindo para a 

fidelização do discente ao curso e à instituição; 

VII - apreciar os instrumentos de avaliação da aprendizagem aplicados 

pelos professores aos discentes do curso, propondo à Coordenação do Curso as 

correções que se façam pertinentes; 
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VIII - ter acesso, via Coordenação de Curso, aos resultados das 

avaliações dos docentes pelos discentes do curso, para apreciação e indicação de 

ações de capacitação docente, quando necessário, ao segmento competente; 

IX - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; e 

X – participar das reuniões. 

  

Assim exposto, nos cursos de formação, o Projeto Pedagógico deve 

nortear-se pelos seguintes princípios: 

• a autonomia e a gestão democrática , como parte essencial  do ato 

pedagógico, devem implicar no compromisso e participação de toda 

comunidade acadêmica; 

• a ética deve nortear as ações desencadeadas pelos diversos 

participantes do processo educativo; 

• a criticidade é condição imprescindível para o desencadeamento da 

análise crítica da sociedade brasileira e da realidade da educação; 

• a criatividade deve ser uma constante num processo de mudança 

permanente; 

• a flexibilidade e a interdisciplinaridade  como eixo norteador na 

redefinição da organização curricular; 

• o trabalho coletivo  como uma nova organização do trabalho, deve 

facilitar a produção do conhecimento coletivo e de todas as ações 

pedagógicas; 

• a teoria-prática implica em assumir uma postura, em relação à 

produção do conhecimento na organização curricular, perpassando 

por todo curso na formação profissional; 

• a diversidade representa um princípio capaz de garantir as 

especificidades culturais, ideológicas, históricas e políticas; 

• a valorização profissional é um princípio central na tarefa de formar 

cidadãos, capazes de participar da vida socioeconômica, política e 

cultural, devendo estar voltada para a formação do cidadão, 

condições de trabalho e remuneração; e 



 

19 
 

• a garantia do padrão de qualidade no conjunto das ações 

pedagógicas.  

 

O que deve conter o Projeto Pedagógico do Curso? 

 

A Unoeste disponibiliza na intranet (site da Unoeste), documentos com 

orientações para a elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, com acesso 

interno para a comunidade acadêmica. Também disponibiliza o endereço: 

http://www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino/perguntas_frequentes.htm com 

orientações como segue: 

O Projeto Pedagógico do Curso deve contemplar o conjunto de diretrizes 

organizacionais e operacionais que expressam e orientam a prática pedagógica do 

curso, sua estrutura curricular, as ementas, a bibliografia, o perfil profissiográfico dos 

concluintes e tudo quanto se refira ao desenvolvimento do curso, obedecidas as 

diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério da Educação. (Obs.: 

O Parecer CES/CNE 146/2002, de 3/04/2002, estabelece que: “... as instituições de 

ensino superior deverão, na composição dos seus projetos pedagógicos, definir, com 

clareza, os elementos que lastreiam a própria concepção do curso, o seu currículo 

pleno e sua operacionalização, destacando-se os seguintes elementos, sem 

prejuízos de outros:  

- Objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 

inserções institucionais, política, geográfica e social;  

- Condições objetivas de oferta e a vocação do curso;  

- Cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;  

- Formas de realização da interdisciplinaridade;  

- Modos de integração entre teoria e prática;  

- Formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;  

- Modos da integração entre graduação e pós-graduação;  

- Cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades 

especialização, integradas e/ou subsequentes à graduação, e de 

aperfeiçoamento, de acordo com a evolução das ciências, das 

tecnologias e das efetivas demandas do desempenho profissional, 
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observadas as peculiaridades de cada área do conhecimento e de 

atuação, por curso; 

- Incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciação cientifica;  

- Concepção e composição das atividades de estágio, por curso: 

- Concepção e composição das atividades complementares; 

- Oferta de cursos de tecnologia, quando for o caso “). 

 

3.2.  Políticas de Pesquisa e Pós-Graduação 
 

3.2.1. Políticas de Pesquisa 
 

3.2.1.1. Breve Histórico da Pesquisa na Instituição  
 
 

Em 1990, houve a criação do Centro de Pós-Graduação que, a partir de 

1992, tornou-se Centro de Pós-Graduação e Pesquisa. Foram realizados, 

anualmente, cursos de especialização (pós-graduação lato sensu) em Metodologia 

do Trabalho Científico, para docentes da Unoeste e clientela externa, sistematização 

das pesquisas em andamento e traçadas políticas / linhas básicas de ação da 

Unoeste nas áreas acadêmica, de pesquisa, extensão, planejamento acadêmico e 

administrativo, avaliação institucional, estrutura organizacional e acadêmica, 

modernização administrativa, espaço físico, informação e documentação, relações 

interinstitucionais, comunicação social e gestão financeira e patrimonial, publicadas 

em 1996, sob o título “Linhas Básicas de Ação da Unoeste”. 

Houve, assim, um crescimento na qualidade e número de projetos de 

pesquisa a partir dessa data, sendo contempladas as seguintes áreas e sub-áreas: 

Ciências Agrárias (Agronomia, Zootecnia, Medicina veterinária, Ciência e Tecnologia 

de Alimentos); Ciência da Saúde (Medicina, Odontologia, Farmácia, Saúde Coletiva, 

Fisioterapia); Ciências Humanas (Sociologia, Historia, Psicologia, Educação); 

Linguística, Letras e Artes; Ciências Exatas e da Terra (Ciência da Computação); e 

Ciências Sociais Aplicadas (Direito e Administração). 

Anteriormente, em 1994, houve a criação da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação e, com o início do funcionamento do primeiro curso de Pós-
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Graduação stricto sensu (em Educação), iniciou-se, também, o treinamento de 

docentes e gestores médicos para instalação das residências médicas nas seguintes 

áreas: Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia Obstetrícia, Cirurgia, Ortopedia e 

Oftalmologia. Em 2004, foi instalado o curso de Mestrado na área em Agronomia; 

em 2005, na área de Ciência Animal; em 2011, na área de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional, juntamente com o Doutorado na área de Agronomia, 

contribuindo com o desenvolvimento da pesquisa institucional (nacional e 

internacional). Paralelamente, ocorreu, também, um aumento significativo na oferta 

de cursos de pós-graduação (Lato Sensu - 51 cursos), propostos a partir de 2005 

(ano em que havia apenas onze cursos). 

De igual forma, os eventos acadêmicos cresceram, significativamente, 

contribuindo para a divulgação dos resultados obtidos das ações realizadas na 

Universidade; o 1º Encontro Anual de Pesquisa e Iniciação Científica (ENAPI, 1996) 

deu início à apresentação dos resultados de pesquisas realizadas por docentes e 

alunos da Unoeste, e por participantes externos. O ENAPI, em 2013, se encontra na 

sua XVIII edição e, desde 2007, ocorreu a sua integração e realização conjunta com 

o evento de extensão (ENAEXT, a partir de 2003) e de ensino (ENAENS, a partir de 

2004), ganhando um novo impulso com significativo aumento de trabalhos 

apresentados na forma de painéis e comunicações orais, além de expressivo 

aumento de trabalhos enviados de outras instituições, consolidando a posição da 

Unoeste no cenário da pesquisa local, regional e nacional.  

Também no sentido de divulgação de trabalhos científicos da comunidade 

acadêmica e de outras instituições, a Unoeste publica, na forma online, as revistas 

científicas Colloquium Agrariae e (ciências agrárias), Exactarum (ciências exatas e 

engenharias), Humanarum (ciências humanas e sociais aplicadas) e Vitae (ciências 

biológicas e da saúde). Todas as revistas contam com editores, conselho editorial e 

corpo de pareceristas para avaliação por pares. São indexadas em bases de 

periódicos e classificadas pelo Qualis-CAPES, cujas explicitações se encontram em 

itens subsequentes a este. 
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3.2.1.2. Descrição Geral das Políticas Organizadora s da Pesquisa na 
Instituição 

 

A pesquisa institucional na Unoeste é gerida pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) que está estruturada em assessorias, câmara, 

centros, núcleos, coordenadorias com colegiados, comitês e comissões, que contam 

com representantes docentes dos cursos de graduação e de pós-graduação da 

universidade. O organograma dessa estrutura está representado abaixo. 
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Organograma da PRPPG 
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I. A Coordenadoria Central de Pesquisa  é constituída de: 

a) Coordenadoria Administrativa , responsável pelo estabelecimento das 

políticas e dos atos normativos internos de funcionamento administrativo dos 

cadastros dos pesquisadores e das pesquisas da Unoeste, pautando-se pela 

Legislação Nacional vigente, Estatuto da Universidade, Regulamento Geral da Pós-

Graduação e de Pesquisa e Atos Normativos internos mais específicos do Setor. 

b) Coordenadoria Científica , responsável pelo estabelecimento das 

políticas de incentivo à pesquisa, pelo desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, pautando-se pelo trabalho coletivo, junto ao Comitê Assessor 

à Pesquisa Institucional (CAPI) e aos Comitês de Ética e de Biossegurança (cf. 

Regulamentos Específicos Internos). Para os titulares desta Coordenadoria e dos 

representantes docentes dos Comitês, o título acadêmico mínimo exigido é o de 

doutor; considera-se, ainda, a representação no CAPI, de discentes da Pós-

Graduação. No CEP e na CEUA, incluem-se representantes, também, da Sociedade 

Civil. A Constituição da UNOBIO/ CIBIO segue as normas de representatividade da 

CTNBio. 

  
MODALIDADES DE PESQUISAS 
 

A primeira modalidade de pesquisa discente criada na Unoeste foi o 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) . Trata-se de um programa 

de bolsas para estudantes de graduação, custeadas pela própria instituição. Logo a 

seguir, foi criado o Programa Especial de Pesquisa  (PEP), também incluído na 

categoria de Iniciação Científica, porém sem bolsas e com fluxo contínuo. Essa 

modalidade de projeto atende aos interesses de alunos e professores que tomam a 

pesquisa como metodologia de ensino, transformando-a em instrumento de 

satisfação das curiosidades científicas. Nessa modalidade há o custeio da pesquisa, 

total ou parcialmente, por parte da universidade, mediante orçamento justificado 

apresentado em anexo ao projeto. Em 2006, o PEP transformou-se em PEIC 

(Projeto Especial de Iniciação Científica), visando adequar a nomenclatura à 

iniciação científica, e foi criado o PPG (Programa de Pesquisa de pós-graduação), 
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que é uma modalidade destinada ao cadastramento de projetos de pesquisas dos 

pós-graduandos de cursos lato sensu e stricto sensu. 

Criou-se, ainda, o Programa de Pesquisa Docente  (PPD), que tem como 

objetivo fomentar a realização de pesquisas pelos docentes da Instituição. O PPD 

pode ser individual ou coletivo. Nos projetos coletivos, participam outros docentes e 

discentes (graduandos, mestrandos e doutorandos, egressos dos cursos stricto 

sensu) e técnicos. Quando o PPD é coletivo, o grupo de pesquisadores é estimulado 

a fazer o cadastro no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. O Grupo de 

Pesquisa pode estar vinculado a uma Linha de Pesquisa dos cursos Stricto Sensu. 

O líder deve ser doutor e tem a incumbência de coordenar as atividades do grupo. O 

grupo tem, pois, caráter interdisciplinar e compartilha não só instalações e 

equipamentos como também orientações teórico-metodológicas. Em geral, os alunos 

integrantes dos grupos de pesquisa desenvolvem trabalhos de Iniciação Científica, 

com projeto vinculado a algum programa de fomento (interno ou externo) ou através 

do programa de estudo orientado.  

Todas as modalidades de cadastros de pesquisa apresentadas acima são 

regulamentadas, conforme regimentos específicos, criados para cada modalidade. 

Os regimentos específicos ficam disponibilizados na página da Unoeste: 

www.Unoeste.br. Desde 2009, a Unoeste conta com o Sistema Gestor de Pesquisa 

(SGP) que possibilita o cadastramento, a avaliação e emissão dos pareceres dos 

projetos de pesquisa totalmente online. 

 

3.2.1.3. Políticas Institucionais para a Pesquisa 
 

A Pesquisa, na Unoeste, tem sido conduzida pelo propósito institucional 

de fomentar a formação de pesquisadores e orientadores científicos promovendo, 

assim, a produção continuada da pesquisa científica e tecnológica, nas diversas 

áreas do conhecimento. A organização do cadastro, a emissão de pareceres 

(técnicos, científicos, éticos, de biossegurança) e o acompanhamento dos projetos 

de pesquisa são gestados pela Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq), que  

conta com o auxílio de comitês: Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) e 

corpo de pareceristas ad hoc, Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), vinculado à 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), Comissão de Ética no Uso de 
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Animais (CEUA), vinculada ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA) e Comitê de Biossegurança (UNOBIO/ CIBIO), supervisionado 

pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).  

 

3.2.1.3.1. Política de Incentivo e Fomento Interno da Pesquisa 
 

A Iniciação Científica na Unoeste visa à formação científica do aluno 

graduando, conduzida através de atividades orientadas, objetivando desenvolver 

seus talentos acadêmicos potenciais, a reflexão e a criatividade por meio de projeto 

vinculado a uma atividade de Pesquisa Docente, capaz de lhe proporcionar a 

vivência das diferentes etapas da investigação científica. Atualmente, são dois os 

programas institucionais de iniciação científica: PROBIC e PEIC (Regulamentos dos 

Programas PROBIC e PEIC no site www.unoeste.br/site/pesquisa) 

 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC)  - Visa a 

estimular pesquisadores produtivos a engajarem alunos de graduação com notória 

vocação científica, em suas atividades de pesquisa, objetivando à aprendizagem de 

técnicas e métodos específicos e ao aprimoramento de seu processo formativo, com 

vistas ao aprofundamento posterior de seus estudos em uma pós-graduação futura 

ou à sua qualificação profissional diferenciada. O Programa assegura a possibilidade 

de concessão de bolsas aos alunos participantes, mediante submissão a um 

processo seletivo, conduzido por critérios de mérito e competência. Cada projeto 

PROBIC pode contar com até 2 (dois) alunos participantes bolsistas; sendo que 

apenas professores (mestres e doutores) podem orientar projetos. As inscrições 

para esse programa são realizadas em fluxo contínuo. 

 

Programa Especial de Iniciação Científica (PEIC)  - Na graduação, o 

PEIC cumpre o papel idêntico ao do PROBIC, incentivando professores qualificados 

a ingressarem nas atividades de orientação à pesquisa e à iniciação científica dos 

graduandos; possibilita financiamentos para recursos materiais da pesquisa, pela 

universidade, obedecendo a critérios internos de disponibilidade de recursos 

orçamentários. Diferencia-se do PROBIC pela não concessão de bolsas aos alunos. 

 



 
 

27 
 

Programa de Pesquisa de pós-graduação  (PPG) é uma modalidade 

destinada ao cadastramento de projetos de pesquisas de autores pós-graduandos, 

dos cursos lato e stricto sensu. Quando associados à Iniciação Científica, os 

Projetos (PPG) contam com financiamento interno. 

 

Programa de Pesquisa Docente (PPD):  Todos os docentes da Unoeste 

devem cadastrar, na IES, seus projetos de pesquisa (em nível de Mestrado e 

Doutorado). Os docentes que cursam Stricto Sensu em outras IES têm possibilidade 

de recebimento de auxílios financeiros da Instituição, para conclusão de Mestrados/ 

Doutorados. 

 

3.2.1.3.2. Política de Apoio à Gestão da Pesquisa 
 

A Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq) da Unoeste, vinculada à 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dispõe de instâncias de apoio ao 

desenvolvimento da pesquisa.  

 

CAPI – Comitê Assessor de Pesquisa Institucional da Unoeste. É um colegiado 

interdisciplinar, presidido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e 

integrado por representantes da CCPq, dois professores/doutores representantes de 

cada área do conhecimento (um titular  e um suplente), representantes dos cursos 

de pós-graduação stricto sensu, bem como por um representante discente da 

graduação e outro da Pós-Graduação, e respectivos suplentes. O CAPI apoia e 

assessora a CCPq, na tomada de decisões: acompanha os cadastros das atividades 

dos Grupos e Projetos de Pesquisa Institucional e constitui-se de um colegiado de 

avaliação técnico-científica dos Projetos cadastrados na CCPq, bem como de 

acompanhamento financeiro dos mesmos. Todos os projetos de pesquisa são 

analisados quanto ao teor técnico-científico, verificando-se sua pertinência, 

coerência e factibilidade, bem como se a proposta está bem fundamentada do ponto 

de vista teórico-metodológico. Trata-se de uma instância de caráter normativo, 

consultivo e deliberativo. Dentre suas atribuições, destacam-se: avaliar e propor à 

Reitoria alterações nas políticas de Gestão da Pesquisa Institucional; analisar os 

projetos técnico-científicos (e o perfil dos responsáveis), realizando a sua inclusão 
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nas diferentes modalidades de Programas de Cadastros na CCPq; analisar e 

homologar pareceres do Corpo de Consultores ad hoc sobre projetos e relatórios de 

pesquisa;  avaliar e decidir sobre recursos; acompanhar e avaliar as atividades dos 

Programas de Pesquisa Institucional.  

O Regimento Interno do CAPI fica disponibilizado a todos os interessados 

na página da Unoeste:  

 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa.  

É um colegiado interdisciplinar e independente, com “munus público”, criado 

para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões 

éticos, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde. O CEP Unoeste teve seu registro renovado na data de 9 

de novembro de 2012, conforme Ofício Circular n. 414/2012 da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa - CONEP/CNS/MS (com  validade de três anos) a partir da 

data de renovação. É composto, atualmente, por 01 Coordenador(a) e o (a) vice-

coordenador(a), 01 secretário(a) administrativo(a), 14 membros titulares e 14 

membros suplentes atuantes dentro da Universidade; é de caráter multiprofissional e 

multidisciplinar e conta com membros da comunidade externa. O CEP tem, ainda, 

papel educativo, oferecendo cursos, palestras e consultas, assegurando a 

atualização continuada dos pesquisadores e promovendo o debate de aspectos 

éticos das pesquisas em seres humanos. 

O CEP possui área reservada às suas atividades dentro da instituição com 

sala de reuniões, microcomputador e infraestrutura necessária ao desenvolvimento 

de seus trabalhos. Todas as informações relacionadas ao CEP, como orientações 

aos pesquisadores, regimento interno, membros do CEP, formulários, documentos 

necessários para protocolar um projeto, informações pertinentes à ética na 

experimentação estão disponíveis na página da Unoeste, assim como o endereço 

para contato com este Comitê de Ética. 

Os encontros dos membros do CEP ocorrem, mensalmente, em reuniões 

ordinárias e extraordinárias, em caso de necessidade. O comitê avalia projetos de 
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pesquisa da instituição e projetos encaminhados por pesquisadores de outras 

Universidades, por meio da Plataforma Brasil. 

O Regimento Específico do CEP ficou disponibilizado a todos os interessados na 
página da Unoeste: http://www.unoeste.br/site/pesquisa/docs_cep/regimento.doc 

 

CEUA – Comissão de Ética no Uso de Animais. 

É um colegiado interdisciplinar e independente com “múnus público”, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender o bem estar animal, 

com intuito de atender às necessidades físicas, mentais, etológicas e sanitárias, 

durante o desenvolvimento de aulas de graduação e em projetos de pesquisa que 

utilizem animais. A CEUA está diretamente vinculada às Pró-Reitorias de Pesquisa e 

Acadêmica que lhe asseguram os meios adequados para seu funcionamento pleno. 

A criação da CEUA está regulamentada na Lei Federal 11794, de 08 de outubro de 

2008, na Resolução do CFMV 879, de 15 de fevereiro de 2008 e na Lei Estadual 

11977, de 25 de agosto de 2005 e à luz dos Princípios Éticos na Experimentação 

Animal elaborado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). A 

CEUA é constituída por 12 (doze) membros titulares e 12 suplentes, sendo 05 

(cinco) representantes com função docente, envolvidos em ensino e pesquisa, 

pertencentes às disciplinas de Fisiologia, Farmacologia e Imunologia. O Regimento 

da CEUA fica disponibilizado na página da Unoeste: 

http://www.unoeste.br/site/pesquisa/ceua/docs/regimento_ceua.pdf 

 

Comissão Interna de Biossegurança – Unoeste (UNOBIO  – CIBio)  vinculada à 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).   

Comissão responsável pela avaliação de projetos que envolvam a 

manipulação de Organismos Geneticamente Modificados (OGM), para obtenção do 

Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) da Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança (CTNBio). A CIBio – UNOBIO tem o objetivo de disciplinar e 

orientar o funcionamento e os comportamentos preventivos, a serem seguidos para 

a segurança individual e coletiva, nas atividades realizadas nos laboratórios onde há 

armazenamento e manipulação de OGM. O Regimento da UNOBIO – CIBIO fica 

disponibilizado na página da Unoeste:  
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http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/Anexo-13-Regimento-
da-CIBio-Unoeste%5B1%5D.pdf 

 

Comitê Institucional do PIBIC Unoeste-CNPq 

Em atendimento ao Regulamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento da Pesquisa (CNPq) no que diz respeito ao Programa de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC), a Unoeste conta com o Comitê Institucional do PIBIC/ 

Unoeste-CNPq, responsável pela condução dos processos de seleção e avaliação 

dos projetos de acadêmicos bolsistas do PIBIC. O Comitê é constituído por 

professores doutores com experiência no desenvolvimento e avaliação de pesquisas 

científicas, representantes das grandes áreas do conhecimento. 

O Programa PIBIC Unoeste-CNPq conta, também, com o Comitê Externo, 

constituído por  Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq, que realizam a 

avaliação do Programa, desde o processo de seleção dos bolsistas até a 

apresentação dos resultados finais no Simpósio de Iniciação Científica (SIC PIBIC 

Unoeste-CNPq) realizado anualmente pela Unoeste. O Regimento do PIBIC fica 

disponibilizado na página da Unoeste:  

http://www.unoeste.br/site/destaques/outros_destaques/documentos/editalPIBICUno

este2013-2014.pdf 

 

Comitê do PROSUP-CAPES 

Em atendimento ao Regulamento da Coordenadoria de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no que diz respeito ao Programa de Suporte 

à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP), a Unoeste conta 

com o Comitê Institucional do PROSUP Unoeste-CAPES, responsável pela 

condução dos processos de seleção e acompanhamento do desempenho dos 

acadêmicos bolsistas do PROSUP. O Comitê Institucional é constituído por 

professores doutores integrantes das Comissões Internas de bolsas PROSUP de 

cada um dos cursos de pós-graduação stricto sensu (coordenador(es) e vice(s) e 

dois representantes dos setores de pesquisa e de relações interinstitucionais); é 

presidido pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Unoeste. Os 
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Regimentos específicos de cada comissão de bolsas Prosup (de cada curso de 

stricto sensu) ficam disponibilizados na página da Unoeste:  

Mestrado em Agronomia: 

uhttp://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/REGULAMENTO-DA-

COMISS_O-DE-BOLSA-DO_PPGA.pdf 

 

Mestrado em Educação: 

http://www.Unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/REGULAMENTOBOLS

ASCAPESEducao2013.pdf 

 

Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional: 

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/RegulamentoPROSUP

_MMADRE.pdf 

 

Mestrado em Ciência Animal:   

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/ciencia_animal/2013/R

EGULAMENTO-CIENCIA-ANIMAL2013.pdf 

 

NIPEM - Núcleo Institucional de Pesquisas Multidisc iplinares. 

É um Núcleo de Pesquisa Institucional, de natureza multi e interdisciplinar, 

vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-Reitoria Acadêmica 

(Reitoria) da Unoeste, tendo como objetivos: Estimular atividades de pesquisa no 

âmbito dos cursos de graduação da Unoeste; contribuir para a emergência de novas 

linhas e/ou grupos de pesquisa; proporcionar um ambiente de reflexão 

multidisciplinar que contribua, de maneira efetiva, para formação profissional cidadã; 

e disseminar a prática da continuidade e aprofundamento de estudos científicos. É 

constituído por docentes dos cursos de graduação e docentes da pós-graduação da 

Unoeste, com titulação mínima de doutor, que possuam produção científica 

qualificada e contínua. O Regimento fica disponibilizado na página da Unoeste:   

http://www.unoeste.br/site/pesquisa/nipem/documentos/Regimento.pdf 
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CENTEC - Centro de Estudos Avançados em Bioenergia e Tecnologia 

Sucroalcooleira. 

É um Instituto Especializado vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária e à Pró-Reitoria 

Acadêmica da Unoeste (Reitoria). O CENTEC tem por finalidades: (i) desenvolver e 

promover o conhecimento das ciências de bioprocessos e ambientais e as relações 

entre elas; (ii) desenvolver o ensino a partir dos conhecimentos e experiências 

obtidos por meio das atividades de pesquisa e extensão; (iii) desenvolver pesquisas 

nas formas básica, aplicada e de desenvolvimento tecnológico; (iv) desenvolver 

extensão, abrangendo programas, projetos e atividades, articulados com a pesquisa 

e o ensino, em interação com a comunidade. O Regimento fica disponibilizado na 

página da Unoeste:  

http://www.unoeste.br/centec/regulamento-do-centec.php 

 
 

3.2.1.3.3. Política de Divulgação da Pesquisa Insti tucional 
 
Eventos 

 
A partir de 2007, a Unoeste, por meio de uma integração das Pró-

Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, Acadêmica e de Extensão e Ação 

Comunitária, organiza o Encontro Anual de Ensino, Pesquisa e Extensão (ENEPE) 

que é um evento que integra os três pilares básicos da Universidade: ensino, 

pesquisa e extensão, reunindo e divulgando pesquisas, projetos de ensino e 

atividades de extensão realizados na instituição em diálogo com outras IES e 

comunidade externa. Assim, inseridos no ENEPE, acontecem: o ENAPI com início 

em 1996; o ENAEXT com o início em 2003; e o ENAENS com início em 2004. O 

ENAPI surgiu, em sua primeira edição em junho de 1996. O evento alcançou seus 

objetivos já na primeira edição e foi resultado da participação da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação e de parte das Graduações.  

Atualmente, também integram o ENAPI, o Simpósio de Iniciação Científica 

PIBIC/CNPq (SIC PIBIC/CNPq/Unoeste, 1ª. edição em 2012), o Prêmio Científico 

Unoeste “Professora Marília Gomes Campos Libório” (1ª. edição em 2012) e o 

Prêmio Unoeste Solidária (1ª. edição em 2012). 
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Desde a sua primeira realização, o ENAPI vem diversificando suas 

estratégias na tentativa de dar consistência maior a seus objetivos. Assim, as 

sessões de comunicação oral, mostra de painéis, minicursos, conferências, palestras 

e fóruns de discussões se traduzem nos meios formais deste evento para fazer 

chegar à comunidade em geral resultados de pesquisas realizadas no meio 

acadêmico. Essa forma de disseminação dos resultados das pesquisas possibilita a 

análise crítica e contribui para o aperfeiçoamento destas práticas.  

Nas diversas edições do ENAPI, se foi registrando um fortalecimento da 

integração da Pós-Graduação com as Graduações e ocorreu um crescimento da 

produção científica de Docentes (PPD, PPG) e alunos da Unoeste, ao longo dos 

anos (pelo PROBIC, PEIC, PPG) e, mais recentemente, pelo PIBIC, atingindo-se um 

diálogo científico com outras Universidades/ Faculdades (particulares, públicas, 

estaduais e federais).  

Além do Enepe, que atingiu, na última edição (2012), um crescimento 

significativo de inscrições (3107), e de trabalhos apresentados (996), os cursos e 

faculdades da Unoeste organizam, anualmente, seus eventos específicos 

(simpósios, jornadas, semanas, encontros), visando, igualmente, a estimular a 

participação de alunos e docentes na pesquisa institucional; ao mesmo tempo, é 

dada, nestes eventos, maior visibilidade externa das atividades acadêmicas (ensino, 

pesquisa e extensão) realizadas na instituição. 

 

Revistas Colloquium 

Em Outubro de 1996, a Revista Institucional, Científica, “Colloquium”, foi 

lançada para cumprir o papel fundamental de tornar acessível ao grande público os 

resultados da pesquisa científica e os debates acadêmicos da Universidade do 

Oeste Paulista e de outras Instituições de Ensino e Pesquisa. 

Visando a um aperfeiçoamento das políticas e dos procedimentos de 

editoração e partindo, decididamente, na direção de um padrão de qualidade da 

Revista Institucional, que determinasse a sua admissão nas bases indexadoras de 

periódicos científicos nos âmbitos nacional e internacional, a Revista “Colloquium” foi 

submetida a reformulações que refletiram, principalmente, a nova dinâmica adotada 

na sua gestão editorial.  Este projeto, iniciado a partir de 2003, resultou no 
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desmembramento da revista, de acordo com as grandes áreas temáticas e 

publicação online de livre acesso. Nessa nova concepção, passaram a ser 

publicados os seguintes títulos: Colloquium Agrariae (Ciências Agrárias), Colloquium 

Exactarum (Ciências Exatas e Engenharias), Colloquium Humanarum (Ciências 

Humanas, Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes), Colloquium Vitae 

(Ciências Biológicas e da Saúde). 

A arbitragem das contribuições é realizada por pares, em sistema análogo 

ao da assessoria ad hoc para projetos de pesquisa. O Conselho editorial de cada 

uma das Revistas Colloquium tem, na sua composição, especialistas reconhecidos, 

que garantem a representatividade das respectivas áreas e subáreas das Revistas. 

O aperfeiçoamento das políticas e dos procedimentos de editoração é 

norteado pelos parâmetros característicos das coleções de periódicos internacionais, 

dentro dos propósitos de cumprir uma missão de oferecer contribuição efetiva para a 

ampliação das discussões e incremento de um processo crítico em nossa sociedade, 

resultante da análise e da reflexão sobre as situações específicas que envolvem a 

pesquisa, a experimentação e a geração de novos conhecimentos. Além disso, para 

garantir maior visibilidade, a publicação das revistas passou a ser em formato 

eletrônico, com a utilização da plataforma SEER – Sistema Eletrônico de Editoração 

de Revistas, com conteúdo integral de livre acesso. Atualmente, as revistas 

Colloquium contam com as seguintes indexações e classificação QUALIS-CAPES 

 

Indexação em bases de periódicos: 

•  LATINDEX 

•  Fonte Acadêmica (EBSCO Publishing) 

•  Sumários de Periódicos Nacionais 

•  CrossRef - número identificador de objetos digitais (DOI) 

•  AGRIS 

• Directory of Open Acess Journals 
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Classificação CAPES Qualis (dados coletados de WebQ ualis CAPES 2012-

2013) 

Colloquium Agrariae  B4 - Medicina Veterinária 

Colloquium Agrariae  B5 - Ciências Agrárias I  

Colloquium Humanarum  B4 - Educação 

Colloquium Humanarum  B5 - Sociologia e Psicologia 

Colloquium Exactarum  em avaliação 

Colloquium Vitae   em avaliação 

 

 

Política de Fomento Externo 

Além dos investimentos com recursos próprios, a Unoeste, através de 

ações de seus docentes/pesquisadores, tem captado recursos para o financiamento 

de seus projetos de pesquisa em diferentes modalidades, principalmente oriundos 

da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e do CNPq 

(Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico). 

Em função do aumento da qualificação do corpo docente da Unoeste e da 

maior interação entre Programas de Pós-graduação e Cursos de Graduação, houve 

elevação de projetos financiados com recursos da FAPESP, CAPES e CNPq, e de 

outras agências de fomento públicas ou privadas: 

- Bolsas de Iniciação Científica:  

- Bolsas de Treinamento Técnico:  

- Bolsas de Mestrado:  

- Bolsas de Doutorado:  

- Bolsas de jovem pesquisador:  

- Bolsas de Pós-Doc 

- Bolsa Produtividade Pesquisa 

- Auxílio à Pesquisa – Regular:  

- Auxílio à Pesquisa – Jovem Pesquisador:  

- Auxílio Participação Reunião – Brasil:  

- Auxílio Participação Reunião – Exterior:  

- Auxílio Publicação:  
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A Unoeste participa do Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC-

CNPq), do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino 

Particulares (PROSUP-CAPES), de programas de concessão externa de auxilio 

financeiro (CNPq, FAPESP e outros Institutos/Órgãos) e possui acesso gratuito ao 

Portal de Periódicos da CAPES (28 bases); e outros acervos possibilitados por 

assinatura pela Unoeste.. 

Instituições públicas e privadas que financiam diversas modalidades de 

atividades científicas na Unoeste são: Votorantin Papel e Celulose (auxílio à 

pesquisa), Conselho Britânico (auxílio participação em reunião no Brasil e no 

exterior), Instituto de Pesquisas Ecológicas (bolsa de mestrado), entre outras.  

 

3.2.1.4.  Política de Integração da Pesquisa com a Extensão 
 

Longe de fazer apologia à dimensão prática do ensino, e sem correr o 

risco de cair na armadilha do empobrecimento teórico na formação profissional, a 

pesquisa e a extensão são atividades básicas do ensino, porque não há ensino 

completo sem o diálogo continuado com a pesquisa e a extensão, para 

retroalimentação do conhecimento.  

É por meio da pesquisa e da extensão que alunos e professores têm a 

oportunidade de vivenciar outras realidades para além do ambiente da sala de aula.  

A articulação teoria-prática-reflexão é concretizada no momento em que 

nos colocamos diante dos fenômenos que estudamos. Por isso fazer pesquisa e 

extensão, desde a graduação, é, sobretudo, um exercício dialético e construtivo, 

trata-se de “dar início” a uma caminhada rumo à autonomia de pensamento e 

reflexão crítica, buscando ultrapassar a mera transmissão e assimilação do 

conhecimento sistematizado. A formação do pesquisador não pode se restringir 

apenas à pós-graduação. É na graduação que tem início a formação científica. 

Como políticas de integração da pesquisa com a extensão, a Unoeste mantém:  

- Pela PRPPG e pela PROEXT, os cadastros de projetos de extensão que 

compartilham informações nos Formulários específicos, que permitem a visualização 

das pesquisas que geram ações  de extensão e de programas/ projetos de extensão 

que  se originam da pesquisa. Isso permite uma maior integração entre pesquisa e 
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extensão, que se torna visível, anualmente, durante a realização das atividades 

integradas no ENEPE, que é o grande espaço institucional de encontro do ensino, 

da pesquisa e da extensão. 

- Estabelecimento de Convênios e Parcerias com Instituições Externas 

(Nacionais, Estaduais e Regionais) de caráter público ou privado, para 

desenvolvimento de ações de pesquisa e extensão, no âmbito regional.  

- Integração das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e 

Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT) na Gestão de Concessões 

de auxílios financeiros institucionais para publicações e para apresentação de 

trabalhos científicos em Eventos Externos. 

- Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (CAPEX) com 

membros integrantes da Pós-Graduação e Graduação, com espaço de articulação 

da gestão integrada da pesquisa com a extensão. 

- Centro de Estudos avançados em Bioenergia e Tecnologia 

Sucroalcooleira, como espaço de articulação do ensino/ pesquisa e extensão, da 

gestão integrada da Graduação e da Pós-Graduação, pelas Pró-Reitorias.  

 

3.2.2.  Políticas de Pós-Graduação 
 

3.2.2.1.  Conceito de Pós-Graduação 
 

A Pós-Graduação, no Brasil, é regida pela Lei n. 9.394, de 20/12/96, que, 

no art. 44, III, considera-a como “compreendendo programas de Mestrado e 

Doutorado, cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e outros, abertos a 

candidatos diplomados em Cursos de Graduação e que atendam às exigências das 

Instituições de Ensino”. No entanto, cumpre ressaltarmos que o art. 1º, § 2º, da 

Resolução n. 1, de 8 de junho de 2007, excluiu os Cursos denominados de 

Aperfeiçoamento da mesma categoria dos Cursos de Especialização.  

A Resolução CES-CNE nº 1, de 3 abril de 2001 estabelece normas para 

funcionamento de Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu. Segundo essa 

Resolução, as Universidades têm autonomia para criar os Cursos de Pós-Graduação 

Stricto sensu (artigos 1º a 5º). Entretanto, os projetos de criação dos cursos deverão 

ser encaminhados para a avaliação e autorização; o reconhecimento e renovação de 
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reconhecimento de cursos dependem de aprovação do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), fundamentado em relatório da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Os Cursos de Pós-Graduação Lato sensu independem de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento (no caso específico das 

Universidades Reconhecidas pelo MEC, como é o caso da Unoeste), mas estes 

cursos devem atender ao disposto na Resolução nº 1, de 8 de junho de 2007, que 

trata especificamente deste nível de Pós-Graduação. 

A Universidade do Oeste Paulista, fundamentada nas leis e resoluções 

que normatizam a Pós-Graduação, no Art. 66, do seu Regimento Geral, conceitua a 

Pós-Graduação como compreendendo os programas regulares subsequentes à 

Graduação, que visam ao desenvolvimento e aprofundamento da formação 

adquirida pelos graduados, conduzindo-os à obtenção de grau acadêmico. As 

finalidades do Mestrado e do Doutorado e os requisitos para admissão em seus 

cursos acham-se regulamentadas nos artigos 75 a 87 do mesmo Regimento. O art. 

75 diz: “O Mestrado tem por fim enriquecer e aprimorar a formação científica e 

profissional dos graduados, constituindo-se numa etapa de Pós-Graduação “Stricto 

Sensu”. O art. 81 considera que: “O Doutorado tem por finalidade proporcionar 

formação científica ou cultural ampla e profunda, desenvolvendo a capacidade de 

pesquisa e o poder inovador, nos diferentes ramos do saber”. O art. 88 trata do Pós-

Doutorado como sendo “um programa de estudos e pesquisas em que o candidato 

revele capacidade de desenvolver e orientar projetos de pesquisa originais e de 

relevância científica”. O artigo 89 conceitua cursos de Especialização e de 

Aperfeiçoamento como aqueles que têm por objetivo desenvolver e aprofundar 

setores limitados de conhecimento ou técnicas correspondentes a cursos de 

Graduação e melhorar os conhecimentos adquiridos. Entretanto, como já foi dito, a 

Resolução n. 1, de 8 de junho de 2007, no seu artigo 1º, § 2º, excluiu os Cursos de 

Aperfeiçoamento e outros da categoria de Pós-Graduação – Lato Sensu - Curso de 

Especialização. 
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Requisitos de titulação e experiência profissional do corpo docente da Pós-

Graduação. 

 

A. Programas e Cursos 

a) Pós-Graduação Stricto sensu: Mestrados – Titulaç ão mínima: 

doutorado de programa reconhecido; pesquisador institucional.  Experiência 

profissional:  produção científica qualificada e publicações em veículos qualificados, 

de acordo com as exigências específicas de cada área de conhecimento (CAPES); 

participação em eventos qualificados; em bancas examinadoras e em grupos de 

pesquisa. Prática de, no mínimo, dois anos em Ensino Superior. 

b) Pós-Graduação Lato sensu: Especializações – Titu lação mínima: 

mínimo de 50% dos professores com títulos de mestrado ou doutorado de 

programas stricto sensu reconhecidos. Demais docentes: no mínimo, especialistas. 

Experiência profissional:  100% dos docentes com experiência em ensino superior 

e em orientação científica (Iniciação). Técnicos especializados na área do 

conhecimento.  

 

B. Critérios de seleção e contratação de professore s 

a) Pós-Graduação Stricto sensu: Mestrado/Doutorado – Análise de 

currículo e do pré-projeto de pesquisa do(a) candidato(a) pelo Colegiado do(s) 

Programa(s); realização de prova escrita e/ ou entrevista com banca(s) de seleção 

com resultados homologados pelo(s) colegiado(s); e indicação posterior à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para encaminhamento do pedido de 

contratação à Reitoria (CONSEPE/CONSU). 

b) Pós-Graduação Lato sensu – Especialização – Os proponentes de 

Pós-Graduação - Cursos Lato sensu são professores vinculados ao corpo docente 

dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Unoeste ou convidados externos de 

outra(s) IES. 
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C. Regime de trabalho e Procedimentos de substituiç ão eventual de 

professores 

a) Pós-Graduação Stricto sensu – Regime de trabalho : Contratação para 

Carga horária semanal, de acordo com as exigências definidas pelos comitês 

de Áreas Específicas da CAPES (CAs)  

b) Pós-Graduação Lato sensu: Os coordenadores/ docentes da Lato Sensu 

têm vínculo empregatício com os cursos de Graduação e Pós-Graduação 

Stricto sensu (CLT) da Unoeste ou são convidados externos de outras 

Instituições, sem vínculos empregatícios. 

Procedimentos de substituição: em ambos os casos (a e b) os 

procedimentos de substituição constam nos Regulamentos Específicos de cada 

modalidade de curso ofertado (stricto e lato sensu).  

 

D. Corpo técnico-administrativo 

a) Pós-Graduação Stricto sensu: secretaria geral constituída de 

funcionários selecionados, por análise de currículo e entrevista realizada pelo Setor 

de Recursos Humanos da Unoeste e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, e contratados pela instituição – Títulos valorizados:  de Graduação ou 

de Pós-Graduação - Lato Sensu. 

b) Pós-Graduação Lato sensu:  secretaria geral constituída de 

funcionários selecionados, por análise de currículo e entrevista pelo setor de 

Recursos Humanos e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós – contratados pela Instituição. 

Títulos exigidos:  Conforme necessidade das funções: 

- Consultoria: Mestrado; 

- Coordenação Pedagógica: Mestrado; 

- Secretários: Graduação e Pós-Graduação – Lato Sensu 

 

E. Cronograma de expansão do corpo técnico-administ rativo: Pós-Graduação 

Stricto Sensu (Mestrados) e Lato sensu (Especializa ções) de acordo com a 

expansão dos cursos e demandas específicas.  
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3.2.2.2. Política de Administração da Pós-Graduação  
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação participa, conforme o 

Estatuto da Universidade do Oeste Paulista (Título III, Capítulo I) – “da 

Administração Superior”, fazendo parte do Conselho Universitário – CONSU (Seção 

I, art. 9º, item III, p. 05), do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, 

(Seção II, art. 11, item III, p. 06) e da Reitoria (cf. Seção III, art. 13, itens IV e V, p. 

08). É um órgão executivo, cujo Pró-Reitor, escolhido e designado pelo Reitor, 

superintende, coordena e supervisiona as atividades de pesquisa e Programas de 

Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu da Universidade (art. 22, p. 09 do 

Estatuto).   

A Administração da Pós-Graduação, exercida pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, está estruturada em assessorias, câmara, núcleos, 

centro, coordenadorias e seus colegiados, conforme o Organograma apresentado no 

item 3.3.2.1.2 deste Documento.  

 

I. A Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão  – CAPEX - é 

um órgão de natureza consultiva e deliberativa, destinado a debater, a orientar, e 

avaliar as ações de ensino, pesquisa e extensão da pós-graduação, seus diálogos 

com os cursos de graduação e encaminhar sugestões/ solicitações ao CONSEPE e 

CONSU (Reitoria) para parecer final e/ou homologação. Deverão compor a Câmara 

os assessores e coordenadores da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da 

Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, bem como representantes das 

Graduações (por área de conhecimento). Para os representantes docentes da Pós-

Graduação, o título acadêmico mínimo exigido é o de doutor e para os 

representantes da Extensão é o de mestre e para os representantes de 

GRADUAÇÃO, estes deverão ser coordenadores de cursos de graduação, de 

acordo com o Regulamento da CAPEX. A presidência e vice-presidência da CAPEX 

são exercidas, alternadamente, pelos(as) Pró-Reitores(as) de Pesquisa e Pós, e da 

Extensão. No PDI (2013/ 2017) está prevista para maior integração das Pró-

Reitorias a inserção da Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD) nesta Câmara 
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II. A Assessoria de Relações Interinstitucionais  é responsável pela 

dinamização das relações da Unoeste com outras Instituições, Órgãos de Fomento à 

Pesquisa, Empresas, para estabelecimento de Parcerias, Convênios, Contratos 

diversos e Compromissos na execução de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Para o titular desta Assessoria, o título acadêmico mínimo exigido é o de doutor. 

III. Coordenadorias  - Todas as funções, atribuídas a Assessores e 

Coordenadores são de natureza administrativa. As ações acadêmicas gerais (de 

ensino e de pesquisa) emergem de diferentes unidades proponentes, vinculadas às 

Graduações e Pós-Graduação (Lato e Stricto sensu), cabendo à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação o cadastramento e a supervisão, através da análise e 

parecer sobre os processos e relatórios técnicos apresentados pelos próprios 

proponentes das ações. As atribuições pedagógicas estão vinculadas aos 

Programas de Pós-Graduação, Lato e Stricto sensu. A análise e pareceres técnicos 

emitidos sobre os Processos e Relatórios ocorrem nos Colegiados específicos de 

cada setor (numa primeira instância), nos Comitês – CAPI, CEP, CEUA e UNOBIO 

(numa segunda instância) e na Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, 

que deverá remetê-los ao CONSEPE e CONSU, para homologação final. 

 

3.2.2.3. Política de Desenvolvimento Acadêmico da P ós-Graduação 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem procurado diversificar 

as atividades concernentes ao ensino e pesquisa em nível de pós-graduação, 

apoiando as iniciativas de proposição de cursos tanto Stricto como Lato sensu, bem 

como fortalecendo o setor de Educação a Distância e de Residências. 

• Política de Atração de Pesquisadores Estrangeiros para 

desenvolvimento de pesquisas na Instituição. 

• Política de Inserção de graduando stricto sensu nos Grupos de Pesquisa 

certificados no CNPq, vinculados aos cursos ofertados na Instituição 

(Mestrados/ Doutorado). 

• Política de inserção de pós-graduandos nos Colegiados e em 

Comissões dos Cursos Stricto Sensu, a que estão vinculados. 
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• Política de inserção dos pós-graduandos (lato e stricto sensu) no Enepe 

– Evento Anual da Instituição, com apresentação de trabalhos.  

• Política de inserção dos pós-graduandos (lato e stricto sensu) em 

atividades/ projetos de extensão. 

• Política de inserção dos pós-graduandos em apresentação de trabalhos 

em eventos externos e publicações conjuntas (com seus orientadores), 

sob forma de capítulos de livros e artigos científicos. 

• Política de incentivo e apoio institucional à realização de Pós-Doc no 

Brasil e no Exterior, nos cursos de Stricto Sensu. 

 

A. PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

A Unoeste, por meio de sua Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

vem fomentando a criação e desenvolvimento de cursos de pós-graduação Stricto 

sensu, em uma clara ação de promoção da pesquisa de qualidade dentro da 

Instituição e contribuindo com a formação de recursos humanos de alta qualificação 

para atender às demandas científicas, tecnológicas e sociais em âmbito regional e 

nacional. 

Atualmente, estão ativos cinco cursos recomendados pela CAPES em 

nível de Mestrado e Doutorado Acadêmicos, com a perspectiva de encaminhamento 

(2014) a Capes de mais duas propostas de cursos nas áreas de Ciências da Saúde 

e de Odontologia. O Curso de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional deverá 

encaminhar a CAPES proposta para a abertura do nível de Doutorado, até 2016. Os 

Mestrados em Ciência Animal e em Educação (nota 3) investem na elevação da 

nota, para posterior encaminhamento de propostas de Doutorado.        

 

O Programa (Mestrado e Doutorado) em Agronomia  tem nota 4 pela 

CAPES; o mestrado foi criado em 2002 e iniciou o funcionamento em 2004; e, a 

partir de 2012, foi aprovado pela Capes o Doutorado. O PROGRAMA tem, como 

foco principal, formar, aperfeiçoar e capacitar profissionais da área de Ciências 

Agrárias e áreas correlatas, em conformidade com os propósitos de: a) contribuir 

para a formação de pesquisadores e docentes na área de Agronomia; b) 

desenvolver ambiente de estímulo à produção de conhecimento na área de Ciências 
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Agrárias; c) proporcionar o aprimoramento na área de Agronomia, visando a conferir 

ao discente elevado padrão técnico, científico e profissional, principalmente nas 

atividades de ensino e pesquisa; d) desenvolver pesquisas e estudos que 

contribuam para a evolução do setor agropecuário regional, num contexto 

globalizado e numa perspectiva multi e interdisciplinar. 

O público-alvo é constituído de profissionais das áreas de Ciências 

Agrárias e Biológicas; professores do Ensino Superior e Médio, relacionados às 

Ciências Agrárias e Biologia Vegetal; profissionais de Pesquisa e Desenvolvimento 

de Empresas Públicas e Privadas. 

O eixo temático do Programa é Produção Vegetal. 

As linhas de pesquisa são: 1 – Fisiologia e Tecnologia da Produção 

Vegetal; 2 – Genética e Biotecnologia; 3 - Solos e Nutrição de Plantas 

O corpo docente é composto de 14 professores sob a Coordenação e a 

Vice-Coordenação exercidas pelos pares eleitos pelo Colegiado. 

A estrutura curricular é composta de 2 disciplinas obrigatórias (Estatística 

Experimental e Fisiologia Vegetal Básica) e Seminários e 21 disciplinas optativas, 

além de plano de atividades e atividades de pesquisa orientadas. 

 

O Curso de Mestrado em Educação  foi o primeiro curso criado pela 

Instituição, em 1995 e aprovado pela Capes em 2002. Tem como objetivos: a) 

contribuir para a formação de pesquisadores, docentes e gestores no âmbito das 

instituições/organizações educacionais; b) proporcionar a construção e suporte 

teórico-metodológico para a produção de conhecimentos relevantes relacionados a 

instituições educacionais; c) divulgar a produção científica do Curso mediante 

publicações, atividades de educação continuada, capacitação de profissionais do 

magistério e produção de eventos científicos.  

Tem como área de concentração: Instituição Educacional e Formação do 

Educador. O Programa está organizado em torno de duas linhas de pesquisa: 1) 

Instituição Educacional: organização e gestão, que tem como temáticas: filosofia e 

organização e gestão educacional; sociologia e organização educacional; políticas 

públicas de educação e instituição educacional; projeto educativo e instituição 

educacional; gestão e instituição educacional; planejamento e instituição 
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educacional. Avaliação e instituição educacional; psicologia social e organização 

educacional, e 2) Formação e Prática Pedagógica do profissional docente, com as 

temáticas: ensino, aprendizagem, formação do professor; formação inicial e 

continuada; organização dos conteúdos de ensino; ação docente e as tecnologias de 

comunicação; informação, relações interpessoais. 

O Curso conta com treze docentes, sendo seis da linha 1 e sete da linha 

2, sob a coordenação e vice-coordenação, eleitas pelos pares em reunião de 

Colegiado. 

A estrutura curricular compreende: disciplinas básicas (Filosofia da 

Educação e Epistemologia e Educação), Seminários de Pesquisa I e II (obrigatórios); 

disciplinas optativas, sendo 6 da linha de Pesquisa 1 e 10 da linha de pesquisa 2. 

 

O Curso de Mestrado em Ciência Animal  foi recomendado pela CAPES no ano de 

2005 e tem como objetivos: a) atender a demanda regional por profissionais 

qualificados, que engloba o Oeste do Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e 

Paraná; fornecer recursos humanos suficientes para a formação de pesquisadores 

em condições de solucionar, prioritariamente, os problemas regionais concernentes 

à Ciência Animal e contribuir na formação de Mestres voltados à Área proposta. 

O Curso tem como eixo temático Fisiopatologia Animal. Está organizado 

em torno de três linhas de pesquisa: 1) Doenças Parasitárias, Infecciosas e 

Zoonoses, com vistas ao estudo, com ênfase regional, das doenças e zoonoses 

parasitárias causadas por parasitos, e doenças e zoonoses infecciosas ocasionadas 

por bactérias, vírus e fungos; 2) Clínica Médica e Reprodução Animal, envolvendo 

estudo clínico, farmacológico, terapêutico e toxicológico das principais doenças que 

acometem os animais de companhia, de produção e de laboratório, com ênfase nas 

áreas de dermatologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, 

oftalmologia, nefrologia, neurologia, anestesiologia e analgesia. Estudo dos 

processos morfofisiológicos, endócrinos, patológicos e das biotécnicas da esfera 

reprodutiva feminina e masculina dos animais; 3) Agressão tecidual e celular, 

Imunidade e Nutrição. Os objetivos da linha de pesquisa são o de investigar os 

mecanismos fisiopatológicos de lesão tecidual e celular associados às várias causas 

de agressão, como os mecanismos imunológicos interferem na resposta a agressão 
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tecidual e celular e como a nutrição interfere nos mecanismos imunológicos e 

fisiopatológicos da agressão tecidual e celular. 

 

 

O corpo docente do Programa é composto por 12 professores; a 

coordenação e vice-coordenação do curso são eleitas pelos pares, em reuniões de 

Colegiado. 

A estrutura curricular compreende: três disciplinas obrigatórias 

(Metodologia da Pesquisa; Seminários e Bioestatística) e 21 Disciplinas Optativas. É 

exigido do aluno o cumprimento de 52 créditos, no total. Vinte e seis créditos são 

referentes ao cumprimento de Disciplinas, sendo cinco créditos em Disciplinas 

Obrigatórias e 19 créditos em Disciplinas Optativas. Outros 26 créditos são 

referentes à Defesa de Dissertação de Mestrado. 

 

O Curso de Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimen to 

Regional (MMADRE)  foi criado e aprovado pela CAPES com conceito 4 em 2011, 

iniciando suas atividades acadêmicas em março de 2012. O objetivo geral deste 

curso é consolidar seu papel como centro produtor de pesquisa e de conhecimento, 

voltado à discussão interdisciplinar e contextual do processo de desenvolvimento 

regional diante das questões ambientais. 

Assim, pretende-se contribuir para a formação de um profissional com 

visão sistêmica e ética, com compreensão multidimensional do processo de 

desenvolvimento regional e domínio de instrumentos conceituais e metodológicos 

essenciais para a avaliação dos impactos ambientais e o planejamento ambiental. 

Esse perfil caminha ao encontro das necessidades atuais de reorientação das 

políticas públicas e das estratégias de desenvolvimento ambiental e social na região. 

Atualmente, o corpo docente permanente é composto por 15 

pesquisadores, com a coordenação e vice-coordenação eleitas pelos pares, em 

reunião de Colegiado. O curso oferta duas linhas de pesquisa: 1- avaliação e análise 

de impactos ambientais, e 2- planejamento ambiental e desenvolvimento regional. 

O programa está estruturado da seguinte forma: São 98 créditos exigidos 

para a conclusão do curso.  
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B. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Os Cursos de Pós-Graduação Lato sensu (Especialização) tiveram seu 

início na Unoeste no ano de 1974, com o oferecimento do Curso de Especialização 

em Pedagogia e, desde então, novos cursos foram sendo oferecidos, sob formas de 

parcerias (internas e externas) utilizando-se de envio de folhetos em mala direta, 

cartazes, outdoors, jornais, revistas e contatos pessoais diretos, dos próprios 

coordenadores e docentes dos cursos, como meio de atingir potenciais interessados 

em adquirir novos conhecimentos, abrangendo diversas áreas do saber. Em 2012, 

deu-se início à institucionalização desta modalidade de ensino, assim, a partir do 

ano citado, os cursos passaram a ser ofertados pela própria Instituição. Eles 

abrangem diferentes áreas de conhecimento: Agrárias; Biológicas; Exatas; 

Humanas; Linguística, Letras e Artes; Saúde; Sociais Aplicadas. Esta modalidade de 

ensino é gestada pela integração da PRPPG com o Colegiado dos Cursos Lato 

Sensu, com representantes de todas as áreas (de conhecimento) dos cursos. 

Participam ainda, desta gestão, a Coordenação Geral Pedagógica e as 

Coordenações de Lato Sensu presenciais; os cursos a distância são geridos em 

conjunto com o NEAD – Núcleo de Educação a Distância; existem, também, as 

Coordenações de cursos Lato Sensu realizados em conjunto com as Residências 

Médicas, em parceria com o Hospital Regional de Presidente Prudente (SP) “Dr. 

Domingos Leonardo Cerávolo” que é gerido pela “Associação Lar São Francisco de 

Assis na Providência de Deus”. As residências médicas (HR) onde funcionam cursos 

de pós-graduação lato sensu são: (Cardiologia; Clínica Médica; Dermatologia; 

Medicina Intensiva Pediátrica; Pediatria; Psiquiatria; Cirurgia Geral; Oftalmologia; 

Ortopedia e Traumatologia; Ginecologia e Obstetrícia; Cirurgia Plástica); os médicos 

que cursam estas Especializações são Bolsistas da Pós-Graduação. Além destas 

residências vinculadas ao Hospital Regional (H.R.), existem as Residências 

específicas (Agronomia e Veterinária), vinculadas a Unoeste. 

O número de cursos ofertados é variável, de ano para ano, conforme o 

fluxo, também variável, de ofertas pelos docentes responsáveis e de ingressos dos 

alunos. 

A Pós-Graduação LATO SENSU tem Regulamento Geral próprio, pautado 

nas normas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa “Anísio Teixeira” – INEP/ 
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MEC (Portaria nº 328, de 1º de fevereiro de 2005 – publicado no D.O.U. Seção 1, de 

02/02/2005) que norteiam a construção do projeto pedagógico de cada curso. Os 

Projetos são cadastrados na PRPPG – Secretaria Geral da Lato Sensu, e passam 

pelos pareceres técnico-pedagógicos do setor e financeiros da Reitoria.  

 

C. ENSINO A DISTÂNCIA: Pós-Graduação LATO SENSU 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unoeste - encaminhou a 

proposta do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu “Especialização em Avaliação do 

Ensino e da Aprendizagem” ao MEC, para funcionamento na modalidade a 

distância, e obteve o credenciamento do referido curso em 2009 (Portaria nº 248 de 

17/03/2009, publicada no Diário Oficial da União - nº 52, 18/03/2009). 

Atualmente, estão sendo ofertados mais 4 Cursos de Especialização 

nesta modalidade, a distância, pelo NEAD – Núcleo de Educação a Distância: 1. 

Psicopedagogia Institucional; 2. MBA em Administração Mercadológica; 3. MBA em 

Gestão Ambiental Empresarial; 4. MBA em Gestão de Pessoas e Comportamento 

Organizacional. 

 

D. RESIDÊNCIAS MÉDICAS 

Para atender às necessidades acadêmico-científicas de diferentes 

profissionais, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação faz a Gestão conjunta, 

com os Cursos de Graduação: Agrária e Veterinária, ofertando dois Programas de 

Residências na Unoeste.  

Os demais programas de residência, na área médica (Clínica Médica, 

Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia 

Geral, Oftalmologia, Cardiologia, Dermatologia, Medicina Intensiva Pediátrica e 

Cirurgia Plástica) são credenciados pelo Ministério de Educação (MEC/CNRM) e os 

residentes (Medicina) passam pelo processo seletivo realizado pela Fundação 

Carlos Chagas e se somam a um grupo de aproximadamente, 22 a 35 pós-

graduandos, que frequentam Cursos de Especialização, ofertados pela Unoeste e 

aprovados, nas áreas de conhecimento específicas, pelas respectivas Sociedades/ 

Associações Brasileiras. 
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3.2.2.4. Política de Apoio à Gestão da Pós-Graduaçã o 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Pró-Reitor(a), docentes,  

coordenadores e Assessores) contam com o apoio dos Comitês, Comissões, 

Núcleos, criados para ações integradas na Gestão Institucional da pesquisa. Conta 

também, com os Colegiados dos Programas e cursos de Pós (Lato e Stricto Sensu) 

e com os membros da Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (CAPEX), 

que dá suporte à discussão e planejamento de políticas de desenvolvimento 

acadêmico e fomento à pesquisa, sugeridas ao CONSEPE/ CONSU - Reitoria. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem, também, atuado em 

sintonia com a Rede de Bibliotecas da Unoeste, que participa e integra diferentes 

redes de serviços de informação,  com o objetivo de possibilitar o acesso à 

informação para seus usuários e a disseminação da produção científica em nível 

nacional e internacional. São elas: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD); Rede Bibliodata de Catalogação Cooperativa; Programa de Comutação 

Bibliográfica (COMUT). Seus profissionais têm participado oferecendo produtos e 

serviços para os alunos e docentes da Pós-Graduação (e Graduação), com objetivo 

de atender às suas necessidades e anseios, contribuindo para sua formação. 

O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia-IBCT 

coordena o Projeto da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, cujos objetivos 

são: a) reunir dissertações de mestrados, teses de doutorado e livre docência, 

existentes nas Instituições de Ensino Superior brasileiras; b) estimular o seu registro 

em meio eletrônico; c) preservar a  memória institucional; d) disponibilizar a 

produção intelectual gerada no âmbito da Universidade, proporcionando maior 

visibilidade e acessibilidade aos documentos, através da Internet. 

A implantação da Biblioteca Digital na Unoeste teve a concepção e 

operação desenvolvida pelos bibliotecários das Unidades de Informação da Rede de 

Bibliotecas, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a 

Coordenadoria da Web da FIPP- Faculdade de Informática da Unoeste. É na Pós-

Graduação que todo o processo se inicia, quando o aluno/autor recebe o parecer 

final dos membros da Banca Examinadora, disponibilizando a Dissertação para 

publicação on line. A biblioteca irá conferir a normatização do trabalho, indexar e, por 
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fim, publicar o trabalho do aluno no site da BDTD/BIBLIOTECA, na Internet. A 

Unoeste possibilitou a inclusão de dissertações de alunos cujos mestrados foram 

recomendados pela CAPES, de forma que qualquer pessoa poderá identificar, 

recuperar e acessar as dissertações produzidas na Instituição, bem como, em todo 

país e, também, no exterior. É um serviço importante, pois é uma oportunidade de 

divulgar a produção intelectual da Instituição, bem como, pesquisas inéditas que 

muito podem contribuir para a melhoria da Educação no Brasil. 

A Rede de Bibliotecas da Unoeste presta, ainda, outros serviços aos 

usuários da Pós-Graduação/ Graduação, como: treinamento em bases de dados, 

onde recebem orientação sobre a forma de pesquisar assuntos de áreas específicas 

em bases de dados nacionais e internacionais; levantamento bibliográfico, para 

pesquisa sobre assuntos específicos, de forma sistemática, em catálogos, 

bibliografias, índices, resumos, base de dados, Internet, ou em outras fontes de 

informação, feita pelo próprio usuário, sob orientação de um bibliotecário; 

intercâmbio de informação bibliográficas, através dos programas COMUT – 

comutação bibliográfica, que é um sistema que integra bibliotecas no Brasil, 

disponibilizando seus acervos para troca de informações, e é realizado através da 

Internet; BIREME, sistema que trabalha com a literatura científica em Saúde; 

BRITISH LIBRARY, um convênio com a maior biblioteca do mundo, localizada na 

Inglaterra, onde se pode localizar e recuperar publicações do mundo todo.  

A Rede de Bibliotecas tem fortalecido o Programa de Comutação 

Bibliográfica como forma de garantir e ampliar o acesso à produção científica 

especializada. O acesso ao acervo de outras Instituições se realiza através da 

integração da Biblioteca com a Biblioteca Base, no programa de comutação 

bibliográfica instituído pela CAPES e IBICT. Possibilita a obtenção de cópias de 

artigos, teses e capítulos de monografias disponíveis no acervo das principais 

bibliotecas do país e do exterior, por meio eletrônico. Terminais conectados à 

Internet viabilizam as buscas remotas de referências bibliográficas. 

Além dos programas de busca, acima especificados, de empréstimos de 

documentos com períodos diferenciados para alunos da Pós-Graduação, os 

bibliotecários também orientam quanto: a) ao preenchimento de formulários de 

Projetos de Pesquisa nas diferentes modalidades como: PROBIC - Programa de 
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Bolsas de Iniciação Científica; PEIC- Programa Especial de Iniciação Científica; 

PPG- Programa de Pesquisa de Pós-Graduação; PPD- Programa de Pesquisa 

Docente, para cadastramento na Coordenadoria Central de Pesquisa, vinculada à 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; b) a apresentação formal de trabalhos 

acadêmicos e científicos, citações, referências bibliográficas etc., com base no 

“Manual para Orientação Bibliográfica e Normalização de Trabalhos Acadêmicos e 

Científicos da Unoeste”, elaborado pela equipe de bibliotecárias tendo como modelo 

as Normas Técnicas da ABNT.     

A partir de julho de 2008, a Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e a 

Pró-Reitoria Acadêmica, em parceria com a Rede de Bibliotecas Unoeste, colocaram 

à disposição da comunidade acadêmica bases de dados da EBSCO, que é um 

fornecedor de produtos e serviços na área de informação há sete décadas e mantém 

relação com 79.000 editores de todo mundo. 

As bases de dados atendem a todas as áreas ministradas pela Unoeste e 

proporcionam o acesso ao texto completo. Dentre elas, estão: a Medline with Full 

Text , a qual é a mais abrangente fonte de periódicos de medicina e áreas afins em 

texto completo do mundo, provendo artigos na íntegra de aproximadamente 1.200 

periódicos indexados na base Medline. Possui mais de 1.400.000 artigos em texto 

completo retroativos a 1965. A base Academic Search Premier  é multidisciplinar e 

fornece texto completo de cerca de 4.500 publicações, incluindo 3.700 revistas 

especializadas analisadas por especialistas. Os arquivos em PDF são datados de 

1975 em diante e referências citadas são fornecidas para mais de 1.000 títulos. 

GreenFILE  oferece ótimas informações de pesquisa sobre o impacto humano no 

meio ambiente. A coleção de títulos é de interesse acadêmico, governamental e 

geral e inclui conteúdos sobre o aquecimento global, construções ecológicas, 

poluição, agricultura sustentável, energia renovável, reciclagem e mais. O banco de 

dados oferece resumos de aproximadamente 295 mil registros, bem como texto 

completo de mais de 4.600 registros. 

Portal de Periódicos CAPES 

É uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza o melhor da produção 

científica internacional às instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Os periódicos 
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científicos publicam os avanços e discussões realizadas no meio acadêmico nas 

diferentes áreas do conhecimento. Seu acervo total é de mais de 31 mil periódicos 

com texto completo, 130 bases referenciais, 10 bases de patentes. Possui ainda 

livros, obras de referência, enciclopédias, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 

audiovisual.  

Desde o ano 2011, a Unoeste possui o acesso integral a 28 bases 

indexadoras de periódicos no Portal da CAPES, listadas a seguir: Advanced 

Technologies Database with Aerospace, American Society for Cell Biology, Annual 

Bulletin of Historical Literature, Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), 

Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA), BioOne, Derwent Innovations Index 

(DII), Ecological Society of America (ESA), Engineered Materials Abstracts, ERIC 

(Education Resources Information Center), HighWire Press, Human Genome 

Abstracts, Institute of Physics (IOP), Institution of Civil Engineers (ICE), Journal 

Citation Reports (JCR), Mary Ann Liebert, National Criminal Justice Reference 

Service Abstracts (NCJRS), Oceanic Abstracts, Physical Education Index , PILOTS 

Database , Royal Society Journals, Sage Online, Social Services Abstracts, 

Sociological Abstracts, SPIE Digital Library, Technology Research Database , Web 

of Science, Wiley Online Library 

O acesso a essas bases de dados tem sido de grande valia para o 

desenvolvimento das pesquisas de toda a comunidade acadêmica, que, ao realizar 

uma busca por assunto, tem, como resultado, uma relação de artigos com texto 

completo e, em muitos casos, com acesso ao texto da referência citada também. O 

acesso está disponível em todos os computadores da Unoeste e, em breve, as 

bases também poderão ser acessadas de qualquer lugar pelas “Informações 

Acadêmicas”, ou seja, através do uso da senha pessoal.  

 

 
3.2.2.5. Política de Fomento à Pesquisa para Cursos  de Pós-Graduação 

 

a) Auxílio financeiro concedido pela Unoeste para docentes da Instituição 

cursarem Mestrado e Doutorado em Programas Externos; 
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b) Bolsa Capacitação concedida pela Unoeste para Mestrados/ Doutorado 

em Programas Internos; 

c) Concessão de auxílio financeiro pela Unoeste para desenvolvimento e 

publicações de pesquisas (coletivas), cadastradas na Coordenadoria Central de 

Pesquisa (CCPq), vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

d) Concessão de auxílio financeiro pela Unoeste para apresentação de 

resultados de pesquisa em Eventos Científicos, Nacionais e Internacionais;  

e) Utilização, pelos docentes, mestrandos e doutorandos da Unoeste, de 

auxílios financeiros fornecidos por Secretarias Estaduais e Órgãos de Fomento à 

Pesquisa para a realização de Cursos e de Pesquisas (Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo, FAPESP, CNPq, Capes) e outros. 

 

3.3. Políticas de Extensão 
 

3.3.1. Eixos Temáticos Nacionais de Extensão Univer sitária 
 

A Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) cumpre as diretrizes 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Extensão, o qual prioriza práticas voltadas ao 

atendimento das necessidades sociais emergentes, tais como as relacionadas às 

áreas de: Educação, Saúde, Habitação, Produção de Alimentos, Geração de 

Empregos e Ampliação de Renda, bem como enfatiza a utilização de tecnologia 

disponível para ampliar a oferta de oportunidades e melhorar a qualidade da 

Educação. Para tanto, operacionalizam-se metas de articulação para promover 

programas de projetos de extensão que propiciem a ampliação da oferta e melhoria 

da qualidade da educação básica, a preservação e sustentabilidade do meio 

ambiente, a promoção da saúde e a qualidade de vida, a abertura de espaços para o 

atendimento às minorias, a promoção de atividades de desenvolvimento cultural, o 

empenho na formação de mão de obra qualificada e a capacitação de gestores de 

políticas públicas. A Unoeste vem acompanhando e se adequando às deliberações 

vigentes no campo da extensão, tendo como base os documentos oriundos do 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior 

– FORPROEX. 
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Fontes: 
 
Plano Nacional de Extensão (divulgada em 16 de outubro de 2008), no Portal do MEC. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu Acessado em: 16 de outubro de 2008. 
 
Sistema de Dados e Informações da Extensão – SIEX. Base operacional de acordo com o Plano 
Nacional de Extensão. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. 
Rio de Janeiro: NAPE, UERJ, 2001. 84p. Coleção Extensão Universitária, Vol. 1. 

 

 

3.3.2. Introdução: Histórico e Trajetória da Extens ão na Unoeste 
 

A Extensão, na Unoeste, formalizou-se com a criação da Pró-Reitoria 

Comunitária em 1989. Já no campo inicial das ações extensivas, o Programa de 

Ação Comunitária (PAC) foi um marco de excelência acadêmica, com produtivos 

resultados sociais (desde a implantação das faculdades e cursos) beneficiando, 

além da comunidade loco-regional (XI Região Administrativa do Estado de São 

Paulo), conforme o previsto no Estatuto da Universidade (Art. 21, p.09), mas também 

a comunidade interestadual (municípios vizinhos dos Estados do Paraná e Mato 

Grosso do Sul). 

Em 2001, com a política de transformação da  Pró-Reitoria Comunitária 

em Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária e com a sua implementação, a 

Unoeste fortaleceu o espaço institucional propício à valorização da tríade-ensino, 

pesquisa e extensão, promovendo, por meio da integração desta Pró-Reitoria com a 

Pró-Reitoria Acadêmica e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação a reflexão 

necessária sobre a importância da articulação da extensão com o ensino e a 

pesquisa, para uma visão crítica da sua natureza anterior (mais assistencialista do 

que acadêmica). Assim, este processo continuado de reflexões e discussões acerca 

da extensão universitária permitiu a definição e sistematização de uma política 

institucional de valorização acadêmica da prática extensiva. 

A Unoeste está inserida em um quadro social complexo e desenvolve 

Programas, Projetos, Atividades e Eventos de Extensão, nas diferentes áreas do 

conhecimento (Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, 

Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e Ciências Exatas e da Terra), com o 

objetivo de informar e educar, para suprir necessidades básicas e contribuir na 

inclusão social. Presidente Prudente-SP está situado na Região Oeste do Estado. 
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Esta região apresenta peculiaridades; inclui a microrregião do Pontal do 

Paranapanema, com expressivo número de núcleos de reforma agrária, 

coordenados por movimentos organizados pelo MST entre outros e inúmeros 

presídios. Além da região citada, a região Noroeste do Estado do Paraná também 

faz uso das ações de extensão prestadas pela Unoeste. São múltiplas as ações de 

natureza multiprofissional, fortalecendo o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, para a 

formação profissional e melhorias na qualidade de vida da população regional. A 

execução destas atividades e serviços implica contatos para formação profissional 

técnica e humanizada. Estes contatos dos discentes com a comunidade regional 

atende às Novas Diretrizes Curriculares Nacionais, para uma formação profissional 

diferenciada, voltada para as necessidades loco-regionais e para fortalecimento dos 

serviços de saúde (SUS).  

A maioria das atividades e serviços, prestados pela Unoeste nascem das 

demandas dos municípios administrados pelo Departamento Regional de Saúde 

(DRS – XI) de Presidente Prudente, além dos municípios da Região Noroeste do 

Paraná. Estas atividades e/ou serviços são disponibilizados, por meio de solicitação 

formal enviada à Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT), pelas 

Prefeituras, Escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio, Instituições de 

Ensino para pessoas especiais, Associações de Moradores, Clubes de Serviços, 

Sindicatos Rurais, Coordenações de Acampamentos dos Sem-Terra, 

Assentamentos da Reforma Agrária (Agrovilas), entre outros. As ações realizadas 

pela Pró-reitoria de Extensão e Ação Comunitária são cadastradas em forma de 

programas, projetos, atividades e eventos de extensão, em decorrência das 

intervenções realizadas e pedidos solicitados pela comunidade em nível local e 

regional. A Unoeste desenvolve programas com projetos vinculados, projetos não 

vinculados a programas e atividades e/ou serviços prestados à população regional, 

com destaque para os assentados e com contribuições relevantes para a mudança 

do quadro da Saúde Pública do Estado pela prevenção às doenças e promoção da 

saúde,, como por exemplo, o Programa Humanização do SUS, voltado para o 

acolhimento humanizado aos usuários, o Mutirão de Saúde e Cidadania e também o 

Interação, que atendem os mesmos municípios da região. 
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Algumas atividades e serviços, tanto da saúde como de outras áreas, 

estão vinculados a pesquisas cadastradas na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da Unoeste. Na maior parte das ações desenvolvidas, estas, são 

planejadas, executadas e avaliadas com a comunidade solicitante e por membros da 

PROEXT. Busca-se fortalecer os espaços criados para um envolvimento maior dos 

beneficiados (público-alvo) na reelaboração das metodologias de serviços prestados 

e na Avaliação da maioria das ações. Já faz parte da política institucional, fazer 

parcerias ou articular redes com instâncias / instituições da comunidade 

(local/regional e estadual) para atendimento mais amplo do público-alvo. A 

Instituição valoriza a visibilidade dos problemas relacionados ao público atendido, 

sem, contudo, proceder a denúncia. A Unoeste conta com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) e a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), para apreciação 

de projetos de pesquisa, de programas, projetos de extensão (vinculados à 

pesquisa) que envolvam seres humanos e animais, respectivamente. Os comitês 

estão sediados na Unoeste, porém, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), está 

vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), a Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA), vincula-se ao Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA) e o Comitê de Biossegurança (UNOBIO) é 

supervisionado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). A 

Unoeste conta com Programa Interno de Bolsa de Iniciação Científica (PROBIC), 

Programas de fomento à pesquisa (infraestrutura básica e custeio), participa do 

PIBIC-CNPq, conta com um Núcleo Institucional de Pesquisas Multidisciplinares 

(NIPEM), participa de Programas de Concessão Externa de Auxílio Financeiro 

(CAPES-PROSUP, CNPq, FAPESP e outros Institutos/Órgãos) e possui acesso a 

Portal de Periódicos da CAPES. Também vinculando Ensino, Pesquisa e Extensão, 

são ofertados cursos de curta duração e de Pós-Graduação Lato Sensu, sobretudo 

na área da saúde, tem obtido aprovação de cursos pelas Associações e Sociedades 

Brasileiras, em suas áreas específicas de conhecimento. O reconhecimento nacional 

dos cursos de da Unoeste pelo MEC e CAPES resulta da consolidação do ensino, 

da extensão e da pesquisa na instituição ao longo dos anos, com uma expansão das 

oportunidades de intercâmbios acadêmicos e científicos dos docentes e discentes, 
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incluindo, dentre estas oportunidades a participação no Programa “Ciência sem 

Fronteiras”.  

As avaliações das ações extensivas ocorrem através de relatórios 

elaborados pelas próprias equipes executoras, encaminhadas a PROEXT. É válido 

destacar que os formulários elaborados pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação 

Comunitária já contam com campo específico para informar como se dá a avaliação. 

Quando se trata de parcerias interinstitucionais, é apresentado relatório final, 

elaborado com os parceiros participantes externos (Comunidades solicitantes e 

representantes dos beneficiados) para que possam se manifestar sobre os 

resultados obtidos e planejamentos futuros. No caso de ações de caráter sistemático 

processual (Programas e Projetos), procede-se à avaliação em reunião dos 

parceiros envolvidos (antes e depois da realização das atividades), a fim de medir o 

grau de satisfação e os níveis de mudanças operadas pela intervenção, quando a 

situação permite esta sistemática avaliativa.  

 

São vários os Prêmios obtidos destas avaliações ext ernas. 

Considerem-se, para amostragem os Prêmios obtidos n os últimos 05 anos: 

 

2012 

Finalista do 4ºPrêmio: Objetivos de Desenvolvimento  do Milênio 

(ODM) Brasil -  com o programa “Educação Ambiental e Gerenciamento Integrado 

dos Resíduos Sólidos”. O programa é um dos 20 finalistas. O prêmio é idealizado 

pela Secretaria Geral da Presidência da República. A premiação será na 2ª quinzena 

de maio, data ainda não foi divulgada. Vale lembrar que a Unoeste chegou à final 

após concorrer com 918 organizações. 

 

2011 

Prêmio Cidadania Sem Fronteiras 2011 a 2013 -  A Unoeste foi a grande 

vencedora do 4º Prêmio Cidadania Sem Fronteiras, pelo Instituto da Cidadania 

Brasil, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social e 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto Green Food Narandiba, 

ganhador da categoria Trabalho, foi o melhor entre todas as iniciativas das 
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instituições públicas e particulares de todo o país, que estavam entre as finalistas, 

dando a Universidade a possibilidade de utilizar o selo do referido órgão, 

Universidade Sem Fronteiras , por três anos, de forma exclusiva.  

Além desse, outros seis projetos foram premiados nas seguintes 

categorias: 

 

Meio Ambiente:  

1º lugar – “Educação Ambiental e Resíduos Sólidos”;  

3º Lugar: Mutirão do Lixo Eletrônico;  

 

Direitos Humanos e Justiça:  

2º lugar: Unoeste Inclusiva: ações formativas e construtivas nos ambientes prisionais 

do Oeste Paulista;  

 

Saúde:  

4º lugar: Cadastramento de Doadores de Medula Óssea;  

 

Tecnologia e Produção:  

2 º lugar: Tecnologia e Literatura Infantil: Sinergia para Inclusão de PNE. 

 

Destaque Social: Mutirão de Saúde e Cidadania.    

 

Prêmio Participação:  

Programa “Servir”, que envolve as ações dos Projetos: Ciranda da Alegria, Sombras 

e Acadêmicos da Alegria.                                                                                                                                                                                                            

 

Prêmio "Santander Universidades" - A Unoeste teve o projeto 

“Educação Ambiental e Resíduos Sólidos”, desenvolvido através de parceria com a 

Unesp, entre os vencedores da categoria Universidade Solidária. A Unoeste foi a 

única instituição particular premiada e o projeto foi o único representante do Estado 

de São Paulo, desenvolvido de forma interinstitucional.  
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Selo de "IES Socialmente Responsável 2009/2010, 201 0/2011 e 

2011/2012" -  que reafirma o reconhecimento pelas inúmeras atividades extensivas 

desenvolvidas anualmente. Atribuído pela Associação Brasileira de Mantenedoras 

de Ensino Superior (ABMES), o selo atesta que a Unoeste é "uma Instituição de 

Ensino Superior comprometida com a educação e com a sociedade, por sua 

constante e expressiva participação no Dia Nacional da Responsabilidade Social".   

 

Prêmio "Top of Mind 2009, 2010 e 2011"  – Por três anos consecutivos a 

Unoeste conquistou o Prêmio Top of Mind, na categoria “Faculdade e Universidade”. 

Esta iniciativa é resultado de uma pesquisa de opinião que avalia as marcas mais 

lembradas pela população prudentina, a partir de um questionário aplicado em 

bairros da cidade. 

 

2010 

Prêmio "Walmart Brasil"  concedeu menção honrosa para o projeto 

Unoeste GAP (Certificação de Boas Práticas Agrícolas para Pequenos 

Olericultores). Trata-se de uma iniciativa que consiste na parceria entre o curso de 

Agronomia da Universidade e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 

Presidente Prudente (Sedepp). A premiação, em nível nacional, envolveu duas 

categorias: Estudante e Pesquisador, sendo esta última, a responsável por 

contemplar o professor doutor Fábio Fernando de Araújo.  

 

Prêmio "Top Etanol"  - A Unoeste recebeu o Certificado de 

Reconhecimento de Mérito no Prêmio Top Etanol. A conquista foi fruto de uma 

pesquisa realizada pelas docentes, Ângela Madalena Marchizelli Godinho e Ana 

Cristina Messas, e pela ex-aluna do curso Superior de Tecnologia em Produção 

Sucroalcooleira, Ângela Cristina Gomes. O estudo obteve a 3ª colocação na 

categoria Monografias e Trabalhos Acadêmicos, com a abordagem do tema 

"Agroenergia e Meio Ambiente". Concorreram universidades públicas e privadas de 

todo o país.  
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Selo Verde "Empresa Amiga da Cooperlix"  - A Unoeste recebeu o selo 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Presidente Prudente. O certificado 

foi uma homenagem ao trabalho de coleta seletiva que a Universidade desenvolve, 

bem como pela parceria no projeto da Cooperativa de Trabalhadores de Produtos 

Recicláveis (Cooperlix).  

 

Prêmio "Victor Civita"  – A egressa da licenciatura em Matemática da 

Faculdade de Ciências, Letras e Educação (Faclepp) da Unoeste, Rosilene Anevan 

Fagundes Lampa, foi reconhecida nacionalmente como Educadora Nota 10. Ela 

concorreu com quase 4 mil professores de todo o país e foi uma das 10 finalistas, 

recebeu troféu e a quantia em dinheiro de R$15 mil. A conquista foi divulgada em 

recente matéria da revista Nova Escola, da editora Abril.  

 

2009 

Diploma de Mérito  – O Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Estado do São Paulo) concedeu à Unoeste diploma de 

mérito pelos relevantes serviços prestados na área. A homenagem, feita em 

comemoração aos 75 anos de existência da organização – Jubileu de Diamante – é 

uma forma de agradecimento pela colaboração de entidades, sindicatos, 

associações e instituições.  

 

Prêmio "Melhores Universidades" Guia do Estudante e  Banco Real 

Grupo Santander -  que é realizado com o objetivo de identificar e valorizar as 

melhores instituições de ensino superior do Brasil. Criada em 2005, a premiação é 

feita com base na tradicional avaliação de cursos superiores que a revista da Editora 

Abril realiza anualmente. Cursos da Unoeste são recomendados consecutivamente 

desde 2006.  

 

Prêmio "Incentivo Funcional" 2009-2010 -  que é atribuído pela Croeste 

(Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste Paulista) e visa 

homenagear as instituições parceiras e os colaboradores eméritos que se destacam 

no ano. A Unoeste, através da Pró-reitoria de Extensão e Ação Comunitária, é 
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parceira da Croeste desde 2006 através do Programa Unoeste Inclusiva: Ações 

Formativas e Construtivas nos Ambientes Prisionais do Oeste Paulista. 

 

Prêmio "Cidadania Sem Fronteiras" -  promovido pelo Instituto da 

Cidadania Brasil e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O intuito do prêmio é 

reconhecer e criar referência quanto as melhores ações ou práticas sociais 

desenvolvidas pelas instituições de ensino superior, com a participação de seus 

alunos, em atividades de extensão, melhorando a qualidade de vida das 

comunidades e contribuindo para a geração de emprego e renda. A Unoeste foi 

premiada por duas vezes.  

 

Prêmio "Mário Covas" -  O Programa Unoeste Inclusiva: Ações 

Formativas e Construtivas nos Ambientes Prisionais do Oeste Paulista desenvolvido 

em parceria com a Croeste (Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste 

Paulista) ficou entre finalistas. A premiação reconhece anualmente, as melhores 

práticas de gestão pública em nível estadual. Seu objetivo é apoiar a modernização 

da administração pública do Estado de São Paulo, motivando os servidores e 

valorizando os trabalhos por eles desenvolvidos, bem como divulgar esses trabalhos 

e possibilitar a troca de experiências.  

 

2008 

Prêmio "Trote da Cidadania" - com a ação de acolhimento "Trote do 

Bem" voltada aos calouros da Unoeste. A premiação foi realizada na Unicamp e 

contou com a participação de alunos de diversas instituições de ensino superior 

brasileiras, públicas e privadas. A Unoeste, representada pela aluna, Nayara 

Barcelos Schott, do Curso de Farmácia, recebeu uma medalha pelo compromisso e 

incentivo ao Trote da Cidadania.  

 

Desafio Fleury de Medicina Diagnóstica -  onde os alunos da Unoeste 

garantiram o 3º lugar, na competição que foi realizada na sede administrativa do 

Grupo Fleury. No desafio, os alunos responderam perguntas referentes à 

ginecologia e obstetrícia, clínica médica, clínica cirúrgica, diagnóstico por imagem, 



 
 

62 
 

genética, microbiologia e outras áreas médicas. O primeiro lugar foi conquistado pela 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e o segundo lugar, ficou com a 

Universidade de São Paulo (USP).  

Assim, a Unoeste vem construindo uma Política Institucional voltada à 

realização de parcerias e articulação de redes com instâncias/instituições da 

comunidade (local/regional e estadual), para um atendimento mais amplo do público-

alvo. Até 2012, registram-se aproximadamente, 850 parcerias públicas e privadas 

(Convênios e Termos de Cooperação Técnica), articulando-se em redes com 

diversas instâncias (públicas e privadas), visando à melhoria da qualidade da 

educação básica, do desenvolvimento socioeconômico locorregional e a qualificação 

e especialização da mão de obra para o trabalho e geração de emprego e renda, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável da população da Região. São 

exemplos de ações extensivas de inclusão social e de reinserção social que 

contribuem para as políticas de educação, segurança pública, de saúde, promoção 

social e para o desenvolvimento sustentável, conforme acima apresentado.  

Das ações realizadas a Unoeste dá visibilidade aos problemas 

relacionados ao público atendido. As publicações, mesas redondas, Fóruns, cursos 

de capacitação, promovidos e/ou incentivados pela Unoeste se tornam um caminho 

interessante para a conscientização e mobilização da comunidade e seus 

representantes. São realizados atendimentos continuados através do PAP – 

Programa Advocacia Popular e o Programa Informando Cidadãos - PIC que 

contemplam noções de direitos e deveres da criança e do adolescente e a 

reinserção social do condenado, bem como oferta de mecanismos de acesso à 

justiça da população hipossuficiente.  

As ações extensivas contínuas têm gerado dados que são utilizados nas 

pesquisas vinculadas, como forma de demonstrar mudanças e propor intervenções 

futuras. Há projetos de pesquisas intercambiados com a extensão, nas diversas 

áreas de conhecimento. Artigos publicados nasceram de resultados das ações 

extensivas. Essa integração também se amplia com a vinculação dos Trabalhos de 

Conclusão (TCC) dos cursos de graduação com as ações extensivas. Os resultados 

das ações de extensão e de pesquisas são disseminados em Anais de Eventos 

Científicos Locorregionais, Nacionais e Internacionais e em revistas qualificadas no 
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País. Na Instituição, as revistas Colloquium Agrariae, Exactarum, Humanarum e 

Vitae (indexadas e com conceito Qualis da CAPES) constituem um espaço de 

divulgação destas pesquisas. O Encontro Anual de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ENEPE), de Natureza Interinstitucional e em sua 18ª edição, é outro espaço de 

divulgação das ações de extensão e de pesquisa da Universidade (contou com 

3.107 participantes inscritos e 996 trabalhos apresentados).  

As graduações da Unoeste realizam cursos de extensão e oficinas de 

capacitação, geralmente de curta duração e reuniões técnicas, específicas para a 

preparação de seus docentes e discentes, com vistas ao acolhimento dos 

beneficiados/público-alvo, de forma humanizada e com qualidade técnica. Essa 

capacitação ocorre pela integração da graduação com a pós-graduação, com base 

nas linhas temáticas nacionais das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa 

mesma também ocorre entre a Unoeste e seus parceiros externos. É o caso, por 

exemplo, da parceria entre a Unoeste e a CIES – Comissão de Integração, Ensino e 

Serviço do Oeste Paulista da Regional de Saúde de Presidente Prudente 

(Departamento Regional de Saúde - DRS XI) e com o Projeto Green Food Narandiba 

realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Narandiba.  

A Unoeste participa, em Presidente Prudente e região, de diferentes 

espaços de controle e decisão social vinculados ao Estado e Governo Federal: CEP 

e CEUA/CONEP/DF, NEPH – Núcleo de Educação Permanente/humanização, CGR 

– Colegiado Gestor Regional/Departamento Regional de Saúde DRS XI/SES/SP, 

Associação Filantrópica/SP; Conselho Municipal de Saúde/P. Prudente; CIES – 

Comissão de Integração Ensino e Serviço do Oeste Paulista; CROESTE - 

Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Oeste; Conselho Regional e 

Municipal de Desenvolvimento Rural de Pres. Prudente; Conselhos de Defesa do 

Meio Ambiente de Presidente Prudente e da região; Comitê de Bacias Hidrográficas 

de Pontal do Paranapanema; Conselho de Desenvolvimento Econômico – 

CONDEPP/SP; A Unoeste participa, ainda, do Projeto Estadual QUALIS (SES), 

desde 2003.  

São ainda Desenvolvidos os Projetos de Extensão: “A Arte Afro-Brasileira: 

Um Encontro com A População Universitária”: atividades e pesquisas realizadas 

pelos alunos e professores sobre a influência da cultura africana na arte e no 



 
 

64 
 

cotidiano brasileiro como: as artes, religião, esporte, culinária e outros. O Evento: 

"Brasil versus África – Encontro e Diálogos, Cultura, Diversidade e Cidadania" na 

Semana da Consciência Negra; Projetos especiais tais como: Dançando no Escuro e 

Hipoterapia destinados, à Associação de Deficientes visuais, Mentais e Físicos que 

atendem as Instituições: Lumen et Fides, a APAE, o Lar dos Meninos, a Asilos a 

alcoolistas e usuários de drogas e as crianças disléxicas; com destaque para o 

Projeto Tecnologia e Produção - Tecnologia e Literatura Infantil: Sinergia para 

Inclusão de PNE. Orientações nutricionais a idosos e a portadores de doenças 

específicas; Campanhas diversas de: cirurgia de catarata, prevenção de câncer de 

útero, mama, próstata, boca, pele, doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS) 

e higiene pessoal; desenvolvimento da linguagem escrita em crianças com Síndrome 

de Down. 

 

3.3.3. Concepção e Modalidades de Extensão na Unoes te 
 

A extensão é uma das funções sociais da universidade. Suas ações são 

dirigidas à sociedade e devem estar indissociavelmente vinculadas ao Ensino e à 

Pesquisa. Seu objetivo maior é a promoção e o desenvolvimento do bem estar físico, 

social e espiritual do ser humano, bem como, promover e garantir os valores de 

igualdade de participação e de direitos, de proteção e sustentabilidade das 

intervenções no meio ambiente. 

Deste modo, a extensão universitária possibilita a democratização do 

saber, estreitando o diálogo com a sociedade, levando o conhecimento produzido 

dentro dela à comunidade. Parceira do ensino e da pesquisa no atendimento às 

necessidades sociais, muito contribui para a construção da cidadania, repassando à 

população conhecimento, tecnologia e cultura de alta qualidade e vanguardismo na 

área social. 

Por suas ações extensivas, a Universidade do Oeste Paulista - Unoeste 

vem cumprindo, de forma cidadã e contínua, o seu papel social na região do Oeste 

Paulista do Estado de São Paulo e em todo país. 
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Concepção 

O conceito de Extensão Universitária e as suas diversas modalidades 

praticadas na Unoeste estão fundamentados na LDBN, no Sistema de Dados e 

Informações da Extensão (Nacional) – SIEX e no Plano Nacional de Extensão. 

A Extensão na Unoeste se consolida através de Programas, Projetos, 

Atividades e/ou Serviços, Cursos, Eventos, Produtos, Viagens e Visitas de natureza 

educativa, científica, cultural, tecnológica, desportiva, que viabilizam o intercâmbio 

geral, a interação continuada e a práxis e a dialética estabelecida a entre a 

Universidade e a Comunidade. 

 

Modalidades Extensivas 

Programa de Extensão: conjunto de projetos que apresentam diretrizes 

e objetivos comuns, e permitam a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, 

mediante a divulgação de experiências resultantes das ações universitárias em 

benefício da comunidade, viabilizando a troca entre o conhecimento acadêmico e o 

saber popular. O programa de extensão pressupõe o envolvimento de docentes, 

pesquisadores, alunos bolsistas ou voluntários e servidores, podendo conter ainda, 

outras modalidades extensivas. 

 

Projeto de Extensão: conjunto de ações processuais contínuas, 

desenvolvidas na comunidade, com prazo mínimo de duração determinado, 

envolvendo docentes, pesquisadores, alunos bolsistas ou voluntários e servidores. 

 

Atividade ou Serviço de Extensão: ações episódicas demandadas pela 

sociedade podendo ter periodicidade flexível, como, por exemplo, diagnósticos de 

situações-problema, levantamentos, caracterizações, estudos, laudos, pareceres, 

perícias, análises laboratoriais, atendimentos a pessoas ou grupos, 

aconselhamentos, orientações, tratamentos, terapias, acompanhamentos, 

supervisões, consultas, experiências piloto, campanhas e similares. 

 

Cursos de natureza não regular: são destinados à socialização do 

conhecimento acadêmico, com execução de calendário e conteúdo programático 
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próprio, permitindo a articulação entre a comunidade acadêmica e a realidade social: 

Curso de Extensão – Longa Duração – Aperfeiçoamento (mínimo 180h) e Curso de 

Extensão – Curta Duração (abaixo de 180h, como: curso de atualização, curso de 

difusão cultural, curso técnico e profissionalizante e outros cursos temáticos de curta 

duração). 

 

Eventos: são considerados eventos de extensão universitária, aqueles 

realizados com o propósito de produzir, divulgar e sistematizar conhecimentos, 

tecnologias e bens culturais, como, por exemplo, mostras, encontros, simpósios, 

oficinas, congressos, jornadas, ciclos de debates e de conferências, seminários, 

fóruns, reuniões técnicas, concertos, festivais, recitais, manifestações artísticas e 

culturais, espetáculos, ateliês, exposições, shows e similares. 

 

Produtos para disseminação de novos conhecimentos: consiste em 

publicações didático-pedagógicas; divulgações técnicas, científicas, culturais, 

artísticas; repasse de produtos gerados pela universidade, anais, cartilhas, revistas, 

jornais. 

 

Realização de Viagens e Visitas : com a finalidade acadêmica: científica, 

técnica, cultural, educativa, desportiva. 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da Unoeste disponibiliza 

pela Intranet (www.intranet.unoeste.br) e site oficial (www.Unoeste.br) todos os 

modelos de formulários, criados especificamente para planejamento das 

modalidades extensivas citadas acima e para elaboração dos Relatórios Finais 

correspondentes. A criação destes modelos de formulários (documentos de caráter 

conceitual e instrumental) constitui parte fundamental da política administrativa de 

apoio institucional à organização da extensão, para confirmação necessária do 

caráter documental, histórico, sistêmico e contínuo da prática extensiva acadêmica. 

As diretrizes para elaboração destes formulários estão fundamentadas nas 

categorias e indicadores do Plano Nacional de Extensão, na LDBN (Art. 43, inciso 7) 
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e no SIEX, o que confirma a institucionalização das ações extensivas da Unoeste, 

tanto do ponto de vista político-administrativo quanto político-acadêmico. 

 

3.3.4. Política Administrativa 
 

A ação da gestão administrativa da extensão é normatizada pelo 

Regulamento Geral de Extensão – PROEXT que incluiu a Organização Estrutural e o 

Funcionamento do Comitê Assessor de Extensão CAEX. Foi elaborada e 

implementada a Instrução Normativa nº 01, referida no Art. 9º δ 4º, alínea “b” do 

Regulamento Geral que dá instruções específicas para a realização das ações 

extensivas na IES e fora dela.  

A partir de 2009, a PROEXT vem fortalecendo a sua participação na 

CAPEX (Câmara de Pós Graduação e Extensão para uma maior integração com a 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação). 

 

Objetivo geral da PROEXT: 

Através da institucionalização das atividades, projetos e programas de 

Extensão, atender às necessidades da região, enfatizando-se as questões 

socioeconômicas, educacionais, ambientais, histórico-culturais e políticas, tendo 

sempre em vista uma contextualização estadual, nacional e internacional da 

Unoeste. 

Objetivos específicos da PROEXT:  

• Promover a articulação entre ensino e pesquisa, através de ações 

extensivas.  

• Ampliar o canal de comunicação com a sociedade, firmando convênios 

com Instituições de Ensino Superior (Nacionais e Internacionais), 

Órgãos, Entidades, Empresas, Prefeituras, a fim de intensificar o 

intercâmbio e o aperfeiçoamento técnico e acadêmico da Unoeste.  

• Estabelecer parcerias com outras Instituições de Ensino, de nível infantil, 

fundamental e médio para desenvolvimento da pesquisa e do ensino, e a 

intensificação da prestação de serviços e assessorias pela Universidade.  
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• Promover e priorizar eventos e cursos de natureza diversa, que atendam 

aos interesses universitários e da comunidade regional.  

• Promover a política necessária de divulgação e usos sociais dos 

conhecimentos produzidos pela Universidade.  

• Promover a capacitação docente e técnica da Unoeste. 

 

As Políticas institucionais de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e 

Ação Comunitária - PROEXT são implementadas, por meio da constituição de 

grupos e estruturas de funcionamento permanente (coordenadorias), conforme o 

Organograma Funcional. 

 

ORGANOGRAMA 

 

3.3.4.1. Descrição das Funções e Formas de Acesso à s Funções 
(citadas no Organograma Funcional da PROEXT) 

 

Reitoria (CONSU – CONSEPE): 

 

Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária:  Como o próprio nome diz, é a Pró-

reitoria responsável pela institucionalização das ações extensivas e comunitárias da 

Unoeste. Congrega e processualiza os programas de extensão, projetos e atividades 

e demais ações extensionistas de todas as faculdades e cursos de Graduação e 

Pós-Graduação, visando atender às necessidades e demandas da sociedade, 

enfatizando-se as questões socioeconômicas, educacionais, ambientais, histórico-

culturais e políticas, tendo sempre em vista uma contextualização estadual, nacional 

e internacional da Unoeste. Nela são tramitados todos os processos de parcerias da 

Unoeste com a Comunidade. 

 

Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão:  (CAPEX) Órgão de natureza 

consultiva e deliberativa, destinado a orientar, a supervisionar e avaliar as ações de 

ensino de pós-graduação, pesquisa e extensão universitária – e encaminhar os 

processos ao CONSEPE e CONSU (Reitoria) para Parecer Final e/ou homologação. 
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São componentes da Câmara – os Assessores e Coordenadores das duas Pró-

Reitorias – de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão e Ação Comunitária. 

 

Comitê Assessor de Extensão (CAEX ): responsável por assessorar a Pró-Reitoria 

de Extensão e Ação Comunitária, articulando e fomentando ações de extensão, no 

âmbito da Graduação, da Pós-Graduação e das Unidades Administrativas, bem 

como acompanhar e supervisionar a Extensão Universitária, como prática 

acadêmica na Unoeste. 

 

Assessoria de Eventos Acadêmicos: responsável em dar assessoria a todos os 

eventos acadêmicos da Universidade fornecendo apoio logístico para o protocolo do 

cerimonial bem como outras orientações necessárias. 

 

Assessoria de Eventos Externos:  responsável em dar assessoria a todos os 

eventos externos da Universidade, fornecendo apoio logístico para sua realização e 

orientações para efetivação dos contratos, programar o calendário, agendar os 

espaços dos campi, proceder ao planejamento financeiro e prestação de contas dos 

eventos contratados. Responsável pela manutenção dos espaços de eventos 

externos. 

 

Assessoria Geral de Extensão:  responsável pela superintendência das atividades 

extensivas da 

Unoeste, atuando, de forma coletiva, com as Coordenadorias contidas no 

Organograma Funcional, em cumprimento ao Estatuto da Universidade e 

Regulamentos Específicos Internos. 

 

Assessoria de Relações Interinstitucionais:  responsável pelo acervo documental 

no contrato de parcerias com outras Instituições, nacionais e internacionais, visando 

à realização de atividades, cooperando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 

universitária. 
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Assessoria de Integração Comunitária:  responsável pelo apoio nas realizações 

das Sessões 

Solenes de Colação de Graus e Eventos Gerais da Unoeste. 

 

Secretaria Geral da PROEXT:  Serviços administrativos centrais. 

 

Coordenadoria de Ações Culturais, Esportivas e Soci ais:  responsável pelo 

cadastramento e supervisão dos programas, projetos e atividades ou serviços de 

extensão – desenvolvidos na Unoeste pelas Coordenadorias de Ações Sociais, de 

Cultura, de Esportes, e de Eventos Acadêmicos e Científicos. 

Coordenadoria de Ações Sociais: execução e supervisão dos programas, projetos, 

atividades ou serviços de extensão, na área social, educacional e a assistencial e, 

com ênfase nas relações acadêmicas integradoras da extensão com a pesquisa e o 

ensino. 

Coordenadoria de Cultura: execução e supervisão dos programas, projetos, 

atividades ou serviços de extensão, na área cultural, artística e folclórica da 

Universidade realizada no Teatro César Cava. 

Coordenadoria de Esportes: responsável pelo planejamento, execução e supervisão 

das atividades esportivas da Universidade, realizadas no Centro Poliesportivo 

(Ginásio de Esportes, Academia, Piscina). 

Coordenadoria de Eventos Acadêmicos e Científicos: responsável pelo 

cadastramento e supervisão de planejamento de eventos gerais (internos); 

cadastramento dos formulários de solicitação de auxílio financeiro para docentes 

para participação em eventos externos e reuniões técnicas ou similares; 

cadastramento da liberação de ônibus e/ou outros veículos da Unoeste para 

realização de viagens acadêmicas de objetivo turístico, cultural, científico e técnico. 

 

Coordenadoria de Ações Extensivas da Saúde com Curs os da Área:  

responsável pelo cadastramento e supervisão dos programas, projetos, atividades 

ou serviços de extensão, realizados pelas faculdades e cursos da área da saúde da 

Unoeste. Cabe também, a esta coordenadoria, supervisionar ações extensivas 
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realizadas no Hospital Regional de Presidente Prudente (HR), e demais unidades 

hospitalares conveniadas com a Unoeste. 

 

Coordenadoria de Ações Extensivas Gerais:  responsável pelo cadastramento e 

supervisão dos programas, projetos, atividades ou serviços de extensão, realizados 

pelas faculdades e cursos da Unoeste. Responsável pela coordenação das Ações 

Extensivas Gerais por área de Conhecimento e pela Coordenação da Administração 

de Cursos de Extensão Presenciais e institucionalização dos cursos de extensão na 

modalidade a distância. 

Coordenadoria de Ações Extensivas Gerais por área de Conhecimento: responsável 

pelo cadastramento e supervisão dos programas, projetos, atividades ou serviços de 

extensão, realizados pelas faculdades e cursos por área de conhecimento da 

Unoeste. 

Coordenadoria de Administração de Cursos de Extensão Presenciais: responsável 

pelo cadastramento de cursos de extensão presenciais e a distância (curta duração) 

e longa duração (Aperfeiçoamento). 

 

3.3.4.2. Qualificação Mínima Exigida para o Acesso às Funções (citadas 
no Organograma Funcional da PROEXT) 

 

Coordenadorias e Assessorias de Extensão: Título Acadêmico: no mínimo, título de 

MESTRE, com exceções para os funcionários contratados para a Assessoria de 

Integração Comunitária e Secretaria Geral da PROEXT. 

Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: Título Acadêmico: no mínimo, 

título de MESTRE. 

Comitê Assessor de Extensão (CAEX) Título Acadêmico: no mínimo, o título exigido 

para a função correspondente. 

 

3.3.4.3. Composição e atribuições de Órgãos Colegia dos vinculados à 
PROEXT 

 

Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: Ver Regimento Geral 

da Câmara. 
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Comitê Assessor de Extensão (CAEX): Ver Regimento Interno do Comitê 

Assessor de Extensão 

 

3.3.5. Políticas Institucionais de Extensão Univers itária 
 
3.3.5.1. Política Acadêmica na Área Extensiva 
 
3.3.5.1.1. Política de captação e/ou identificação das demandas da 

sociedade 
 

Visa à captação e/ou identificação de demandas nacionais e 

locorregionais, integrando-as com as linhas temáticas preconizadas pelas políticas 

públicas nacionais (conforme art. 43, Inciso VI da Lei Federal 9394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN) e as práticas acadêmicas 

extensivas das faculdades e cursos de graduação. 

 

3.3.5.1.2. Política de valorização institucional da  extensão Universitária 
 

Esta política visa a difundir a importância da realização de programas, 

projetos e ações de extensão universitária nas diversas unidades da Unoeste, e é 

composta pelas seguintes políticas: 

 

3.3.5.1.3. Política de fortalecimento da integração  da PROEXT 
 

Visa a estimular uma maior integração da Pró-Reitoria de Extensão e 

Ação Comunitária com a Pró-Reitoria Acadêmica; a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação; as direções/coordenações de cursos e coordenações de pesquisa e de 

extensão das graduações e pós-graduações da Unoeste. 

Esta integração tem sido fomentada por meio de ações administrativas 

conjuntas (por exemplo: participações em colegiados, comitês, grupos de trabalho 

(PPI, PDI, CPA, Núcleo de Pedagogia Universitária, entre outros), e através de 

participações coletivas de natureza extensiva geral e político-acadêmica, tal como na 

realização de eventos (campanhas), programas, projetos, atividades e serviços 

diversos). 
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3.3.6. Política de gestão dos recursos destinados à s ações extensivas 
 

Esta política visa à otimização da aplicação de recursos humanos e 

financeiros e à maximização do retorno acadêmico-social para os investimentos 

aplicados em extensão universitária e possui como componentes: 

 

3.3.6.1. Política de criação de um fundo de apoio à  Extensão 
 

Esta política visa ao aperfeiçoamento na gestão e à ampliação dos 

recursos (humanos, econômicos e materiais/equipamentos) internos destinados à 

extensão universitária da Unoeste. 

 

3.3.6.2. Política de incentivo à captação de recurs os financeiros 
 

Esta política visa a estimular os docentes da Unoeste a participarem de 

modo mais efetivo das Chamadas Públicas, Editais, Concursos e demais formas de 

oferecimento de recursos públicos e privados destinados à extensão universitária. 

 

3.3.7. Política de apoio financeiro à formação de d ocentes, técnicos e 
discentes 

 

Esta política é composta pelos seguintes programas: 

 
3.3.7.1. Programa Institucional de capacitação doce nte e técnica. 

 

Este Programa visa a incentivar a qualificação e aperfeiçoamento do 

docente e dos servidores técnicos do quadro permanente da Unoeste, para fins de 

carreira. Ele é caracterizado pela concessão de bolsas de estudo e/ou verbas 

complementares para viabilização da participação de servidores técnicos e docentes 

nos cursos inseridos neste programa, e em outros programas de pós-graduação 

“stricto sensu” (mestrado e doutorado), realizados fora da Unoeste, ou 

reuniões/eventos técnicos. 
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3.3.7.2. Programa Institucional de apoio financeiro  aos discentes 
 

Este programa é caracterizado pela concessão de bolsas de estudo e/ou 

bolsas de iniciação científica aos alunos qualificados, para abatimento parcial ou 

integral da mensalidade dos cursos de graduação e pós-graduação realizados na 

Unoeste. 

 

3.3.7.3. Apoio à participação em eventos científico s, viagens e visitas 
técnicas 

 

Visa a estimular a participação de docentes e discentes pesquisadores e 

extensionistas em eventos externos de natureza científico-acadêmica, bem como a 

apresentação de trabalhos relacionados às suas atividades de pesquisa e extensão. 

 

3.3.7.4. Apoio a ofertas de cursos de extensão 
 

Visa a apoiar o oferecimento de cursos de extensão universitária nas 

modalidades gratuitas e não gratuitas. 

 

3.3.8. Política de planejamento participativo das a ções extensivas 
 

Esta política tem o objetivo de estimular e incentivar a proposta de ações 

extensivas, bem como a organização de Programas e Projetos de Extensão, pelas 

diversas unidades da Unoeste, sendo composta pelos seguintes itens: 

 

3.3.8.1. Política de confirmação da natureza transd isciplinar da 
Extensão, fortalecendo-se as relações interdepartam entais e 
intercâmbios com instituições e empresas diversas. 

 

Esta política visa a estabelecer parcerias com outras Instituições de 

Ensino, de nível infantil, fundamental, médio e superior, bem como com órgãos, 

entidades, empresas, prefeituras, entre outras, para o desenvolvimento da pesquisa 

e do ensino, e intensificação da prestação de serviços e assessorias pela 

Universidade, a fim de propiciar o intercâmbio e o aperfeiçoamento técnico e 

acadêmico da Unoeste. 
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3.3.8.2. Política de valorização da díade Teoria-Pr ática na formação 
acadêmica de docentes e discentes 

 
Esta política visa a promover e priorizar a realização de Programas/ 

Projetos/ Ações Extensivas de natureza diversa, que atendam aos interesses 

universitários e da comunidade regional. 

 

3.3.9. Política de gestão das ações extensivas envo lvendo a Unoeste 
 

Esta política visa a estabelecer critérios de gerenciamento das atividades 

de extensão desenvolvidas pelos docentes e discentes da Universidade, e possui os 

seguintes componentes: 

 

3.3.9.1 Política de operacionalização das ações ext ensivas 
 

Visa a estabelecer as condições básicas para a realização de um 

Programa/ Projeto /Ação Extensiva, criando um ambiente propício para que os 

objetivos desta atividade sejam plenamente alcançados. 

 

3.3.9.2. Política de acompanhamento das ações exten sivas 
 

Esta política tem o objetivo de criar mecanismos de verificação da 

execução das atividades previstas no Programa/ Projeto/ Ação Extensiva, e 

detecção de possíveis situações onde os ajustes possam ser propostos e adotados 

durante a realização do mesmo. 

 

3.3.9.3. Política de avaliação (Institucional e Com unitária) dos 
resultados das ações extensivas desenvolvidas 

 

Visa a avaliação dos resultados obtidos pelo Programa/ Projeto/ Ação 

Extensiva desenvolvida por docentes e/ou discentes da Unoeste, e verificação do 

atendimento às demandas existentes, e possíveis desdobramentos decorrentes da 

atividade promovida.  
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3.3.9.4. Política de divulgação e difusão da extens ão universitária 
 

Esta política visa à divulgação das conquistas e benefícios resultantes da 

criação cultural, cientifica e tecnológica gerada na Instituição (conforme artigo 43, 

inciso 7, da LDBN), com o objetivo de promover as políticas necessárias de 

divulgação e usos sociais dos conhecimentos produzidos pela Universidade. 

 

3.3.10. Considerações Finais 
 

As Políticas de Extensão e Ação Comunitária desenvolvidas na Unoeste, 

visam à criação de um ambiente favorável para promover a articulação entre ensino 

e pesquisa; fundamentam a qualidade indicada neste documento, através de ações 

extensivas; representam o intercâmbio entre universidade, professor, aluno e 

sociedade, na produção de conhecimento a partir da experiência vivida; se 

preocupando   com a solidariedade, nas relações com o outro. 

Assim, a extensão apresenta uma via de mão dupla, promovendo a 

prática, integrada entre as áreas do conhecimento, influenciando a educação 

superior.  

Entretanto, se faz necessário o reconhecimento da importância de um 

trabalho multiprofissional e interdepartamental para fortalecimento do tripé Ensino, 

Pesquisa e a Extensão universitária, almejando uma melhoria na qualidade de vida 

da população, reforçando a importância na formação de profissionais descrita nas 

Novas Diretrizes Curriculares Nacionais, para todas as áreas do conhecimento, 

atendendo, às necessidades loco-regionais. 

Esforços têm ocorrido no sentido de mobilizar, conscientizar e capacitar o 

público alvo para o efetivo exercício de cidadania, diante das reais necessidades, 

ansiedades e desejos sociais.  

Observando-se as informações anteriores, sobre as atividades 

desenvolvidas em parcerias com a comunidade local, regional e estadual é possível 

visualizarmos as ações extensivas da Unoeste voltadas para a capacitação de 

lideranças e profissionais municipais, a prevenção e a preservação da qualidade de 

vida do homem e do meio ambiente, e a conscientização dos cidadãos acerca dos 

seus direitos civis e sociais previstos no nosso ordenamento jurídico nacional. 
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3.4.  Políticas de Gestão 
 

A Unoeste, segundo seu Estatuto, é uma instituição pluridisciplinar de 

formação de quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 

domínio e cultivo do saber humano, regida pela legislação específica vigente, pelo 

Estatuto da Mantenedora, por seu Estatuto, pelo Regimento Geral, e por atos 

normativos internos. 

A Unoeste goza de autonomia didático-científica, administrativa, financeira 

e disciplinar, dentro dos limites fixados pela legislação específica vigente, por seu 

Estatuto, pelo Estatuto da Mantenedora e pelo seu Regimento Geral. 

A Gestão da Unoeste, nesse contexto, assume o papel de orientadora do 

funcionamento institucional, viabilizando a corresponsabilidade dos sujeitos 

envolvidos mediante a participação ativa nos processos de planejamento e 

execução do projeto institucional. 

Participam do processo de gestão os órgãos colegiados superiores: o 

Conselho Universitário – CONSU, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE, a Reitoria e as Pró-Reitorias, como sendo, Pró-Reitoria Administrativa, 

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

de Extensão e Ação Comunitária. Participam, também, no âmbito das Faculdades e 

Cursos, os Órgãos Colegiados, a Diretoria, e a Coordenação dos Cursos. 

A Unoeste traz, portanto, em seu bojo, a previsão de órgãos colegiados 

com atribuições de natureza consultiva e deliberativa que submetem à comunidade 

acadêmica adoção e execução de medidas com vistas a aprimorar o ensino 

ministrado. 

A busca do aperfeiçoamento da gestão acadêmica e administrativa é, 

constantemente, objeto de atenção na instituição. A Unoeste, a partir da revisão de 

sua política de gestão vigente, estabelecerá estratégias para que as práticas de 

gestão se desenvolvam, de maneira crescente, com base na avaliação e no 

planejamento institucional. 

Diante do exposto, a política de gestão, nos próximos cinco anos, estará 

centrada numa atualização do sistema de planejamento da instituição, com 

atualização da gestão organizacional, da infraestrutura em apoio às atividades 
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centrais de ensino, de pesquisa e de extensão, assim como de um melhor 

relacionamento com organizações que afetam o funcionamento da universidade. 

Isso compreende os seguintes compromissos: 

• aperfeiçoar modelo de gestão com base na avaliação e no 

planejamento institucionais; 

• assegurar descentralização de decisões estimulando a participação 

da comunidade acadêmica na gestão; 

• atualizar os mecanismos de gestão institucional, compatíveis com as 

decisões colegiadas; 

• fortalecer  a atuação dos órgãos colegiados; 

• orientar  a ação das diversas instâncias a serviço das atividades-fim; 

• vincular a política orçamentário-financeira aos objetivos da área 

acadêmica; 

• implementar processo de inovação administrativa com a finalidade de 

revisão e redução da burocracia, mapeando e otimizando processos e 

reduzindo custos de gestão; 

• aprimorar a gestão institucional voltada para viabilizar, principalmente, 

as atividades-fim  de ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade 

social; 

• implementar programas de modernização e sistematização da 

comunicação institucional, visando a alcançar eficiência na divulgação 

da informação e na tramitação dos processos; 

• implementar mecanismos  para garantir a autonomia institucional com 

transparência e responsabilidade social;  

• gerenciar o processo de normalização interna para que os 

documentos oficiais da instituição estejam articulados e que 

correspondam à realidade acadêmica e às necessidades regionais;  

• fortalecer as políticas institucionais de inclusão social; 

• aprimorar a integração da gestão dos programas de pós-graduação 

com a gestão da graduação; 
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• adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas acadêmicas da 

atualidade; 

• modernizar a infraestrutura dos serviços de redes e sistemas de 

informação; e 

• implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos 

corpos técnico-administrativo e docente, visando à melhoria do 

desempenho institucional. 

 

3.5. Políticas de Responsabilidade Social da Instit uição  
 

A responsabilidade social está contemplada no perfil institucional da 

Unoeste, na sua missão e nos seus objetivos. O grande objetivo da responsabilidade 

social é: “Garantir que as ações da instituição em ensino, pesquisa e extensão sejam 

pautadas por responsabilidade social em suas decorrências e resultados, 

contribuindo para a transformação da sociedade”. Dessa forma, as metas e ações de 

responsabilidade social estão na direção da contribuição à inclusão social e uma 

atitude propositiva em relação ao desenvolvimento social e econômico da região. 

Falar de responsabilidade social significa, também, falar no compromisso 

permanente que a instituição tem de cumprir sua missão, isto é, a garantia de boa 

qualidade de ensino para os cidadãos que adquirem os serviços educacionais 

oferecidos, seja no âmbito da graduação ou da pós-graduação. 

Significa, também, fazer referência a princípios e valores direcionados ao 

desenvolvimento humano que devem sustentar, iluminar e nortear qualquer 

empreendimento educacional que podem ser agrupados, segundo Jiménez de La 

Jara, 2006, em três grandes dimensões: 

a) Dimensão universitária: excelência acadêmica; compromisso com a 

verdade; interdependência e transdisciplinaridade; 

b) Dimensão pessoal: dignidade das pessoas; integridade e 

honestidade; liberdade; 

c) Dimensão social: bem comum e equidade social; desenvolvimento 

sustentável; aceitação e apreço à diversidade; sociabilidade e 

solidariedade; cidadania, democracia e participação. 
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O grande desafio da Instituição é transformar esses princípios e valores 

em políticas que sustentem toda a sua estrutura gerencial e orientem o plano de 

desenvolvimento institucional e os projetos pedagógicos dos cursos, na direção do 

enfrentamento dos novos desafios econômicos, sociais e políticos que a realidade 

contemporânea vem apresentando. Nesse sentido, a Unoeste procura sempre 

conscientizar, orientar e estimular práticas socialmente responsáveis, tais como: a 

disseminação de conhecimentos sobre a responsabilidade ética e social; a criação 

de código de ética e conduta do funcionário técnico-administrativo e docente; e 

incentivo de ações indutoras de valores à sociedade.  

Assim, a política de responsabilidade social pode ser traduzida nos 

seguintes compromissos institucionais: 

- Atendimento às expectativas atuais e potenciais, de sustentabilidade e 

desenvolvimento da sociedade, por meio de ações pedagógicas que 

garantam a formação de profissionais qualificados, técnica e 

eticamente comprometidos com resultados sociais. 

- Socialização do conhecimento produzido pela universidade, dentro de 

princípios éticos, legais e metodológicos adequados, estimulando 

ações extensivas de desenvolvimento social, a curto e médio prazo, 

nas diversas áreas de conhecimento. 

- Promoção de ações administrativo-acadêmicas por integrantes do 

corpo social da instituição, baseadas em normas e procedimentos que 

garantam sua efetividade, atendendo demandas imediatas externas, 

em conformidade com o espírito das disposições legais da sociedade 

brasileira. 

- Intensificação do processo de formação da autocrítica e da 

transparência na gestão institucional perante a sociedade. 

- Avaliação contínua e desenvolvimento das ações e espaços, que 

garantam a valorização da convivência universitária. 

À medida que a instituição evoluir na prática desses compromissos, 

estará contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, econômica, 

social, ética e ambientalmente responsável. 



 
 

81 
 

Assim exposto, conclui-se que o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é 

importante instrumento teórico-metodológico que define as políticas para a 

organização administrativa e pedagógica desta instituição, norteando as ações 

voltadas para a consecução de sua missão e de seus objetivos. 


