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1. INTRODUÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Institucional da Unoeste, importante instrumento
de gestão que considera a identidade da IES no que diz respeito à sua filosofia de
trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas
ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas e científicas que
desenvolve ou que pretende desenvolver, passou por um processo de reestudo para
a sua atualização.
A atualização do PDI levou em conta o nível de alcance das metas previstas
no PDI 2013/2017, trabalho de diagnóstico executado pela Comissão de
Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional - CADI, considerados também os
resultados das avaliações institucionais efetivadas ao longo do quinquênio citado.
Este documento, portanto, fruto de muita reflexão sobre o PDI do quinquênio
anterior, apresenta a atualização do perfil institucional e o cronograma de
implantação e desenvolvimento da instituição, para o período de vigência 20182022.
Efetivou-se, assim, por meio do trabalho coletivo e integrado dos cursos e dos
setores, a atualização do PDI, acompanhada do planejamento de implantação das
ações que se pretende desenvolver. Considerou-se, em tempo, na redação final do
PDI, o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício
das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação
superior e dos cursos de graduação e de pós-graduação no sistema federal de
ensino. Especificamente deste decreto, foi observado o artigo 21 que estabelece os
elementos mínimos que o PDI deve conter.
O presente Plano, aprovado pela Portaria da Reitoria da Unoeste nº 08, de 26
de abril de 2018, foi elaborado segundo as recomendações descritas nos
dispositivos legais de orientação à elaboração de PDI, dentre os quais se destacam:
Lei nº 9.394/1996 (LDB); Lei nº 10.861/2004 (Sinaes); Lei 13.005/2014 - aprova o
Plano Nacional de Educação 2014/2024; Decreto 9.235/2017 (revogou o Decreto nº
5.773/2006); Nota Técnica nº 062/2014 e Nota Técnica nº 065/2014.
Sendo assim, o PDI foi construído de forma realista, coletiva e participativa, e
buscou alinhar e integrar os movimentos atuais e futuros da Unoeste, tornando-se
um instrumento efetivo de referência para a gestão institucional.
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2. PERFIL INSTITUCIONAL
2.1 Missão, Valores e Visão da Unoeste
2.2 Histórico de Implantação e desenvolvimento da instituição com áreas de
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2.2.1 Caracterização da Unoeste
2.2.2 Caracterização regional
2.2.3 Atuação acadêmica da Unoeste
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2. PERFIL INSTITUCIONAL
2.1. Missão, Valores e Visão da Unoeste
A Unoeste tem como missão:
“Desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico-reflexivo,
pelo exercício das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas diversas
áreas do conhecimento científico, humanístico e tecnológico, contribuindo
para

a

formação

de

profissionais

cidadãos

comprometidos

com

a

responsabilidade social e ambiental”.
Os valores que orientam a gestão da Universidade dão sustentação a todo o
desenvolvimento institucional devendo ser assimilados por todos que nela atuam. A
Unoeste procurará sempre:
- Atuar com rigor e competência;
- Cultivar o diálogo aberto e transformador com a sociedade;
- Estimular a capacidade crítica e reflexiva;
- Estimular a autonomia, a criatividade, o dinamismo e a capacidade de
inovação;
- Ser um espaço de construção, transformação e abertura para novas
fronteiras e novos saberes;
- Cultivar a ética nas relações;
- Atuar na promoção dos direitos humanos;
- Educar para a tolerância; e
- Atuar com responsabilidade social e ambiental.

A visão de futuro transmite a essência da Instituição em termos de seus
propósitos e seus objetivos gerais de desempenho. Assim, a Visão da Unoeste é:
“Ser reconhecida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços”.
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2.2. Histórico de Implantação e Desenvolvimento da Instituição com as Áreas
de Atuação Acadêmica e Inserção Regional
2.2.1. Caracterização da Unoeste
A Unoeste, com sede e foro na cidade de Presidente Prudente, foi
reconhecida pela Portaria Ministerial ME nº 83, de 12 de fevereiro de 1987, D.O.U.
de 16 de fevereiro de 1987, e é regida pelos seus Estatuto e Regimento Geral. A
entidade mantenedora é a Associação Prudentina de Educação e Cultura - APEC,
com sede e foro em Presidente Prudente - SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob nº 44.860.740/0001-73, instituição de caráter técnico-educativo-cultural, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 03 de janeiro de 1972 e
com seu Estatuto inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Cartório de
Registro de Imóveis e seus Anexos, da 1ª Circunscrição da Comarca de Presidente
Prudente, sob nº 189, às fls. 84, livro A-3, em 10 de janeiro de 1972. A mantenedora
é responsável pela mantida principalmente no que se refere à obrigação de prover a
mantida com os recursos necessários ao seu bom funcionamento sem, no entanto,
interferir nas questões didático-pedagógicas e extensionistas.
A administração superior da Unoeste, conforme seu Estatuto, é exercida
pelos seguintes órgãos: Conselho Universitário (CONSU); Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSEPE); Reitoria, exercida pelo Reitor assessorado pelo
Vice-Reitor

e

pelas

Pró-Reitorias:

Pró-Reitoria

Administrativa,

Pró-Reitoria

Acadêmica, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e Pró-Reitoria de Extensão
e Ação Comunitária. A Reitoria conta, também, com a assessoria dos seguintes
Órgãos Suplementares assim denominados: Departamento de Comunicação e
Marketing; Departamento de Tecnologia da Informação; Departamento Jurídico;
Departamento de Recursos Humanos; Rede de Bibliotecas, Setor de Atendimento
ao Aluno; Núcleo de Educação a Distância; Núcleo de Acessibilidade e Inclusão;
Gerência de Laboratórios e Clínicas; Setor de Registro Acadêmico; e Comissão
Própria de Avaliação, este, como órgão de apoio à gestão institucional e de atuação
autônoma em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados.
O percurso histórico da Unoeste demonstra um contínuo processo de
mudanças em sua constituição interna, pela crescente inserção de cursos,
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programas e serviços a que tem se dedicado e os importantes reflexos das suas
atividades na comunidade local e regional.
A Unoeste, sede em Presidente Prudente, conta, neste município, com o
Campus I, situado à Rua José Bongiovani nº 700, Bairro Cidade Universitária, CEP
19.050-680, e com o Campus II, situado na Rodovia Raposo Tavares, Km 572,
Bairro Limoeiro, CEP 19.067-175.
A Unoeste, campus de Jaú, fora de sede, foi credenciada pela Portaria do
MEC nº 292, de 29 de março de 2018, DOU de 02/04/2018, com localização à Praça
Doutor Adolfo Bezerra de Menezes S/N, Associação Hospitalar Thereza Perlatti de
Jaú, Bairro Jardim Estádio, no município de Jaú, Estado de São Paulo, mantida pela
Associação Prudentina de Educação e Cultura, com sede em Presidente Prudente.
A Unoeste conta, também, com Polos de Apoio Presencial em diferentes
cidades, para os cursos a distância.

Figura 1 - Linha do Tempo - Unoeste
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Fonte: DECOM/Unoeste, 2017.
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2.2.2. Caracterização Regional
A Unoeste está inserida em duas regiões do Estado de São Paulo, conforme
a localização dos seus campi, quais sejam, o campus sede no município de
Presidente Prudente e o campus fora de sede no município de Jaú.
Campus Sede: a área de abrangência geográfica da Unoeste, campus sede,
com atuação acadêmica demonstrada no item 2.2.3., compreende o sudoeste do
Estado de São Paulo, com 53 municípios, constituindo a 10ª Região Administrativa
de Governo e que envolve as regiões da Alta Sorocabana e Nova Alta Paulista. Este
espaço contém um contingente populacional estimado em 902.328 hab., dos quais
225.271mil, aproximadamente, estão em Presidente Prudente. Trata-se, portanto, de
um importante polo de desenvolvimento geoeducacional - Distrito 27 - referência
para uma vasta região. Contudo, a sua influência não se restringe apenas a este
espaço, alcança o sul do Mato Grosso do Sul, norte e noroeste do Paraná.
Atualmente Presidente Prudente é um dos principais polos industriais, culturais e de
serviços do Oeste de São Paulo, tanto é que passou a ser conhecida como a
“Capital do Oeste Paulista”. O município conta ainda com uma importante tradição
cultural, que vai desde o seu artesanato até o teatro, a música e o esporte.
Campus fora de sede: o novo campus fora de sede - Campus de Jaú,
credenciado e com autorização para funcionamento do Curso de Medicina, está
localizado no município de Jaú, interior do Estado de São Paulo, compondo o
complexo de dez municípios que integram a microrregião quais sejam: Bariri, Barra
Bonita, Bocaina, Boracéia, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú e
Mineiros do Tietê, e possui população estimada de 144 mil habitantes (IBGE 2016).
A área territorial é de 688,34 Km², sendo a área urbana de 81.12 Km² e a área rural
de 607,22 Km². Jaú pertence à mesorregião de Bauru, Região Administrativa (RA)
de Bauru composta por 39 municípios, situada no centro oeste do Estado de São
Paulo e ocupa uma extensão territorial de 26.723,257 Km², constituindo a 3ª Região
Administrativa de Governo que envolve as microrregiões de Avaré, Bauru, Botucatu,
Jaú e Lins e contém um contingente populacional próximo a 1.083.120 habitantes
(IBGE 2010). A microrregião de Jaú pertence ao Departamento Regional de Saúde DRS VI, composta de 68 municípios.
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2.2.3. Atuação Acadêmica da Unoeste
A Unoeste, para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, atua na formação de profissionais de diferentes áreas por meio dos cursos
de graduação, pós-graduação stricto e lato sensu, aperfeiçoamento, de extensão, e
técnico profissionalizante de nível médio. Para demonstrar essa atuação no ano de
2018, optamos por apresentar, primeiro, a evolução dos cursos no quinquênio
2013/2017 como elemento diagnóstico para entendimento da atual realidade
institucional.

2.2.3.1. Cursos de Graduação
 Diagnóstico da evolução do número de cursos de graduação no quinquênio
2013/2017 – PDI.
Figura 2 - Cursos de Graduação
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Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

Sempre atenta às exigências do mercado, a Unoeste busca continuamente
oferecer novos cursos para atender essa demanda com a formação de profissionais
capacitados. Como é a maior Universidade do Oeste Paulista, ela sempre apresenta
novas propostas para a região, trazendo novidades nas mais diversas áreas,
tradicionais e não tradicionais.
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Considerando somente os cursos de graduação, de 2013 a 2017 houve um
aumento de 11 cursos oferecidos e esse número tende a crescer ainda mais.
 Cursos de graduação em funcionamento no ano de 2018, ano em que
se inicia o novo quinquênio do PDI.

- Cursos de graduação na modalidade presencial - os cursos de
graduação da Unoeste, no modelo presencial, ofertados e em funcionamento no ano
de 2018, no Campus I e no Campus II de Presidente Prudente, inseridos nas
Faculdades conforme a área do conhecimento a que pertencem, são aqui
apresentados conforme sua modalidade:
 Cursos de Licenciatura: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação
Física, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia
e Química.
 Cursos

de

Bacharelado:

Administração,

Agronomia,

Arquitetura

e

Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas,
Ciências Contábeis, Comunicação Social: Jornalismo, Comunicação Social:
Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem,
Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de
Produção, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química,
Sistemas de Informação, e Zootecnia.
 Cursos Superiores de Tecnologia: Agronegócio, Design Gráfico, Design de
Interiores,

Estética

e

Cosmética,

Fotografia,

Gastronomia,

Gestão

Comercial, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos
Humanos, Jogos Digitais, Radiologia, Redes de Computadores, Segurança
no Trabalho, e Sistemas para Internet.
- Cursos de graduação no modelo a distância - a Unoeste promove
parcerias com instituições de diferentes cidades para a criação de Polos de Apoio
Presencial, com vistas a facilitar e flexibilizar o acesso ao conhecimento
desenvolvido nos cursos de graduação ofertados a distância:
 Bacharelado: Administração
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 Licenciatura: Pedagogia
 Cursos Superiores de Tecnologia: Gestão da Qualidade, Gestão de
Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, e Processos
Gerenciais.
- Curso de Medicina em Campus fora de sede - a Unoeste, no campus de
Jaú, colocará em funcionamento, a partir de agosto de 2018, o Curso de Medicina,
bacharelado, autorizado pela Portaria SERES/MEC nº 228, de 2 de abril de 2018,
DOU de 03/04/2018, com 55 vagas totais anuais, a ser ministrado à Praça Doutor
Adolfo Bezerra de Menezes S/N, Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú,
Bairro Jardim Estádio, Jaú, Estado de São Paulo. A autorização do Secretário de
Regulação e Supervisão da Educação Superior foi concedida nos termos do que
consta do Processo e-MEC nº 201715256, referente à proposta selecionada pelo
Edital nº 6/2014/SERES/MEC, e nos demais normativos aplicáveis.
- Cursos de graduação extintos - os Cursos de Graduação (presenciais) da
Unoeste, indicados a seguir, e que constavam no PDI 2013/2017, tiveram os
processos e-MEC de renovação de reconhecimento cancelados (solicitação de
extinção), por solicitação desta IES, considerando a não formação de turmas e a não
oferta pela IES:
 Curso de Produção Sucroalcooleira – Superior de Tecnologia - cancelado
em 15/02/2017
 Curso de Filosofia - licenciatura - cancelado em 15/02/2017
 Curso de Turismo - bacharelado - cancelado em 17/01/2018
 Curso de Design de Produto - Superior de Tecnologia - cancelado em

17/01/2017

2.2.3.2. Programas e Cursos de Pós-graduação stricto e lato sensu
Em relação aos programas e cursos de Mestrado e Doutorado, de 2013 a
2017, o número de cursos oferecidos aumentou de 5 para 8. Considerando o caráter
interdisciplinar, os programas da Unoeste atendem ao interesse e à demanda de
profissionais de diferentes áreas.
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Figura 3 - Cursos de Mestrado e Doutorado

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

Quanto aos programas de pós-graduação stricto sensu, no ano de 2018 a
Unoeste, no campus sede, oferece os Cursos de Doutorado em Agronomia e
Fisiopatologia e Saúde Animal, e seis cursos de Mestrado: Educação, Agronomia,
Ciência

Animal,

Ciências

da

Saúde,

Odontologia,

e

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento Regional.
Oferta, também, 89 cursos de pós-graduação lato sensu presenciais e a
distância, em diferentes áreas de conhecimento, incluídas aqui as Residências
Multiprofissionais em Urgência/Trauma, em Terapia Intensiva e em Saúde do Idoso.
Nas mesmas modalidades de oferta estão os 06 cursos de aperfeiçoamento e os 23
cursos de extensão.

2.2.3.3. Curso de Ensino Técnico Profissionalizante de nível médio - a
Unoeste oferta os Cursos de Farmácia e Enfermagem.

2.2.4. Infraestrutura acadêmica de apoio ao funcionamento dos cursos
Para apoio aos cursos elencados anteriormente a Unoeste, em seu campus
sede, conta com: Núcleo de Educação a Distância (NEAD); Hospital Veterinário;
parceria com o Hospital Regional de Presidente Prudente; Fazenda Experimental;
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Farmácia-Escola e Farmácia Comunitária; Clínicas de Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Odontologia, Psicologia, Nutrição, Estética e Cosmética; Laboratório de Habilidades
e Simulação (LHabSim); um complexo de laboratórios específicos de ensino e de
pesquisa para os cursos nas diversas áreas do conhecimento; Rede de Bibliotecas
com unidades de informação nos Campi I e II da Unoeste/ Presidente Prudente, no
Hospital Regional de Pres. Prudente, nos diferentes Polos de Apoio Presencial, no
Campus de Jaú, e, posteriormente, no Campus de Guarujá (em processo de
credenciamento); Ginásios de Esportes, Teatro Universitário ‘César Cava’; Teatro de
Arena ‘Timochenco Wehbi’; Auditórios; Espaços de Convivência; Sala de Descanso;
Restaurante

Universitário;

Empresas

Juniores;

Incubadora

Tecnológica

de

Presidente Prudente (INTEPP), bem como as instalações de apoio no Campus de
Jaú necessárias ao funcionamento, inicialmente, do Curso de Medicina.
A Unoeste concentra em Presidente Prudente uma população estudantil,
docente e de funcionários de mais de 23 mil pessoas, aparelhando suas instalações
para atendimento, não só dessa clientela, como também da população em geral nas
áreas de saúde, judiciária, agrária, de engenharia, educacional, psicológica e
tecnológica, constituindo um polo de atendimento e difusão do conhecimento.
2.2.5. Descritivo das Atividades de Ensino, de Pesquisa e de Extensão
no ano de 2018
Com o desenvolvimento dos seus cursos é que a Unoeste, em seus
diferentes campi, concretiza sua missão pelo exercício das atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensão nas diversas áreas do conhecimento científico, humanístico,
tecnológico e cultural.
O Ensino praticado nos Cursos da Unoeste tem por objetivo a excelência na
qualidade da formação profissional. Contempla a concepção de currículo e
organização didático-pedagógica de acordo com as políticas institucionais, as
diretrizes curriculares e as inovações na área. Práticas institucionais internas
estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o apoio ao estudante, a
interdisciplinaridade, flexibilidade e a contextualização, a articulação com a pesquisa
e a extensão, as inovações didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no
ensino. Para apoio a essas práticas institucionais internas, foi criado o Núcleo
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Institucional de Desenvolvimento Pedagógico (NIDEP), pela Portaria nº 31 - Reitoria
da Unoeste, de 10 de outubro de 2011, com o objetivo de desenvolvimento de
gestores, docentes e discentes, propondo cursos, oficinas, palestras, encontros, em
várias modalidades. Especificamente em relação aos cursos de graduação e de pósgraduação a distância, a Unoeste conta com o Núcleo de Educação a Distância
(NEAD), órgão suplementar de assessoria da Reitoria, que oferece o aporte
operacional, humano e material para a organização e funcionamento da modalidade
de Educação a Distância.
Como ampliação do apoio aos docentes foi criado o Serviço de Apoio
Pedagógico ao Professor (SAPP), por meio da Portaria nº 30 - Reitoria da Unoeste,
de 28 de abril de 2015, órgão integrado ao NIDEP, com o objetivo de assessorar
pedagogicamente o professor na sua atividade docente para o estabelecimento de
uma ação/relação pedagógica de qualidade com seus alunos. Este apoio, individual
ou em grupo, ocorre em atendimento às demandas emergentes do professor no que
tange à “escuta”, à identificação da área de dificuldade e o encaminhamento
adequado da situação. O que demandou a criação do serviço foram, principalmente,
os relatórios com os resultados dos processos de avaliação interna, coordenados
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), momentos em que os professores
manifestaram a necessidade de orientação e apoio pedagógico para a melhoria do
seu desempenho. Também ligado ao NIDEP, está o Serviço Universitário de Apoio
Psicopedagógico (SUAPp), criado pela Portaria nº 31 - Reitoria da Unoeste, de 28
de abril de 2015, que oferece orientação aos estudantes nas situações específicas
de dificuldades de aprendizagem provocadas, muitas vezes, por manifestações
emocionais. Atua também nas questões relativas a nivelamento, monitorias,
acolhimento, bem como outras situações detectadas. Pode este serviço, quando
justificado, ser utilizado por professor. Os dois serviços, SAPP e SUAPp, de iniciativa
da Pró-Reitoria Acadêmica, conjugam do mesmo objetivo que é promover a
educação de qualidade. Para complementar o apoio à formação profissional do
estudante, foi implantado pela Portaria nº 34 - Reitoria da Unoeste, de 01 de junho
de 2015, o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), que visa auxiliar o acadêmico de
graduação na busca por estágios ou emprego, bem como promover ações de
acolhimento e outras orientações gerais.
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Especificamente para os cursos da área da saúde foi criado, por meio da
Portaria nº 30 - Reitoria da Unoeste, de 08 de agosto de 2016, o Núcleo de
Formação e Educação Permanente em Saúde (NUFEPS), com a finalidade de
atuação na elaboração de estratégias e ações na capacitação docente dos cursos
da saúde, assim como na elaboração de ações em Educação Permanente em
Saúde.
Ainda como apoio às práticas pedagógicas, a Unoeste disponibiliza para uso
acadêmico o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Aprender Unoeste,
desenvolvido pela própria instituição para dar suporte aos processos de ensino e
aprendizagem

dos

seus

cursos

de

graduação,

pós-graduação

e

extensão/aperfeiçoamento, nas modalidades presenciais e a distância.
Em linhas gerais, o Aprender Unoeste é um espaço que agrega recursos e
ferramentas tecnológicas que tornam viáveis a elaboração e a disposição de
materiais didáticos, bem como o acompanhamento e o gerenciamento de situações
de ensino. Este ambiente torna possível a integração de múltiplas mídias,
linguagens e recursos que permitem potencializar o aprendizado. Promove um
ambiente interativo e colaborativo de aprendizagem que auxilia o aluno no
desenvolvimento dos estudos. Por meio dele os professores acompanham e
orientam os alunos durante o desenvolvimento das disciplinas, ou seja, trata-se da
sala de aula virtual do aluno, onde ele terá contato com o professor da disciplina,
assim como terá acesso a diferentes recursos como: materiais didáticos, calendário,
atividades (questionário, envio de arquivo, chat, fórum, diário de bordo, etc.),
biblioteca virtual, entre outros.
Além disso, o Aprender Unoeste está integrado à Área do Aluno em que são
disponibilizadas funcionalidades em relação ao curso como um todo: acesso às
informações sobre cronograma de disciplinas, notas, calendário de provas, emissão
de boletos de mensalidade e de informe de rendimentos, solicitação de documentos
na Secretaria Virtual e de rematrícula, registro e consulta de atividades
complementares, entre outras. Também são disponibilizados na Área do Aluno
serviços da Rede de Bibliotecas (consulta a acervo e bases de dados, bibliotecas
virtuais, renovação de empréstimos, manuais de referência e modelos para
elaboração

de

trabalhos

acadêmicos),

agendamento

do
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Universitário de Apoio Psicopedagógico), formulário para solicitação de bolsa interna
e consulta de oferta de vagas de estágio, entre outros.
Para fortalecer a educação dos estudantes na dimensão da cidadania,
desenvolvida de forma disciplinar e transdisciplinar, foi criado o Curso “Fundamentos
de uma Educação Inclusiva e Cidadã” (FEIC), oferecido a todos os alunos a partir de
2015, no formato online, abrangendo o desenvolvimento de quatro temas: Direitos
Humanos; Acessibilidade e Inclusão; Educação para as Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, africana e indígena; e Educação
Ambiental. Este curso está incluído nas Atividades Complementares dos cursos de
graduação, devendo ser cumprido ao longo do curso. Ainda na linha da Educação
Inclusiva e Cidadã, foi criado pela Portaria nº 17 - Reitoria da Unoeste, de 16 de
outubro de 2013, alterada pela Portaria nº 41 - Reitoria da Unoeste, de 09 de
setembro de 2015, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), com o objetivo de
desenvolver as políticas de acessibilidade aos estudantes com deficiência,
planejando e propondo ações de inclusão nos espaços físicos e acadêmicos da
Universidade.
Como elemento de atendimento aos discentes quanto ao nivelamento, dentre
outras ações específicas dos cursos, foi aprovado pela Reitoria o Regulamento do
Programa de Nivelamento dos Cursos de Graduação da Unoeste pela Resolução nº
06, de 1º de dezembro de 2017. Este programa foi criado com o objetivo de
possibilitar ao estudante um melhor desenvolvimento e desempenho no curso
escolhido. Atualmente, 2018, o programa, ora denominado “Unoeste Turbo”, oferece
três cursos de nivelamento: Matemática, Matemática Financeira e Língua
Portuguesa, em nível de extensão, totalmente gratuito e on-line. Um estudo está
sendo realizado para atender o aluno egresso e os funcionários.
O Ministério da Educação (MEC), com a finalidade de melhorar a qualidade
do ensino oferecido aos discentes dos cursos de graduação das universidades
públicas e privadas do Brasil, elabora instrumentos que visam melhorar a formação
acadêmica, proporcionando uma maior aproximação entre os conteúdos ministrados
e o campo de atuação profissional.
Dessa forma, a Unoeste busca traçar a trajetória profissional dos egressos
dos cursos de graduação, tendo como objetivo manter a ligação entre a instituição e
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seus ex-alunos, bem como promover e incentivar a cultura do retorno à
Universidade. A Unoeste precisa conhecer o destino daqueles que ela forma e
trabalhar para que a formação seja cada vez mais atual e relevante para a carreira
dos seus egressos.
Tendo em vista os benefícios que podem ser alcançados com o
acompanhamento dos egressos, a Unoeste implantou um sistema computacional online para esta finalidade. O programa de acompanhamento do egresso aplicado na
Unoeste promove a participação dos seus ex-alunos, possibilitando a realização de
uma análise da instituição, demonstrando as potencialidades e fragilidades, sendo
assim, a instituição poderá melhorar a estrutura político-pedagógica e a gestão
acadêmica, fortalecendo a missão institucional.
Para a gestão acadêmica dos cursos de graduação é disponibilizado o
Sistema de Controle Acadêmico (SCA) que contém funcionalidades tanto para as
Coordenações de Curso quanto para as Secretarias Acadêmicas. Também está
disponível para as Coordenações de Cursos o Sistema de Apoio à Gestão
Acadêmica (SAGA), um dashboard eletrônico integrado ao SCA, que permite uma
visão geral do curso por meio de gráficos e relatórios, tanto em relação ao corpo
docente, para acompanhamento de suas tarefas e prazos acadêmicos (planos de
ensino, entrega de registros acadêmicos, lançamento de notas, etc.), quanto em
relação ao corpo discente, para visualização da situação acadêmica e financeira.
Também é por meio do SAGA que as Coordenações disponibilizam e atualizam os
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduações, realizam contato com os alunos
via e-mail ou SMS e acompanham as inscrições dos Processos Seletivos
(Vestibulares) e a efetivação de matrículas/rematrículas, dentre outras funções. Além
disso, há integração do SAGA com o Sistema Gestor de Pesquisa (SGP), que
possibilita aos gestores a visualização dos projetos de pesquisa desenvolvidos por
docentes e discentes dos seus cursos.
Como demonstrado anteriormente, a Unoeste tem promovido ações para o
melhor desempenho do corpo acadêmico de seus cursos. Assim, com esta
finalidade, a Assessoria para Relações Interinstitucionais tem estabelecido contato e
permitido o acesso a diversas portas do Brasil e do Mundo para os professores e
alunos o que, por meio de intercâmbio nacional e internacional, pode significar o
diferencial visando o sucesso no concorrido mercado de trabalho da atualidade.
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Várias ações de apoio, tais como, programas de mobilidade acadêmica, convênios
nacionais e internacionais, bolsas e estágios, trabalho no exterior, pós-graduação no
exterior, programas governamentais e institucionais externos, e outros, são
oferecidos aos docentes e discentes.
Especificamente quanto ao Ensino de Pós-graduação, busca-se, também, a
inserção de discentes nos grupos de pesquisa, dos quais participam os orientadores
para a produção de publicações conjuntas. Também a ampliação da política de
internacionalização, para celebração de convênios entre cursos e programas de pósgraduação stricto sensu de outras IES, institutos de pesquisa e outras instituições
públicas ou privadas de caráter científico e/ou tecnológico no país e no exterior.
A Pós-graduação e a Pesquisa na Unoeste são administradas pela PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), sendo estruturadas em programas
ou cursos de Stricto Sensu e Lato Sensu, em atividades de iniciação científica, por
meio de coordenadorias, colegiados e setores, ou então por comitês e comissões de
apoio à pesquisa científica e inovação, com representantes dos cursos de
graduação e de pós-graduação.
A pós-graduação é constituída por docentes pesquisadores, grupos de
pesquisa, pós-doutorandos, discentes e corpo técnico. Está comprometida com a
formação contínua e avançada de recursos humanos, com a geração de
conhecimento, e com excelência no desempenho das atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, buscando continuamente aprimoramento e impacto
científico nos projetos desenvolvidos pelos programas.
Os programas de pós-graduação Stricto Sensu da Unoeste são reconhecidos
e conceituados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), e neles são desenvolvidas pesquisas institucionais com a participação de
discentes que também integram ensino e extensão. Pautados nos parâmetros de
qualidade avaliados pela CAPES, os programas de pós-graduação Stricto Sensu
também têm sido direcionados e apoiados para obtenção de uma melhor inserção
da Unoeste na comunidade científica nacional e internacional, intensificando assim
as produções acadêmicas qualificadas e um processo de internacionalização
institucional. Atualmente, a Unoeste mantém 6 programas de pós-graduação stricto
sensu, totalizando 6 cursos de mestrado e 2 cursos de doutorado, a saber:
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Agronomia (mestrado e doutorado - Ciências Agrárias I), Ciência animal (mestrado e
doutorado - Medicina Veterinária), Educação (mestrado - Educação), Meio Ambiente
e Desenvolvimento Regional (mestrado - Ciências Ambientais), Ciências da Saúde
(mestrado - Medicina II) e Odontologia (mestrado - Odontologia).
Os programas de pós-graduação Stricto Sensu contam com bolsas apoiadas
pelo Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares
(PROSUP) CAPES, conduzindo os processos de seleção e acompanhamento do
desempenho dos acadêmicos bolsistas dos programas. Além da CAPES, a Unoeste
é contemplada com bolsas de iniciação científica pelo PIBIC/CNPQ. Pela FAPESP,
além de ser escritório de pesquisa, a Unoeste também é beneficiada com bolsas nos
diferentes níveis. Somando-se a isso, a pós-graduação ainda colabora com
infraestrutura de suporte para atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, e
atendimento das demandas regionais.
Na pós-graduação Lato Sensu, a Unoeste busca disseminar o conhecimento
e atender as demandas da sociedade em termos de aprimoramento profissional,
utilizando as modalidades presencial e a distância. A disponibilidade de cursos em
ambas as modalidades é constantemente ampliada e organizada conforme critérios
de qualidade definidos pelo Ministério da Educação. Praticamente, todas as áreas
de conhecimento são atendidas pelas especializações ofertadas, e a coordenadoria
pedagógica de lato sensu é o setor responsável pela gestão e operacionalização dos
cursos.
A coordenadoria de relações interinstitucionais apresenta como funções
principais cuidar da formalização dos convênios, termos ou parcerias com outras
instituições, além de fomentar as ações e oportunidades que contribuam para o
processo de internacionalização da Unoeste nas dimensões de ensino, pesquisa e
extensão.
A Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI) tem a
responsabilidade de gestão da pesquisa científica e de inovação realizadas nas
formas de iniciação científica e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu,
cadastradas no Sistema Gestor de Pesquisa (SGP) que possibilita a avaliação e
emissão dos pareceres e certificados dos projetos de pesquisa. Os comitês de
assessoramento são: Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI), Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP), Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) e Comitê
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de Biossegurança (CIBIO). O Escritório de Apoio à pesquisa e Inovação (EAPI)
presta serviços de apoio e suporte na captação e gestão de recursos para o
desenvolvimento dos projetos, elaboração dos processos de registros de
propriedade intelectual/inovações e facilitação da proximidade com o setor produtivo.
O Comitê Institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) Unoeste-CNPq conduz os processos de seleção e avaliação dos
projetos de acadêmicos candidatos às bolsas, sendo acompanhado pelo Comitê
Externo, do início ao encerramento no Simpósio de Iniciação Científica (SIC). Os
grupos e centros de pesquisa científica e de inovação contam com linhas de
pesquisas definidas, com participação de pesquisadores da graduação e pósgraduação, e estão cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.
As modalidades e incentivos disponíveis às pesquisas são: Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) CNPq, disponível para os
alunos desde 2011; Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) que
concede bolsas aos alunos e auxilio para aquisição de material, mediante submissão
a um processo seletivo, conduzido por critérios de mérito; Programa Especial de
Iniciação Científica (PEIC) semelhante ao PROBIC, porém sem concessão de bolsas
aos alunos; Programa de Pesquisa de Pós-Graduação (PPG) é destinado à
realização de pesquisas por pós-graduandos com seus orientadores dos cursos lato
sensu e stricto sensu; e Programa de Pesquisa Docente (PPD) destinado a fomentar
a realização de pesquisas pelos docentes pesquisadores da instituição.
A divulgação da pesquisa institucional conta com revistas científicas
multidisciplinares indexadas, com registro no CrossRef e classificadas no QualisCAPES: Colloquium Agrariae, Exactarum, Humanarum, Socialis e Vitae. Conta
também com o Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (ENEPE),
realizado desde 1996, que integra os três pilares básicos da Universidade: ensino,
pesquisa e extensão. Representa um espaço para divulgação das pesquisas e
atividades, contando com 4800 inscritos pagantes e mais de 1900 trabalhos
apresentados a cada ano. O Simpósio de Iniciação Científica PIBIC/CNPq (SIC) é o
espaço para apresentação e avaliação dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos
pelos acadêmicos bolsistas do PIBIC. O Simpósio de Inovação e Empreendedorismo
(SIE) tem o papel de divulgar a cultura empreendedora e de inovação, por meio de
atividades com acadêmicos e representantes de empresas startups (INTEPP e
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externas). O Simpósio Internacional de Inovação (SII) tem como função proporcionar
a conexão e intensificar a interação e cooperação entre pesquisadores do Brasil e
do exterior no que se refere à inovação nas diferentes áreas de conhecimento.
O Prêmio Científico Unoeste tem o papel de incentivar a divulgação, dar
visibilidade e premiar as pesquisas científicas realizadas por graduandos e pósgraduandos das diversas IES. Abrange as quatro grandes áreas do conhecimento:
Ciências Agrárias, Ciências Exatas e Engenharias, Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas e Ciências Biológicas e da Saúde. O Prêmio PIBIC tem a função de
reconhecer o mérito e laurear os melhores trabalhos desenvolvidos e apresentados
durante o Simpósio de Iniciação Científica (SIC). Os simpósios, jornadas, semanas
dos cursos da graduação e pós-graduação são eventos organizados anualmente
com temas e atividades nas áreas específicas, visando a estimular a participação de
alunos e docentes nas palestras com convidados externos e também na
apresentação de suas pesquisas de iniciação científica.
O fomento externo é sempre buscado pelos pesquisadores que são
incentivados à submissão de projetos para a captação de recursos para o
financiamento de seus projetos de pesquisa, principalmente nas agências FAPESP,
CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, ou em editais específicos de
outras instituições públicas e empresas privadas do Brasil e do exterior.
A Integração da Pesquisa com a Extensão complementa o ensino por meio
das informações que permitem a visualização das pesquisas que geram ações de
extensão e de programas/projetos de extensão que se originam da pesquisa.
A Extensão na Unoeste formalizou-se inicialmente com a criação da PróReitoria 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 beneficiando, além da comunidade locorregional (X
Região Administrativa do Estado de São Paulo), conforme 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 transformação da Pró-Reitoria Comunitária na Pró-Reitoria
de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT), a Unoeste fortaleceu o espaço
institucional propício à valorização da tríade ensino, pesquisa e extensão,
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Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a importância da extensão com uma visão
crítica que integra ensino e pesquisa com inserção social. Assim, este processo
permitiu a definição e a sistematização de uma política institucional de extensão.
A gestão administrativa da extensão na Unoeste é normatizada pelo
Regulamento Geral de Extensão que contempla normas para as modalidades
extensivas

praticadas

junto

http://www.unoeste.br/Proext/AProext/).

à
A

comunidade

concepção

das

políticas

(vide:
e

das

modalidades praticadas na Unoeste baseia-se na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), no Sistema de dados e Informações da Extensão
(nacional) - SIEX, e no Plano Nacional de Educação (PNE).
Embasada nestes aspectos legais, a PROEXT operacionaliza suas ações nas
modalidades de programas, projetos, atividades ou serviços, eventos, produtos,
viagens e visitas de natureza educativa, científica, cultural, tecnológica e desportiva,
contribuindo para a relação mútua entre universidade e comunidade. Atualmente,
todas as ações extensivas são cadastradas em formulários próprios, no Sistema
Gestor de Extensão (SGEXT), analisadas pelas respectivas instâncias acadêmicas e
Pró-Reitorias, finalizando com parecer final da Reitoria, em rigoroso atendimento às
exigências das normas estipuladas nos documentos oficiais.
As políticas institucionais da PROEXT são aplicadas de acordo com os eixos
temáticos nacionais de extensão universitária, sendo que a operacionalização das
ações a partir de 2015 se dá por meio do Núcleo Institucional de Extensão - NIEX
(instituído pelo Conselho Universitário segundo Portaria nº 032/2015 - Reitoria) que
normatiza seu funcionamento de natureza multi e interdisciplinar, com o
funcionamento de grupos temáticos que estabelecem as modalidades e a
padronização do planejamento e dos relatórios das ações extensivas executadas na
instituição. Com suporte do NIEX também se busca identificar, por grupo temático,
aquelas modalidades que se vinculam ao ensino e a pesquisa. Portanto, toda essa
sistematização permite integrar por linha temática as ações de extensão, ensino e
pós-graduação. As ações extensivas ainda são promovidas com a integração do
corpo acadêmico e comunidades externas, propiciando o desenvolvimento
sustentável, a inclusão social e o atendimento às minorias.
De forma complementar, a PROEXT, em sua política institucional relacionada
à difusão de produções acadêmicas (científica, didático-pedagógica, tecnológica,
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artística e cultural), realiza o estímulo e a efetivação por meio de ações que
possibilitam a promoção do desenvolvimento humano, artístico e cultural, aliado a
melhoria da qualidade de vida e a integração social da comunidade.
A PROEXT contribui com a socialização de seus resultados por meio do
Prêmio Unoeste Solidária instituído em 2012, e desde a sua primeira edição vem se
realizando com sucesso e se firmando como uma atividade relevante no sentido de
apoiar e difundir os resultados das ações extensivas promovidas por discentes e
docentes. No sentido de incentivar e reconhecer projetos exitosos, a PROEXT
também realiza anualmente desde 2014, no âmbito da programação do ENEPE, o
Prêmio Personalidade Extensionista. Essa premiação visa com a prática extensiva
rever e trabalhar sistemicamente os conhecimentos adquiridos na universidade,
colocar isso à disposição das comunidades, destacar os impactos sociais e
ambientais, e promover a inserção social do conhecimento. Os discentes são
estimulados a dar depoimentos de como a participação na ação contribuiu para a
sua formação cidadã. Os projetos premiados na categoria Personalidade
Extensionista

dos

últimos

três

anos

estão

disponíveis

em

http://www.unoeste.br/site/PortalProext/Videos.aspx.
Quanto à realização de eventos internos, a PROEXT presta auxílio no
planejamento e gestão financeira. Os eventos internos são propostos diretamente no
SGEXT que possui suporte às funcionalidades de organização, oferta, controle e
gestão deste tipo de modalidade. A PROEXT auxilia na execução de eventos de
cunho científico e tecnológico que são organizados ou sediados pela Unoeste, tendo
como principais exemplos o ENEPE (hoje considerado de abrangência nacional e
que em suas últimas edições recebeu apoio financeiro da CAPES), o Congresso
Internacional de Educação, o Simpósio de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Regional, o Congresso Médico Estudantil de Presidente Prudente - COMEPP, os
Seminários e Fóruns Territoriais de Educação e de Saúde do Campo, as
Conferências da Saúde (Local e Regional), de Segurança Alimentar e Nutricional
etc. Todos estes eventos contribuem e propiciam meios para que publicações
conjuntas entre discentes e orientadores possam ocorrer.
Considerando as produções docente e discente, a PROEXT colabora com a
gestão e auxílio das participações e das publicações acadêmicas nas modalidades
de reuniões técnicas, de eventos externos (seminários, congressos, palestras e
Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

42

treinamentos) e de publicações em periódicos. Por último, cabem ainda a PROEXT
toda a gestão e a tramitação institucional para a formação continuada de docentes,
discentes e corpo técnico operacional e administrativo.
No que concerne ao processo de Curricularização da Extensão Universitária,
o órgão institucional responsável é a Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária,
para estabelecer as diretrizes relacionadas com a documentação, planejamento,
realização, acompanhamento e avaliação dos programas e/ou projetos de extensão.
As regras de funcionamento da curricularização da extensão estão definidas em
Instrução Normativa própria, parte integrante do Regulamento Geral de Extensão da
Unoeste. As Pró-Reitorias, Acadêmica e de Pesquisa e Pós-Graduação, são
responsáveis pelas diretrizes relacionadas com a matriz ou organização curricular
dos cursos e com os efetivos vínculos de curricularização. Esta é de caráter
obrigatório para os cursos de graduação, e vinculada à formação discente por meio
dos respectivos componentes curriculares presentes na matriz curricular de cada
curso, podendo ser direcionados aos cursos de pós-graduação.

2.2.6. Processos de Avaliação/Desenvolvimento Institucional
O PDI deve estar intimamente articulado com a prática e com os resultados
da avaliação institucional, realizada tanto como procedimento autoavaliativo como
externo. Quando se tratar de Instituição já credenciada e/ou em funcionamento, os
resultados dessas avaliações devem balizar as ações para sanar deficiências que
tenham sido identificadas.
Neste sentido, cabe entendimento acerca do processo de avaliação
institucional instituído pela Lei do SINAES, Lei n. 10.861/2004, a qual é composta
pela avaliação interna e avaliação externa:
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Figura 4 - Avaliação Externa e Avaliação Interna
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Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

2.2.6.1. Evolução institucional frente aos resultados dos processos de
avaliação institucional externa.

O estudo das fragilidades e potencialidades apontadas nos relatórios de
autoavaliação em articulação com os resultados das avaliações externas subsidiou
as propostas de melhorias/evolução institucional.
Um ponto significativo a ser considerado é a articulação dos processos
avaliativos institucionais com as propostas de objetivos, metas e ações a serem
integradas no PDI 2018/2022.
O percurso histórico da Unoeste demonstra um contínuo processo de
mudanças em sua constituição interna, pela crescente inserção de cursos,
programas e serviços a que tem se dedicado e causado importantes reflexos na
comunidade acadêmica regional e estadual.
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 Resultados das Avaliações de Cursos/IES por Comissões de
Especialistas do INEP/MEC no período de 2013/2017

Tabela 1- Resultados das Avaliações de Cursos/IES
ATO

PERÍODO

CONCEITO

REGULATÓRIO

VISITA (INÍCIO)

FINAL

MEDICINA

RENOVAÇÃO

07/04/2013

5

CST EM PRODUÇÃO

RENOVAÇÃO

21/04/2013

5

CREDENCIAMENTO

21/04/2013

4

CREDENCIAMENTO

05/05/2013

4

CREDENCIAMENTO

12/05/2013

5

MÚSICA – LICENCIATURA

RECONHECIMENTO

12/05/2013

5

CST EM ESTÉTICA E COSMÉTICA

RECONHECIMENTO

20/05/2013

4

CREDENCIAMENTO EAD – PÓLO

CREDENCIAMENTO

27/05/2013

5

CST GESTÃO TEC. DA INFORMAÇÃO

RENOVAÇÃO

10/11/2013

5

QUÍMICA – BCH

RENOVAÇÃO

10/11/2013

4

CST SISTEMAS PARA INTERNET

RENOVAÇÃO

10/11/2013

4

RECONHECIMENTO

08/12/2013

4

ARTES VISUAIS

RENOVAÇÃO

03/02/2014

FILOSOFIA

RENOVAÇÃO

05/02/2014

RECONHECIMENTO

08/05/2014

3
4

RENOVAÇÃO

09/11/2014

4

ENGENHARIA ELÉTRICA

AUTORIZAÇÃO

23/08/2015

4

CST DESIGN GRÁFICO

AUTORIZAÇÃO

04/10/2015

4

RECONHECIMENTO

03/03/2016

4

RENOVAÇÃO

21/03/2016

5

RECONHECIMENTO

31/07/2016

4

RENOVAÇÃO

01/02/2017

5

AUTORIZAÇÃO

08/02/2017

4

CURSO

SUCROALCOOLEIRA
CREDENCIAMENTO EAD GRADUAÇÃO

IES

CREDENCIAMENTO EAD – PÓLO
DRACENA
CREDENCIAMENTO EAD – PÓLO
MARTINÓPOLIS

PRES. PRUDENTE

BIOMEDICINA

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
TURISMO

CST GASTRONOMIA
CST DESIGN INTERIORES
CST GESTÃO RECURSOS HUMANOS
DIREITO
CST LOGÍSTICA – EAD

5

CST GESTÃO DA QUALIDADE - EAD

AUTORIZAÇÃO

29/03/2017

4

CST EM MARKETING - EAD

AUTORIZAÇÃO

26/04/2017

4

RECONHECIMENTO

17/05/2017

5

CST JOGOS DIGITAIS
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CST FOTOGRAFIA

RECONHECIMENTO

21/05/2017

4

PEDAGOGIA EAD

AUTORIZAÇÃO

28/05/2017

5

CST RECURSOS HUMANOS – EAD

AUTORIZAÇÃO

31/05/2017

5

CST PROCESSOS GERENCIAIS

AUTORIZAÇÃO

11/06/2017

5

CST GESTÃO FINANCEIRA – EAD

AUTORIZAÇÃO

06/08/2017

4

RECONHECIMENTO

09/08/2017

5

AUTORIZAÇÃO

30/08/2017

5

GEOGRAFIA

RENOVAÇÃO

29//10/2017

3

FÍSICA

RENOVAÇÃO

13/12/2017

3

CST GESTÃO DA TI

RENOVAÇÃO

18/02/2018

5

BIOMEDICINA
CST SEGURANÇA DO TRABALHO

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

De acordo com Tabela 1, ao longo desses 5 anos, ocorreram 35 avaliações
de Cursos/IES por Comissões de Especialistas do INEP/MEC e dessas, 43%
receberam conceito final igual a 5, 49% conceito 4 e apenas 8% recebeu conceito
igual a 3. Além disso, a moda dos dados (conceito dado com maior frequência) foi
igual a 4.
Na Tabela 1 também está descrita uma avaliação que já foi realizada no ano
de 2018, que faz parte do próximo quinquênio, recebendo conceito final máximo (5).
A distribuição dos conceitos de cursos ao longo do quinquênio está
representada no gráfico a seguir:
Figura 5 - Distribuição dos Conceitos de Cursos

Conceitos Finais de Cursos - 2013
a 2018
3

4

5

100%

100%
67%

50%50%

50%
25% 25%

0%

14%
0%

2013

2014

50%
36%

33%
0%

2015

0%
2016

0%0%
2017

2018

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.
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Evolução do Conceito Preliminar de Curso - CPC
Tabela 2 - Conceito Preliminar de Curso – CPC
Área Enquadramento

CPC Faixa

Ano

AGRONOMIA

3

2013

BIOMEDICINA

SC

2013

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)

4

2013

ENFERMAGEM

4

2013

FARMÁCIA

4

2013

FISIOTERAPIA

4

2013

FONOAUDIOLOGIA

3

2013

MEDICINA

3

2013

MEDICINA VETERINÁRIA

3

2013

NUTRIÇÃO

3

2013

ODONTOLOGIA

5

2013

TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIOS

3

2013

TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA

4

2013

ZOOTECNIA

5

2013

ARQUITETURA E URBANISMO

4

2014

TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES

5

2014

MATEMÁTICA (LICENCIATURA)

4

2014

LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA)

4

2014

QUÍMICA (BACHARELADO)

3

2014

QUÍMICA (LICENCIATURA)

4

2014

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)

4

2014

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)

4

2014

PEDAGOGIA (LICENCIATURA)

4

2014

HISTÓRIA (LICENCIATURA)

4

2014

ARTES VISUAIS (LICENCIATURA)

4

2014

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)

4

2014

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)

5

2014

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

5

2014
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MÚSICA (LICENCIATURA)

3

2014

ENGENHARIA CIVIL

4

2014

ENGENHARIA AMBIENTAL

4

2014

ADMINISTRAÇÃO

4

2015

DIREITO

4

2015

PSICOLOGIA

4

2015

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

4

2015

CST EM GESTÃO DE RH

4

2015

CST EM GASTRONOMIA

4

2015

CST EM GESTÃO COMERCIAL

4

2015

CST EM DESIGN INTERIORES

3

2015

COM. SOCIAL: JORNALISMO

4

2015

COM. SOCIAL: PUB. PROPAGANDA

4

2015

AGRONOMIA

4

2016

BIOMEDICINA

5

2016

CST EM AGRONEGÓCIO

4

2016

CST EM RADIOLOGIA

4

2016

EDUCAÇÃO FÍSICA

4

2016

ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA

4

2016

ESTÉTICA E COSMÉTICA

3

2016

FARMÁCIA

4

2016

FISIOTERAPIA

4

2016

FONOAUDIOLOGIA

5

2016

MEDICINA

3

2016

MEDICINA VETERINÁRIA

4

2016

NUTRIÇÃO

5

2016

ODONTOLOGIA

4

2016

5

2016

ZOOTECNIA
Fonte: CPA/Unoeste, 2018.
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Figura 6 - Conceito Preliminar de Curso – CPC

Conceito Preliminar de Curso – CPC
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Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

Todos os cursos da Unoeste foram bem avaliados pelo MEC ao longo desses
5 anos. Receberam conceitos 3, 4 e 5 em uma escala que vai até 5, ficando entre os
melhores da região e do país. A partir de 3, o MEC considera que o curso atende
satisfatoriamente as exigências de qualidade.

 Índice Geral de Cursos da Instituição - IGC
Tabela 3 - Índice Geral de Cursos da Instituição - IGC

Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

IGC - contínuo
2,41
2,39
2,39
2,56
2,76
2,91
3,07
3,06
3,14
3,34

Faixa
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

A evolução do IGC contínuo da Unoeste pode ser visto na Figura 7:
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Figura 7 - Evolução do IGC contínuo da Unoeste

IGC - contínuo
4
3,5
3
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1
0,5
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

Com os excelentes desempenhos dos cursos no ENADE, o IGC contínuo da
Unoeste tem crescido constantemente nos últimos cinco anos. A maior Universidade
do Oeste Paulista mantém o Conceito Institucional igual a 4 desde 2013 (em escala
que vai até 5), o que a tem colocado entre as melhores universidades particulares do
país. A Unoeste possui atualmente as seguintes posições no ranking nacional e
estadual: 5ª melhor universidade particular do Brasil e a 2ª melhor no Estado de São
Paulo.

2.2.6.2. Evolução institucional frente aos resultados dos processos de
avaliação institucional interna.

A CPA conduziu, junto à CADI, o processo de diagnóstico das metas e ações
previstas e executadas no quinquênio 2013-2017, para formalização das propostas
de 2018 e planejamento das metas e ações previstas para o quinquênio 2018-2022.
Os resultados alcançados pelos processos de avaliações internas estão todos
demonstrados no diagnóstico do PDI 2013-2017 e apoiaram os efetivos e
significativos resultados dos processos de avaliações externas, descritos no item
2.2.6.1.
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Para a sistematização do processo de avaliação institucional interna, a
Unoeste tem seguido as orientações do Sinaes, instituído pela Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004, e regulamentado pela Portaria Ministerial nº 2.051, de 09 de julho
de 2004, como sistema de avaliação das instituições de ensino superior em âmbito
federal. O Sinaes abrange a avaliação institucional, referenciada pela autoavaliação
e processos de avaliação externa das IES.
Para atendimento à legislação vigente, foi constituída em 2004, a primeira
CPA da Unoeste - Portaria nº013/2004 - Reitoria, de 09 de junho de 2004,
responsável

pela

condução

dos

processos

internos

da

instituição;

pela

sistematização, interpretação e avaliação das informações recolhidas, considerando
a missão e as finalidades da Instituição estabelecidas no seu PDI; e pela prestação
das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais - INEP. Esta primeira comissão criou o Regulamento Interno da CPA
que foi homologado pelo Conselho Universitário em 17 de agosto de 2004.
Destaque evidente nesta instituição é o reconhecimento, pela comunidade
acadêmica, da autoavaliação como um processo formativo, necessário e contínuo, o
que garante um envolvimento institucional cada vez mais significativo.
O planejamento estratégico do processo de autoavaliação institucional
considerará, para o seu desenvolvimento no novo quinquênio, o diagnóstico da
evolução institucional demonstrada no quinquênio 2013-2017, bem como a
indicação de fragilidades detectadas com propostas de ações futuras de melhorias.
A CPA coordenará a estruturação do processo de autoavaliação de 2018 em
etapas: sensibilização, levantamento e sistematização de dados, confecção de
relatórios com análises dos processos de autoavaliação, e divulgação dos resultados
à comunidade acadêmica para apropriação e propostas de ações de melhorias.
Anualmente, a CPA propõe um cronograma de atividades na linha do projeto
de autoavaliação institucional, sendo seus resultados, bem como sua incorporação
no

planejamento da gestão

acadêmico-administrativa,

objeto de

relatórios

encaminhados ao INEP conforme legislação específica. Abaixo estão relacionadas
as principais atividades que serão desenvolvidas no ano de 2018:
• Conclusão do Processo de Atualização do PDI para o quinquênio 20182022 considerando os resultados do processo de avaliação diagnóstica das
metas e ações do PDI 2013-2017.
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• Sensibilização da comunidade acadêmica para seu envolvimento em todos
os momentos do processo de Autoavaliação Institucional.
• Propostas e avaliação das dinâmicas, procedimentos e mecanismos da
avaliação institucional interna.
• Análise dos resultados dos momentos de avaliação institucional interna e
externa de 2018 e encaminhamento de recomendações aos cursos de
graduação e pós-graduação e setores envolvidos.
• Relatórios parciais dos momentos do processo de Autoavaliação
Institucional.
• Devolutiva sistemática e contínua de dados da Avaliação Institucional para
a comunidade acadêmica.
• Acompanhamento das ações de melhorias nos cursos/setores oriundas dos
resultados dos momentos de Avaliação Institucional.
• Acompanhamento dos resultados dos cursos que participaram do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, constantes dos
relatórios circunstanciados divulgados às IES, bem como acompanhamento
das ações advindas da análise crítica dos referidos resultados.
• Apoio aos cursos participantes do ENADE 2018.
• Avaliação do docente pelo discente (cursos).
• Colaboração da CPA com a Avaliação de Desempenho 180º, conduzida
pelo Departamento de Recursos Humanos - RH.
• Perfil do Aluno Ingressante 2018/1.
• Perfil do Aluno Ingressante 2018/2.
• Análise dos dados da Avaliação Institucional pela Comunidade Externa
conduzida pelo Departamento de Comunicação - DECOM.
• Perfil do Egresso.
• Boletins da CPA.
• Participação da CPA no ENEPE/2018 - Encontro de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unoeste.
• Promoção de atividades de meta-avaliação para exame crítico das
experiências de avaliação concluídas.
• Apoio à Instituição/Cursos nos momentos de avaliação externa in loco para
fins de regulação.
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Considerando a natureza das atividades propostas, algumas são realizadas
em processo contínuo e outras com definição de datas específicas.
Todo o trabalho da CPA tem como objetivo geral “coordenar e articular o
processo interno de avaliação da instituição que possibilite uma permanente atitude
de tomada de consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e social”. Com
a realização dessas atividades pretende-se que a instituição avalie seus níveis de
pertinência e qualidade, suas fortalezas e fragilidades, a partir das quais construirá
uma agenda articulando objetivos, recursos, práticas e resultados. O caráter
diagnóstico e formativo de autoconhecimento deve permitir a reanálise das metas e
ações estabelecidas em seu PDI e o engajamento da comunidade acadêmica na
construção de novas alternativas e práticas.
De acordo com o Sinaes, o processo de autoavaliação deve ser conduzido
respeitando-se as peculiaridades e especificidades de cada unidade universitária,
com gerenciamento dos diferentes instrumentos, informações e disponibilidades, e
pautando-se numa metodologia que respeite os princípios indicados na legislação,
quais sejam:
 Participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e
representação da comunidade externa;
 Transparência em todas as suas atividades, assegurando-se a publicidade
de todos seus procedimentos;
 Globalidade de resultados de forma a estes expressarem uma visão de
conjunto da Instituição;
 Gradualidade expressa num processo em que a incorporação das
diferentes dimensões dar-se-á a partir de uma maior ou menor
complexidade.
A compreensão da autoavaliação como um processo educativo, significando
qualificar, promover o autoconhecimento para transformar, melhorar a qualidade do
trabalho acadêmico, deve perpassar todas as etapas do processo de autoavaliação
institucional. O diagnóstico dos pontos fortes (potencialidades) que devem ser
reforçados e dos pontos fracos que dificultam alcançar as metas estabelecidas ajuda
a orientar a tomada de decisões, o planejamento e replanejamento das ações e o
estabelecimento de prioridades. É um processo de autorregulação.
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Outro ponto que merece destaque é o da compreensão de que o
autoconhecimento institucional nem sempre exige novos processos de coleta de
dados, mas o aproveitamento crítico de dados já existentes, extraindo deles todos os
significados possíveis.
Foi assumido ainda que o processo de avaliação deva ser de caráter
formativo, educativo e contínuo o que implica em compreender possíveis
resistências ao processo pautado pela cultura da avaliação centrada na vertente
classificatória, ranqueadora, punitiva e excludente. Sendo assim, o trabalho de
sensibilização com os diferentes segmentos acadêmicos será o início de todo
momento avaliativo para que a demanda dos participantes seja significativa
produzindo resultados sustentáveis da realidade.
Contemplando as dimensões do Sinaes, as avaliações planejadas e
realizadas internamente em 2017 abrangeram os setores da Instituição, tanto
acadêmicos quanto administrativos, tendo sido seus resultados socializados,
analisados e discutidos, para a indicação de ações de gestão acadêmicoadministrativa que visem a garantia da qualidade do ensino, da pesquisa e da
extensão.
A metodologia de trabalho, coerente com o estabelecido no Projeto de
Autoavaliação Institucional, considerou as seguintes atividades:
• Elaboração dos instrumentos - para cada momento de avaliação, utiliza-se
um questionário que contempla as características desenvolvidas nas
atividades realizadas, tendo como referência os padrões estabelecidos pela
Instituição e os instrumentos de avaliação oficiais;
• Definição do universo da pesquisa: - os atores da comunidade acadêmica e
representantes das categorias previstas na Lei do Sinaes são envolvidos no
processo;
• Correlação instrumento/elemento - para cada elemento do universo da
pesquisa existe um questionário de avaliação diferenciado;
• Aplicação dos instrumentos - distribuição dos questionários no período
reservado para essa atividade;
• Coleta e tratamento dos dados;
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• Tabulação dos dados - após o recebimento dos questionários, é feita a
tabulação dos dados. Os dados são tabulados agrupando-se as informações
de acordo com os critérios estabelecidos previamente pela CPA;
• Elaboração dos relatórios - com base nos dados coletados, são elaborados
relatórios para permitir a disseminação do conhecimento sobre a Instituição,
tanto interna quanto externamente. Este conhecimento possibilita o contínuo
processo de aperfeiçoamento acadêmico;
• Envio de relatórios e discussões - os relatórios são enviados aos
responsáveis pelas áreas que participam do processo, com o objetivo de
promover discussões que resultem na melhoria contínua com a qual a
Instituição está comprometida; e
•

Reuniões

-

para

apresentação

de

sugestões,

discussões

e

encaminhamentos para os diferentes setores, apresentando panoramas do
processo de avaliação e resultados alcançados no ano letivo corrente.
As avaliações são planejadas e realizadas com o auxílio do SAv, um Sistema
de Avaliação online desenvolvido na própria Instituição. A utilização de um
questionário online propicia maior rapidez na obtenção das informações e garante
maior número de respondentes em um curto espaço de tempo, auxiliando na
obtenção de uma amostra significativa.
É importante frisar que a liberdade de participação é preservada em todas as
avaliações, evitando possível constrangimento e garantindo a participação voluntária
e sigilosa. Além disso, os acessos ao sistema online de preenchimento dos
questionários ocorrem sem a identificação dos respondentes, acreditando-se que
esse procedimento contribui com o nível de fidedignidade das respostas dos atores
envolvidos. Para isso são geradas senhas aleatórias para os participantes dos
diferentes momentos de avaliação, permitindo apenas uma única participação em
cada avaliação. Assim, o acesso é controlado, de forma que apenas aqueles que
possuem as senhas acessem o sistema. Uma vez finalizada a participação do
respondente, a senha não pode mais ser utilizada, evitando vários preenchimentos
da avaliação por um mesmo indivíduo.
As senhas são impressas em formato de cartão, contendo o período da
avaliação em questão e o endereço eletrônico de acesso ao respectivo instrumento
de avaliação. Essas senhas são separadas por cursos/setores e enviadas aos
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respectivos gestores, que ficarão responsáveis pela entrega das mesmas. Cada
diretor/coordenador de curso, ou chefe de setor, recebe uma comunicação com
explicações sobre a avaliação em andamento. Daí então, cada responsável se
encaminha às salas de aula do respectivo curso, ou setor, explica sobre os objetivos
e procedimentos da avaliação e entrega, aleatoriamente, as senhas.
Geralmente, os participantes são orientados a utilizar os laboratórios de
informática da Unoeste, porém, por tratar-se de um sistema acessível via internet, é
possível a participação dos mesmos a partir de outros pontos de acesso à Web, até
mesmo de seus computadores pessoais e celulares.
Para as participações dos professores e funcionários são adotados os
mesmos procedimentos dos estudantes para garantia do anonimato.
Após a aplicação dos questionários, o sistema SAv gera os relatórios
automáticos na sequência das perguntas, contendo os gráficos das questões
fechadas e a relação de todos os comentários das questões abertas. Para as
análises estatísticas mais detalhadas, as informações coletadas nas avaliações são
tabuladas no programa Microsoft Excel e analisadas com o auxílio de um dos
softwares estatísticos licenciados pela Universidade - Action Stat e Minitab. Os
questionários aplicados em 2017 foram criados utilizando-se a escala Likert para as
respostas. Os dados obtidos a partir de questões fechadas dos questionários foram
analisados de modo descritivo, através do cálculo de frequências e medidas como
média, moda, desvio-padrão e Ranking Médio (RM) dos itens Likert.
Utilizando como base a escala de Likert de 5 pontos, para o cálculo do RM
atribui-se um valor de 1 a 5 para cada resposta, a partir da qual é calculada a média
ponderada para cada item, baseando-se na frequência das respostas. Desta forma é
obtido o RM com o uso da seguinte estratégia:

𝑅𝑀 =

∑ 𝑓𝑖 . 𝑉𝑖
𝑁𝑆

onde:
𝑓𝑖 = 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎
𝑉𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎
𝑁𝑆 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑚
Atribuindo valores de 1 a 5 para cada resposta da escala, temos que:
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1

2

3

4

5

Plenamente

Insatisfeito

Sem opinião

Satisfeito

Plenamente

Insatisfeito

Satisfeito

Portanto, quanto mais próximo de 5 o RM estiver, maior será o nível de
satisfação dos estudantes em relação ao professor ou ao curso e quanto mais
próximo de 1, menor.
Criada em 1932, pelo psicólogo norte-americano Rensis Likert, a escala Likert
é a escala mais utilizada em pesquisa de opinião. Diferente de questões que tem
como resposta apenas "sim" ou "não", ela utiliza várias opções de respostas
(chamadas de itens) que variam de um extremo a outro (por exemplo, de discordo
totalmente para concordo plenamente) e o respondente especifica seu nível de
concordância com uma afirmação. Dessa maneira, ela nos permite medir as atitudes
e conhecer o grau de conformidade dos entrevistados com qualquer assunto
abordado.
A melhor opção de escolha para o número de itens na escala depende do
conteúdo que a escala pretende mensurar. A Tabela 4 resume os formatos de
escala, ressaltando suas vantagens e desvantagens.
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Tabela 4 - Formato da Escala

Formato da
Escala
10 pontos
ou mais

Vantagens
- Facilidade de compreensão do
sistema de numeração de 0 a 10;
- Ganho de informação transmitida;

7 pontos

5 pontos

3 pontos

Disposição de
ordem inversa

- Limite da habilidade humana de
distinção;
- Permite melhor discriminação;
- Ganho de consistência interna e
confiabilidade;
- Boa discriminação da covariância;
- Se ajusta bem a estatísticas
multivariadas;
- Ponto neutro (decorrente das
escalas ímpares); - Nível de
confiabilidade adequado; - Se ajusta
aos respondentes com diferentes
níveis de habilidade;
- Opções de respostas suficientes; Se ajusta a pequenas amostras; Demanda pouco tempo de resposta;

- Detecta a consistência interna;
- Verifica vieses nas respostas.

Desvantagens
- Escolha e discriminação
complexa por parte do
respondente;
- Estimula o uso da
heurística habitual;
- Gera uma prescrição
desnecessária, pois não
proporciona ganhos de
confiabilidade;
- Modelo de escala adotado
inicialmente, mas em
desuso;
- Exige uma grande
quantidade de casos
(respondentes) para
inferências;

Não
oferece
a
discriminação da escala de
sete pontos; - Mais longa
que a escala de três pontos;
- Baixa variabilidade e
confiabilidade;
Maior
flutuação entre diferentes
amostras;
Pouca
discriminação;
Confunde
os
respondentes; - Percepção
da escala invertida pode
não ser exatamente o
oposto;
Reduz
confiabilidade e validade.

Fonte: Dalmoro & Vieira, 2014.
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Os resultados das questões fechadas são representados através de
frequências e gráficos (de barra e de linha). Além de análises individuais das
avaliações, também foram realizadas análises comparativas entre os resultados de
diferentes avaliações.
As questões abertas são interpretadas seguindo o método da Análise de
Conteúdo (Bardin, 1977). Segundo Nascimento et al. (2006), a análise de conteúdo
consiste na identificação da pluralidade temática presente num conjunto de textos, e
pondera a frequência desses temas no conjunto, permitindo, via comparação entre
os elementos do corpus (palavras ou sentenças), a constituição de agrupamentos de
elementos de significados mais próximos, viabilizando a formação de categorias
mais gerais de conteúdo. Para realizar tal análise, conta-se com o auxílio do
software Voyant Tools, um ambiente virtual de leitura e análise de texto. Ele tem
uma interface simples e dinâmica Figura 8, que torna mais fácil o pesquisador
trabalhar com seu próprio texto, ou coleção de textos, em uma variedade de
formatos. O sistema mostra a frequência de cada palavra presente no texto e o
resultado final da análise é uma nuvem de palavras (Figura 9) contendo as palavras
mais citadas.

Figura 8 - Interface do Voyant Tools

Fonte: Voyant Tools (2018).
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Figura 9 - Nuvem de Palavras

Fonte: CPA (2017).

Mesmo sendo uma das maiores dificuldades encontradas em diversas
instituições, pode-se dizer que, devido ao anonimato e à visibilidade das ações
efetivadas a partir da análise dos resultados observados nas avaliações (externas e
internas), a cultura da autoavaliação já está estabelecida na Unoeste. Em
decorrência dessa cultura, o índice de participação nas avaliações institucionais tem
sido expressivo e significativo.
Tomando como exemplo a Avaliação do Ingressante (Figura 10), de 2013 a
2017 responderam ao questionário, em média, 80% dos alunos ingressantes, uma
quantidade relevante tendo em vista que a participação do aluno foi anônima e
opcional.
Figura 10 - Avaliação do Ingressante

Respondentes - Avaliação do
Ingressante
100%
80%

88%83%
79% 76% 73% 80% 83% 75% 80% 84%

60%
40%
20%
0%

Fonte: CPA (2017).
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A partir do segundo semestre de 2017 foi inserida nas avaliações
institucionais a questão “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a
Unoeste para um amigo? ”. O objetivo é utilizar os resultados dessa questão para o
cálculo do Net Promoter Score (NPS), que tem como objetivo realizar a mensuração
do grau de satisfação e fidelidade dos alunos da Instituição.
Com base nas notas de 0 a 10, os alunos serão classificados em 03
categorias:
 Notas de 0 a 06 - Alunos Detratores - São aqueles que desqualificam,
difamam e desvalorizam a Instituição.
 Notas de 07 e 08 - Alunos Neutros - Não tomam partido, são imparciais.
Não são leais e não são entusiastas da Instituição.
 Notas de 09 a 10 - Alunos Promotores - Passaram a ter uma vida melhor
depois do início do relacionamento com a Instituição. São leais, oferecem
feedbacks e são entusiasmados.
A distribuição das notas pode ser observada na Figura 11:

Figura 11 - Distribuição das Notas

Fonte: DECOM/Unoeste, 2018.

Para calcular o valor do NPS é utilizada a seguinte fórmula:
NPS = % ALUNOS PROMOTORES – % ALUNOS DETRATORES
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De acordo com o resultado do NPS é possível classificar um determinado
curso, ou a Instituição de forma geral, em uma das quatro Zonas de Classificação,
que em termos gerais exemplificam o quão bem ele está em relação à satisfação
dos alunos. As zonas estão representadas na Figura 12:
Figura 12 - Zonas de Classificação

Fonte: DECOM/Unoeste, 2018.

No segundo semestre de 2017 foram obtidos os seguintes resultados para a
Unoeste:
Promotores
Neutros
Detratores

82%
16%
2%

Sendo assim, o cálculo do NPS é dado por:
NPS = % ALUNOS PROMOTORES – % ALUNOS DETRATORES
NPS = 82 - 2 = 80
Com esse resultado, pode-se classificar a Unoeste na Zona de Excelência
(NPS entre 75 e 100), a mais alta classificação.
Conhecer a opinião e o nível de satisfação dos alunos é fundamental no
momento da escolha de estratégias de aprendizagem, tendo dito isso, pretende-se
calcular o NPS de forma contínua nas avaliações para auxiliar os gestores e os
docentes dos cursos da Unoeste a conhecerem melhor os seus discentes e assim
poderem gerir de forma mais assertiva e planejar ações de melhorias.
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Após a análise dos dados, são elaborados relatórios estatísticos por
curso/setor e enviados aos seus devidos coordenadores e gestores da instituição,
juntamente com os relatórios gerados pelo SAv, para análise dos resultados e
planejamento de ações acadêmicas e estruturais que interfiram positivamente na
formação do estudante, bem como, na evolução da Universidade.
A metodologia descrita acima - instrumentos de coleta e análise de dados será aplicada nos processos de avaliação interna.
Em relação ao acompanhamento do perfil dos egressos da Unoeste, foi criado
um sistema específico para coleta dessas informações, o Portal do Egresso,
disponibilizado no site da instituição, no rodapé da página principal. A pesquisa
caracteriza-se como estudo de caso, sendo referência à Universidade do Oeste
Paulista, e a população é composta pelos egressos graduados ou pós-graduados
pela instituição registrada no seu Sistema Acadêmico.
A coleta de dados é feita com participação voluntária e estimulada, através de
contatos por e-mail e redes sociais. O questionário que se encontra em andamento
aborda dois tipos de informações: dados objetivos com respostas fechadas pessoais (nome, endereço, e-mail, etc), da graduação e da pós-graduação (se for o
caso); da atividade profissional; avaliação da formação que recebeu no curso; e
dados subjetivos com comentários e depoimento do egresso.
A pesquisa teve início em fevereiro de 2016 e se encontra em andamento. Até
o final de 2017, a adesão foi de 488 ex-alunos, um número considerado significativo.
Essa pesquisa se encontra disponível no site: www.unoeste.br/egressos.
Figura 13 - Portal do Egresso

Fonte: Portal do Egresso – Site da Unoeste, 2017.
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3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
3.1 Introdução
3.2 Inserção Regional
3.3 Princípios Filosóficos e Teórico-Metodológicos
3.4 Organização Didático-Pedagógica da Instituição
3.5 Metas Estratégicas e as Políticas de Ensino, de Pesquisa e Inovação, de
Extensão, de Gestão e de Responsabilidade Social e Ambiental

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

64

3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
3.1. 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 adotada 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.
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3.2. Inserção Regional
A Universidade do Oeste Paulista, mantida pela Associação Prudentina de
Educação e Cultura - APEC, é instituição de ensino superior constituída, no
município de Presidente Prudente, de dois campi - Campus I e Campus II, e, no
município de Jaú, com o campus fora de sede - Campus de Jaú.
As histórias de Presidente Prudente e da Unoeste se misturam. Voltando
algumas décadas, é possível constatar o desenvolvimento conjunto. Em 1972,
quando a APEC iniciou com a oferta de três cursos, eram 105 mil habitantes na
cidade; em 1980, saltou para 137 mil e, hoje, com 225.271. Desde então, só
cresceram a quantidade de cursos oferecidos e da população prudentina. A APEC
tornou-se mantenedora da maior universidade do oeste paulista e Prudente passou
a receber estudantes de diferentes lugares do Brasil e do mundo, transformando-se
em cidade universitária. Aqui, muitos formandos e professores de fora se
estabelecem, trazem ou constituem famílias. O número de habitantes não foi o único
marco dessa relação Prudente-Unoeste; os bairros subjacentes que receberam os
campi I e II ganharam vida. Com a expansão da universidade, em pouco tempo, os
arredores do Jardim Bongiovani (campus I) e Vale do Sol (campus II) viraram amplo
mercado para investidores dos ramos imobiliário, comercial e gastronômico, com
reflexos para a cidade como um todo, incluindo o ramo hoteleiro. E quando o
assunto é saúde, a Unoeste aparece como parceira do poder público no
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Docentes e
estudantes são envolvidos em ações recorrentes de promoção à saúde e
diariamente desenvolvem atividades em hospitais e unidades de atenção básica,
contribuindo de forma multidisciplinar. A indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa
e extensão exterioriza-se, principalmente, com a mudança no cenário regional que a
instituição está inserida. Assim, a Unoeste orgulha-se em ter nascido numa cidade
que sempre a reconheceu como importante parceira numa trajetória de valorização
da Educação como motor do desenvolvimento regional.
Todo o potencial da Unoeste será compartilhado com o município de Jaú, no
campus fora de sede recém-credenciado e com autorização para funcionamento de
Curso de Medicina, expandindo conhecimento e levando ensino superior de
qualidade. Também será compartilhado com outros municípios paulistas, com
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propostas de criação de novos campi fora de sede, tal como o campus, no município
de Guarujá, já em fase de avaliação e regulação para credenciamento no Ministério
da Educação.

3.2.1. Caracterização do Município de Presidente Prudente
Figura 14 - Fotos ilustrativas de Presidente Prudente

Fonte: Catálogo da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2017.
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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, com
população estimada em 902.328 hab. (SEADE, 2015)
- Área do Município: 562,794 Km²
- População Total: 225.271hab. (IBGE, 2017)
- Taxa de Crescimento Anual: 1,61 %
- Taxa de Urbanização: 97,91%
- Taxa de Alfabetização: 98%
- IDH - Índice de Desenvolvimento Humano: 0,806 (IBGE 2016), considerado
como alto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e um
dos maiores do estado de São Paulo.
- Qualidade de Vida: 49º melhor município do Brasil em Qualidade de Vida
(IBEU – Índice de Bem-Estar Urbano dos municípios brasileiros)
- Cultura: 8ª posição no ranking brasileiro do IGMC - Índice de Gestão
Municipal em Cultura
- Sustentabilidade: 100% de abastecimento de água e de coleta e tratamento
de esgotos
- Qualidade do Ar: Cidade que possui a melhor qualidade do ar do Estado de
São Paulo entre todas aquelas em que se fazem medições dos níveis de partículas
inaláveis, segundo classificação pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo.
- Segurança: Presidente Prudente é a 11ª cidade do país e a 6ª do Estado
menos violenta.
- 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 de 23,6°C.
- Latitude: 22° 07´ 04´´
- Longitude: 51° 22´ 57´´
- Altitude: 475 metros acima do nível do mar
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- 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%. O município de Presidente, segundo dados do
IBGE 2016, conta com 56 escolas de ensino pré-escolar (creches); 40 escolas de
ensino fundamental; 79 escolas de ensino médio; sendo destas 39 escolas
particulares. O número de matrículas no ensino fundamental equivale a 23.653 e o
número de matrículas no ensino médio de 8.581. Além dos estabelecimentos de
educação básica, Presidente Prudente destaca-se pelas instituições de ensino
superior, com, aproximadamente, 25.000 alunos, como as Universidades: Campus
da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e Universidade
do Oeste Paulista (Unoeste), e, também, pelo Centro Universitário Antônio Eufrásio
de Toledo; Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC); e 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 mais de sessenta
cursos de graduação nas modalidades de bacharelado, licenciatura e superior de
tecnologia, presenciais e a distância; nos de Pós-Graduação stricto sensu: 02
Doutorados, 06 cursos de Mestrado reconhecidos; nas mais de 6 dezenas de cursos
de Especialização - pós-graduação lato sensu em diferentes áreas do conhecimento,
presenciais e a distância; bem como nos cursos de extensão. Compreende ainda a
Unoeste os cursos profissionalizantes de nível médio.
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Saúde:
A cidade de Presidente Prudente pertence à XI Divisão Regional de Saúde.
Dentre os 08 hospitais de Presidente Prudente, o Hospital Regional de Presidente
Prudente (HR) é um dos maiores e mais bem equipados da América do Sul,
credenciado como hospital de ensino. O HR é referência para os 45 municípios do
oeste paulista (população próxima de um milhão de habitantes) com disponibilidade
de 460 leitos, todos do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), sendo 20 UTI adulto, 10 UTI coronária, 06 UTI pediátrica
e 10 UTI neonatal. Possui Programas de Residência Médica nas especialidades:
Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular,
Clínica Médica, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Medicina
Intensiva - UTI, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia,
Pediatria, Psiquiatria, Urologia, UTI Pediátrica e UTI Neonatologia. Como programas
aprovados aguardando financiamento e com previsão de oferta para novembro de
2018, temos as residências em Emergência Pediátrica, Medicina de Emergência,
Medicina do Adolescente, Neurologia Pediátrica, Radiologia e Diagnóstico por
Imagem, além do programa de residência do HR em parceria com a APEC/Unoeste Medicina de Família e Comunidade. Além do HR, é digno de menção o Hospital
Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, criado em 2009, com
instalações e equipamentos necessários para a prevenção e o tratamento do câncer,
podendo alcançar no futuro próximo 180 leitos. Presidente Prudente, segundo dados
do IBGE 2016, possui, no total, 107 unidades de saúde; 1500 leitos para internação;
11 Unidades Básicas de Saúde; 01 Centro Municipal de Especialidades; 24 Equipes
de Estratégia de Saúde da Família - ESFs; 62 Unidades de Saúde Municipal; 03
Unidades de Pronto Atendimento; 01 Unidade de Pronto Atendimento 24 horas; mais
de 30 farmácias distribuídas nas Unidades Básicas de Saúde; 10 ambulâncias. 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.
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Tecnologia e Inovação:
Presidente Prudente destaca-se pelas inúmeras iniciativas que a cidade
fomenta para o seu desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Cidade com
mais de 50 pontos com sinal de internet wi-fi gratuito; Incubadora Tecnológica de
Presidente Prudente - INTEPP; Lei Municipal de Inovação, que visa alcançar a
capacitação e o desenvolvimento industrial e tecnológico competitivo do município;
mutirão do lixo eletrônico, o maior do Brasil; unidades de Inclusão Digital para a
terceira idade; APL (Arranjo Produtivo Local), formado por 40 empresários e que visa
ao fortalecimento do setor tecnológico com capacidade e incentivo à produção de
softwares; Polo In - associação de Empresas Produtoras de Software do Oeste
Paulista, certificada com ISO 20000; Lei ISS Software permite que as empresas da
área de tecnologia possam investir em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
capacitação com a redução do ISS; Criação do laboratório especializado em testes
de software; e Condomínio Digital, Centro de Inovação e Tecnologia e com espaço
coworking (em implantação). A Unoeste, por meio dos seus 06 cursos da área da
informática, capacita os recursos humanos para atuar em todo o desenvolvimento
tecnológico proposto pelo município.

Meio Ambiente:
Presidente Prudente conta com uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente
que é órgão responsável pela preservação, manutenção e recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no município, condições ao
desenvolvimento socioeconômico, conciliando-o aos interesses da segurança de sua
comunidade e à proteção dos ecossistemas, em benefício das gerações atuais e
futuras. Cabe a esta secretaria a promoção da Educação Ambiental e da
conscientização pública para a proteção do meio Ambiente. A Unoeste forma
recursos humanos para atuação na área, ofertando o curso de graduação,
bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, e o curso de pós-graduação
stricto sensu, nível de mestrado: Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, além
do desenvolvimento de programas e projetos específicos.
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Economia:
Com um PIB - Produto Interno Bruto equivalente a R$6.847.376.000 (2015),
Presidente Prudente ocupa a 47ª posição no ranking estadual e 141ª no ranking
nacional. O PIB per capita corresponde a R$31.183,10/hab. (IBGE 2016) ocupando
no ranking estadual a 172ª posição e no ranking nacional a 837ª. O Valor Adicionado
Bruto por atividade econômica no PIB fica assim distribuído: Serviços 4.485.834.000
- 65%; Indústria 1.019.043.000 - 14,9%; Impostos 583.938.000 - 8,50%;
Agropecuária 27.502.000 - 0,40%. Depreende-se, por esses dados, que o setor
terciário é a maior fonte geradora do PIB prudentino.

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, a 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.
A Secretaria Municipal de Assuntos Viários (SEMAV) é o órgão municipal
responsável pelo sistema de trânsito e de transporte da cidade.
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3.2.2. Caracterização do Município de Jaú
Figura 15 - Fotos ilustrativas de Jaú

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaú, 2018.

O município de Jaú está situado no interior do Estado de São Paulo e faz
parte do complexo de dez municípios que integram a microrregião quais sejam:
Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí,
Jaú e Mineiros do Tietê, e possui população estimada de 144 mil habitantes (IBGE
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2016). A área territorial de 688,34 Km², sendo a área urbana de 81,12 Km² e a área
rural de 607,22 Km². Jaú pertence à mesorregião de Bauru, Região Administrativa
(RA) de Bauru composta por 39 municípios, situada no centro oeste do Estado de
São Paulo e ocupa uma extensão territorial, com 26.723,257 Km², constituindo a 3ª
Região Administrativa de Governo que envolve as microrregiões de Avaré, Bauru,
Botucatu, Jaú e Lins e contém um contingente populacional próximo a 1.083.120
habitantes (IBGE 2010). A microrregião de Jaú pertence ao Departamento Regional
de Saúde - DRS VI, composta de 68 municípios. Quanto à Educação Básica,
segundo dados do IBGE 2015, este município registrou no Censo 39 escolas de
educação pré-escolar com 2.837 matrículas; 41 escolas de Ensino Fundamental com
15.286 matrículas; e 23 escolas de Ensino Médio com 4.979 matrículas. Quanto ao
contexto econômico e socioambiental, a região possui economia pautada em
importante polo de desenvolvimento industrial e agrícola, destacando-se pela
quantidade de fábricas de sapatos femininos, sendo conhecida como a capital do
calçado feminino. O setor industrial é diversificado sendo representado também por
indústrias de transformação metamecânica, alimentícia e de celulose. O Produto
Interno Bruto per capita (2014) é de 28.242,95. Esse contexto cria uma demanda
importante para a produção de tecnologias, conhecimento científico e recursos
humanos que possibilitem uma intervenção interdisciplinar, no sentido de contribuir
para as soluções dos problemas ambientais e socioeconômicos da região. Vale
ressaltar que a área apresenta um bioma de cerrado e mata atlântica, remanescente
do interior de São Paulo. Essa área desperta interesses diversos e conflitantes nos
âmbitos econômicos, científicos e preservacionistas. Com relação ao contexto de
saúde o município conta com 2 Serviços de Saúde de natureza estadual, 20
municipais e 27 privados. A taxa de mortalidade infantil (2008-2014) foi de 11,46%
acima dos referenciais da Organização Mundial de Saúde (OMS). Atualmente, a
Secretaria Municipal de Saúde, na atenção primária à saúde, conta com 8 Unidades
de Saúde de Família, com 15 Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 9
Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na atenção secundária existem ambulatórios de
especialidades médicas na rede municipal ofertando as especialidades. A soma
dessas especialidades no período de janeiro a dezembro de 2016 totalizou mais de
59.073 consultas/atendimentos. Ainda não existem Unidades de Pronto Atendimento
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(UPA). Assim, a Unoeste, a partir de seu credenciamento de campus fora de sede
com a implantação do Curso de Medicina em Jaú, pretende promover um impacto
significativo na melhoria das necessidades de saúde da sua população e região,
buscando o envolvimento do curso com o SUS e a integração social na comunidade
locorregional com o estabelecimento de parcerias e convênios.

3.3. Princípios Filosóficos e Teórico-metodológicos
Os princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que norteiam as
práticas acadêmicas da instituição, vinculados à missão institucional, estão
respaldados no capítulo I, Art.2º do Estatuto da Unoeste, que trata da autonomia
didático-científica e norteados, sobretudo, pela valorização da Inovação, como
possibilitadora das revisões continuadas das práticas de ensino, pesquisa e
extensão:

3.3.1. Princípio da epistemologia e da pedagogia:
A epistemologia, ciência crítica do conhecimento, que norteia esse projeto
pedagógico institucional, está centrada nos princípios teóricos de valorização da
natureza histórico-cultural, socioideológica, pragmático-social e crítico-reflexiva, dos
saberes humanos, e associada à fundamentação psicológica e pedagógica de que o
psiquismo e a linguagem do homem são construídos histórico-culturalmente. Nesse
sentido filosófico, epistemológico e pedagógico, a educação (produtora de
conhecimento) é fator essencial para uma efetiva cidadania, constituída de atos
compartilhados de construção dos saberes que formam a identidade humana;
saberes considerados condutores de uma transformação social produtiva.

3.3.2. Princípio do desenvolvimento da cidadania:
Uma educação de natureza histórico-cultural, pautada na inserção dos alunos
em redes complexas de relações humanas (interpessoais) possibilitadoras de uma
formação cidadã e crítico-reflexiva, capaz de intervir para a transformação social por
meio de um diálogo aberto e orientado para a responsabilidade social e ambiental.
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3.3.3. Princípio da universalidade do conhecimento:
Uma educação que valorize as dimensões da pluralidade, internacionalização,
diversidade e inclusão nas políticas institucionais de gestão, ensino, pesquisa,
extensão e responsabilidade social.
Considerando os princípios expostos e a compreensão da sua função, a
Unoeste opta pelas seguintes linhas pedagógicas:
 a construção histórico-cultural do processo pedagógico, pelo professor e
aluno, enquanto atores sociais deste processo, em constante interação e
diálogo, a partir das relações estabelecidas pelo ensino com a pesquisa e a
extensão;
 a formação profissional do aluno baseada no desenvolvimento históricocultural das habilidades e competências específicas da profissão e como
agente de construção e transformação da sociedade contemporânea; e
 a formação ética do aluno para atuar dentro de padrões científicos de
cidadania, compromissado com o desenvolvimento profissional, social,
ambiental e inclusivo.

3.4. Organização Didático-pedagógica da Instituição
O ensino praticado sob as bases da flexibilização curricular nos cursos da
Unoeste tem por objetivo a excelência na qualidade da formação profissional.
Contempla a concepção de currículo e organização didático-pedagógica de acordo
com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) de cada curso de graduação definidas pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), e as inovações nas diferentes áreas dos cursos.

3.4.1. Perfil proposto para os egressos da Unoeste:
 Formação generalista, humanista, histórico-crítica, que os qualifique para
usos sociais de suas competências e habilidades profissionais em seu
campo de atuação (e fora dele) com base no rigor científico e intelectual,
pautado no princípio ético.
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Competências e Habilidades:
 espírito crítico-reflexivo para análise continuada do campo de atuação
profissional e seus desafios contemporâneos;
 flexibilização diante das mudanças e consciência da qualidade social e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
 criatividade, iniciativa, determinação e empreendedorismo na atuação
profissional;
 compreensão histórico-cultural do ato profissional como um processo
complexo,

constituído

de

relações

intersubjetivas

e

interpessoais,

resultantes do diálogo entre a vida e o trabalho;
 capacidade de buscar e de usar socialmente o conhecimento científico,
necessário à atuação profissional, assim como gerar conhecimento a partir
da prática profissional;
 acompanhamento e incorporação de inovações tecnológicas no exercício
da profissão;
 desenvolvimento continuado dos saberes científicos e consciência crítica,
necessários

à

valorização

das

relações

interdisciplinares,

multiprofissionais, nacionais e internacionais, no trabalho profissional e na
sociedade;
 conhecimentos

específicos

e

sensibilização

para

identificação

da

pluralidade/diversidade de perfis humanos, para contribuição social nos
processos inclusivos; e
 capacidade de intervenção na transformação social, por meio do exercício
da responsabilidade social e ambiental.
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/inovadoras.
A organização didático-pedagógica dos cursos da Unoeste ressalta 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 compromisso social e ético do
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profissional na superação das injustiças sociais, da exclusão e da discriminação
social, na busca de uma sociedade mais humana e solidária.
Com uma perspectiva pedagógica flexível, constituída de um diálogo
interdisciplinar, a reformulação curricular é realizada sempre que necessária, para
atender as demandas científicas, políticas e sociais, voltadas para os novos rumos
da sociedade contemporânea.
3.4.2. Estrutura Curricular
A Estrutura Curricular dos cursos da Unoeste está em consonância com os
três pilares: a flexibilização, a internacionalização e a interdisciplinaridade. Essa
flexibilidade é garantida pela inserção de disciplinas optativas e atividades à
distância nas matrizes curriculares dos cursos, favorecendo a mobilidade acadêmica
para o ensino híbrido (presencial e a distância).

Nos currículos dos cursos

presenciais, a flexibilização acontece com a mescla do ensino presencial com o
virtual por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), ou seja, com
a oferta de disciplinas na modalidade a distância, caracterizando uma metodologia
híbrida de aprendizagem. Trata-se de uma metodologia disruptiva que promove
maior dinamicidade, interatividade e flexibilidade nos processos educativos. Já para
os cursos na modalidade à distância, a flexibilidade é característica intrínseca dessa
modalidade, pelo fato dos cursos serem realizados virtualmente por meio das TICs.
A flexibilização também deve garantir o fortalecimento das relações
internacionais, respeitando o atendimento necessário à dupla diplomação.
A estrutura curricular flexível possibilitará a acessibilidade, evidenciando a
articulação entre ensino, pesquisa e extensão, para uma formação integral (cidadã)
dos alunos, pautada na responsabilidade e compromisso social, inclusivo e
ambiental.
Assim exposto, 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;
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 a ética deve nortear todas as ações dos diversos participantes do processo
educativo;
 a criticidade, desencadeadora da criatividade, e portanto da inovação,
devem constituir condição imprescindível nos processos de ensino (e
aprendizagem), na pesquisa e na extensão.
 a flexibilidade e a interdisciplinaridade são eixos norteadores da
redefinição da organização curricular;
 a teoria e a prática constituem uma síntese dialética, norteadora da
organização curricular, valorizando a produção do conhecimento em todas
as ações de ensino, pesquisa e extensão;
 a diversidade e a inclusão, como princípios de garantia de respeito às
especificidades histórico-culturais, traduzidas pelas políticas inclusivas de
responsabilidade social e ambiental, direitos humanos (diferenças étnicas,
de gênero, cognitivas, psíquicas e comportamentais e outras); e
 a valorização profissional é um princípio central na tarefa de formar
cidadãos empreendedores, capazes de serem inseridos no mercado de
trabalho, participando criticamente da vida socioeconômica, política e
cultural do país.
A Unoeste conta com práticas institucionais internas que estimulam a
melhoria

do

ensino,

a

formação

docente,

o

apoio

ao

estudante,

a

interdisciplinaridade e a contextualização, articulação com a pesquisa e a extensão,
as inovações didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino.
A Unoeste promove também ações para o melhor desempenho do corpo
acadêmico de seus cursos. Assim, com esta finalidade, a Assessoria para Relações
Interinstitucionais tem estabelecido contato e permitido o acesso a diversas portas
do Brasil e do Mundo para os professores e alunos o que, por meio de intercâmbio
nacional e internacional, pode significar o diferencial visando ao sucesso no
concorrido mercado de trabalho da atualidade. Convênios nacionais e internacionais,
bolsas e estágios, trabalho no exterior, pós-graduação no exterior, Programas
governamentais, e outros, são oferecidos aos docentes e discentes.
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Em atendimento à legislação, a universidade prevê a disciplina de Linguagem
Brasileira de Sinais-LIBRAS, em todos os cursos da instituição como optativa e nos
cursos de licenciatura e de fonoaudiologia como obrigatória.
Com relação às metodologias de ensino e aprendizagem são utilizados, além
dos procedimentos metodológicos de natureza tradicional (empirista e construtivistainteracionista), também as metodologias ativas e as teorias socioconstrutivistas, de
perfil histórico-cultural.
3.5. Metas Estratégicas e as Políticas de Ensino, de Pesquisa e Inovação,
de Extensão, de Gestão e de Responsabilidade Social e Ambiental
Para apresentar as políticas de ensino, pesquisa e inovação, extensão,
gestão e responsabilidade social e ambiental da Unoeste, foram derivadas Metas
Estratégicas Institucionais com perspectivas de desenvolvimento institucional,
agrupadas de acordo com os anseios da comunidade acadêmica e com as políticas
do Projeto Pedagógico Institucional (PPI).
As metas estratégicas e as métricas de desempenho em cada uma destas
perspectivas foram propostas com base nos princípios filosóficos e teóricometodológicos do PPI (princípio da epistemologia e da pedagogia; princípio do
desenvolvimento da cidadania; princípio da universalidade do conhecimento). Ficam
assim definidas as seguintes metas estratégicas institucionais e políticas:

3.5.1. Metas Estratégicas Institucionais e as Políticas de Ensino
3.5.1.1. Metas Estratégicas Institucionais para o Ensino
 ENSINO DE GRADUAÇÃO
O Quadro 1 descreve as metas estratégicas da IES para o ensino de
graduação considerando o PDI 2018-2022.
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Quadro 1 - Metas Estratégicas de Desempenho para o Ensino de Graduação
#
E1

E2

E3

E4

Meta Estratégica
Buscar a excelência da
qualidade no oferecimento dos
cursos de graduação, tendo
em vista os instrumentos
nacionais de avaliação superior
Ampliar o oferecimento dos
cursos de graduação nos
diferentes Campi da Unoeste
Buscar a internacionalização
institucional no ensino,
pesquisa e extensão

Métrica
Nota ENADE, CPC e avaliações in
loco.

Período
2018-2022

Número de cursos de graduação

2018-2022

Número de participações de
docentes e discentes em ações de
internacionalização

2018-2022

Desenvolver ações
institucionais de flexibilização
curricular

Oferecimento
de
disciplinas
eletivas e optativas e o número de
alunos cursando essas disciplinas.

2018-2022

Fonte: CADI/Unoeste, 2018.



ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

O Quadro 2 descreve as metas estratégicas da IES para o ensino de pósgraduação considerando o PDI 2018-2022.
Quadro 2 - Metas Estratégicas de Desempenho para o Ensino de Pós-Graduação
#
E1

Meta Estratégica
Buscar patamares de
excelência acadêmica
na Pós Graduação

Métrica
 Número de participação dos docentes da
Pós-Graduação stricto sensu em eventos de
natureza técnico-científica no Brasil e no
exterior;
 Número de docentes que realizam PósDoutorado no Brasil e/ou no exterior;
 Número de publicações de artigos científicos
em periódicos com estratos superiores, para
os docentes permanentes;
 Número de Bolsas de Produtividade em
Pesquisa – PQ junto ao CNPq;
 Número de produtos e patentes a serem
registradas de acordo com a característica
de cada Curso/Programa;
 Número projetos de pesquisa e atividades
da pós-graduação com ações de inserção
social;
 Números de ações integradas pelos cursos
de Pós-Graduação stricto sensu, com
instituições, organizações e entidades,
públicas
e/ou
privadas
para
o
desenvolvimento de projetos e atividades de
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E2

Buscar a
internacionalização
institucional no ensino,
pesquisa e extensão














inserção social e comunitária locorregional e
nacional;
Número de eventos científicos institucional
com a participação e organização dos
docentes e discentes dos Cursos e
Programas stricto;
Resultado das avaliações institucionais;
Aumento dos conceitos dos cursos e
programas em relação aos conceitos
vigentes;
Número de submissões de projetos de
pesquisa e extensão para captação de
recursos externos;
Número de solicitações de bolsas/ auxílios
de fomento externo;
Número de Cursos na Pós-Graduação Lato
Sensu;
Número de estudantes na Pós- Graduação
Lato Sensu.
Número de docentes permanentes como
visitantes ou convidados em atividades
(cursos, disciplinas e palestras) em
instituições estrangeiras;
Número de pesquisadores internacionais
como visitantes ou convidados em
atividades (cursos, disciplinas e palestras)
nos PPG;
Número de professores que realizaram pósdoutoramento em instituições estrangeiras;
Número de participação dos docentes em
orientação, coorientação ou supervisão de
dissertações,
teses
e
estágios
de
estrangeiros;
Número de participação dos docentes em
projetos de pesquisa entre grupos brasileiros
e/ou estrangeiros que fortalecem a
mobilidade docente e discente;
Número de publicação de artigos científicos
em periódicos de impacto em coautoria com
pesquisadores de instituições internacionais;
Número de discentes estrangeiros nos PPG;
Número de discentes das PPG em
atividades no exterior

2018-2022

Fonte: CADI/Unoeste, 2018.

 ENSINO A DISTÂNCIA

O Quadro 3 descreve as metas estratégicas da IES para o ensino a distância
considerando o PDI 2018-2022.
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Quadro 3 - Metas Estratégicas de Desempenho para o Ensino a Distância
#
E1

Meta Estratégica
Ampliar a abrangência
da área de atuação da
Unoeste por meio do
ensino na modalidade a
distância.

Métrica
- Número de cursos de graduação e pósgraduação criados, autorizados e ofertados no
período de vigência do PDI.
- Número de polos de apoio presencial criados e
em funcionamento de acordo com o Conceito
Institucional (CI) da Universidade.
- Número de Pontos de Venda (PDVs) criados e
em funcionamento.
- Número de vagas solicitadas e autorizadas de
cursos de graduação.
- Implantação do Processo Seletivo Trimestral
para os cursos de graduação.
- Número de convênios de parcerias firmadas
com organizações públicas e privadas nacionais e
internacionais.
- Número de equipes multidisciplinares criadas
para atuar na EAD.
- Número de campanhas de divulgação e
promoção da EAD realizadas na Sede e nos
Polos de Apoio Presencial.

Período
2018-2022

E2

Manter e elevar os
patamares de qualidade
dos cursos e dos
serviços
educacionais
prestados pela EAD da
Universidade.

- Resultados das avaliações realizadas pela CPA.
- Nota do Conceito Preliminar de Curso (CPC)
dos cursos de graduação.
- Nota do ENADE dos cursos de graduação.
- Nota das avaliações in loco realizadas pelas
comissões de avaliadores do Inep.
- Número de tutores e docentes com titulação de
especialista, mestre e doutor.
- Número de tutores e docentes com regime de
tempo de trabalho parcial e integral.
- Criação e implementação de metodologias
ativas e interativas adequadas à EAD.
- Criação de conteúdos integradores e
interdisciplinares.
- Criação de materiais e recursos didáticos
inovadores para os cursos na modalidade a
distância.
- Número de pesquisas e de projetos de extensão
realizados nos cursos.
- Número de inovações tecnológicas inseridas
nos cursos.
- Participação dos alunos em eventos acadêmicocientíficos e atividades extracurriculares.

2018-2022

E3

Manter
e
implantar
programas de formação
continuada
para

- Número de docentes que concluíram o curso de
aperfeiçoamento em Tutoria EAD.

2018-2022

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

83

docentes e pessoal
técnico-administrativo.

- Número de docentes que concluíram a
capacitação para a produção de material didático
para a EAD realizada pelo NEAD.
- Número de funcionários técnico-administrativos
que participaram de capacitações em EAD.
- Número de capacitações de EAD desenvolvidas
e ofertadas pelo NEAD.
Fonte: CADI/Unoeste, 2018.

3.5.1.2. Políticas de Ensino
Assim exposto, as metas estratégias institucionais relacionadas ao ensino de
graduação (presencial e EAD) e pós-graduação seguem-se seguintes diretrizes a
serem adotadas, nas Políticas:
P1. de desenvolvimento de ações pedagógicas que permitam a interface entre
ensino, pesquisa e a extensão, a fim de que se possam produzir novos
conhecimentos,

a

partir

de

processos

investigativos

demandados

pelas

necessidades sociais;

P2. de elaboração de projetos pedagógicos dos cursos que reafirmem o
compromisso social e a responsabilidade ético–política da Universidade com a
formação acadêmica oferecida;

P3. de reestruturação e aprimoramentos processuais dos cursos e das suas
matrizes curriculares, pautados nas necessidades de formação continuada do
indivíduo e de atendimento das demandas sociais e legais;

P4. de investimento continuado 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;

P5. de institucionalização de ações inovadoras de ensino, implementando e
aperfeiçoando os novos recursos didático-pedagógicos, buscando agregar as novas
tecnologias às metodologias educacionais;
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P6.

de

incentivo

às

atividades

extracurriculares

do

corpo

discente,

enriquecendo a vivência acadêmica e profissional e o consequente desenvolvimento
de competências e habilidades que garantam ao egresso a colocação profissional e
o desenvolvimento da responsabilidade social e ambiental;

P7. de desenvolvimento de estudos multiprofissionais, interdisciplinares e
transdisciplinares que favoreçam a criação e a inovação no ambiente acadêmico;

P8. de manutenção da cultura avaliativa dando continuidade à prática permanente
e crítica da comunidade acadêmica, a fim de que a instituição possa acompanhar as
constantes transformações da realidade;

P9. de criação de espaços, planejamento de programas e projetos do Núcleo
Institucional de Desenvolvimento Pedagógico dos Docentes da Unoeste
(NIDEP), para atualização e desenvolvimento pedagógico dos atores institucionais
da universidade, para, inclusive, um atendimento profissional e humanizado à
comunidade externa;

P10. de fortalecimento do processo de avaliação institucional de forma a
continuar subsidiando o planejamento das ações institucionais;

P11. de criação de mecanismos de atenção aos estudantes, visando aumentar a
sua autoestima, oferecendo motivação e apoio nas atividades acadêmicas;

P12. de práticas de publicação institucional de editais para chamada de alunos
de graduação e pós graduação para envolvimento em projetos de pesquisa, de
extensão e aprimoramento profissional (ensino);

P13. de busca de novos patamares de excelência acadêmica na PósGraduação;

P14. de institucionalização de ações de interação com os egressos;
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P15. de institucionalização de ações inovadoras para reduzir a evasão nos
cursos de graduação e Pós-Graduação;

P16. de identificação de alunos com necessidades especiais e programação de
atendimento/acompanhamento especializados.

P17. de promoção de ações institucionais de estímulo e consolidação das
práticas de internacionalização no ensino, pesquisa e extensão.

P18. de expansão e efetivação da EAD, com a realização de investimentos em
infraestrutura física, material e tecnológica, e em corpo docente e pessoal técnicoadministrativo na Sede e nos Polos de Apoio Presencial.

P19. de fortalecimento da cultura institucional de EAD em todos os níveis de
atuação da Universidade na Sede e nos Polos de Apoio Presencial.

P20. de desenvolvimento de parcerias com instituições públicas e privadas,
locais, nacionais e internacionais para a cooperação na área de EAD.

P21. de ampliação do acesso ao ensino superior por meio da oferta de cursos de
graduação e pós-graduação na modalidade a distância.

P22. de apoio e valorização de atividades on-line e semipresenciais e de
atividades de aprendizagem mediadas pelas TICs.

P23. de incentivo às atividades de pesquisa e extensão na área de EAD.

P24. de articulação e integração do Núcleo de Educação a Distância (NEAD)
com os departamentos, unidades acadêmicas e administração central da
Universidade.
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3.5.2. Metas Estratégicas Institucionais e as Políticas de Extensão
3.5.2.1. Metas Estratégicas Institucionais para a Extensão
O Quadro 4 descreve as metas estratégicas da IES para a extensão
universitária considerando o PDI 2018-2022.
Quadro 4 - Metas Estratégicas de Desempenho da Extensão
#
E1

E2

E3

E4.

Meta Estratégica
Implantar Programa
Institucional de Extensão (PIE)
de acordo com as áreas do
conhecimento abrangidas
pelos cursos de graduação,
conforme preconiza o art.17,
IV, c/c parágrafo único do art.
21 do Decreto nº 9.235, de
15/12/2017.
Implantar e gerenciar sistema
de bolsas para desempenho
das modalidades de extensão
(preferencialmente vinculado
ao PIE)

Métrica
Porcentagem de cursos de
graduação, por área de
conhecimento, com pelo menos
um projeto de extensão vinculado
ao PIE.

Promover a formação
continuada para as
comunidades interna e
externa.

Número de cursos livres e de
aperfeiçoamento ofertados.
Número de vagas ofertadas e
número de alunos concluintes em
cursos livres e de
aperfeiçoamento.
Número de participantes no
programa de auxílio à capacitação
docente.
Número de participantes em
oficinas de nivelamento e
capacitações ofertadas.
Número de viagens e visitas
técnicas realizadas.

Promover a difusão do
conhecimento por meio das
produções acadêmicas
científicas, didáticopedagógicas, tecnológicas,
artísticas e culturais,
possibilitado melhoria da
comunicação com as
comunidades interna e
externa.

Número de alunos bolsistas em
modalidades de extensão.

Número de eventos externos
apoiados.
Número de eventos internos
realizados.
Número de produções
acadêmicas veiculadas em
revistas científicas, na página da
UNOESTE e nos meios de
comunicação social.
Número de participantes do
programa de auxílio financeiro
para publicações acadêmicas.
Fonte: CADI/Unoeste, 2018.

Período
2019 = 5 %
2020 = 10 %
2021 = 20 %
2022 = 40%

Média anual
mínima de 3
bolsas por área de
conhecimento
2019-2022
Aumento de 10%
no número de
concluintes em
capacitação em
comparação ao
quinquênio
anterior
2018-2022

No mínimo, duas
publicações por
projeto vinculado
ao PIE veiculadas
em meios de
comunicação
social ou
periódicos
reconhecidos.
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Introdução e Justificativas
A extensão na UNOESTE formalizou-se inicialmente com a criação da PróReitoria 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 local e regional (X Região Administrativa do
Estado de São Paulo), conforme 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 na
Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT), 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 com a Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, a reflexão necessária para uma visão crítica da sua natureza anterior
(mais assistencialista do que acadêmica).
É válido destacar que em suas práticas extensivas junto às comunidades
locais e regionais, a UNOESTE atua a partir da realidade, isto é, elabora seus
projetos e programas de extensão embasados nas demandas captadas,
respeitando-se sempre a sua realidade e diversidade.
A dinâmica empreendida pela PROEXT no atendimento das demandas da
comunidade externa vem contribuindo na construção de um processo continuado de
reflexões e discussões acerca da extensão universitária, o que permitiu a definição e
a sistematização de uma política institucional de extensão que foi concebida e
construída a partir do seu estatuto/regimento interno e dos documentos elaborados
pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras
(Forproex). Além disso, a política institucional de extensão está fundamentada na
Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN, Lei
9394/96), no Sistema de dados e Informações da Extensão (SIEX - nacional), no
Plano Nacional de Extensão (PNE) instituído pela LEI Nº 13.005 de 25 de junho de
2014, e mais recentemente no Decreto Federal nº 9.235 de 15 de dezembro de
2017.
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Embasada nestes aspectos legais, a IES por meio da PROEXT regulamenta e
operacionaliza suas modalidades de extensão de forma a obter uma interação
produtiva entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento social, viabilizando
mutuamente uma cooperação transformadora entre universidade e sociedade.
Destarte, nos últimos três anos, a operacionalização das modalidades
extensivas (projetos e programas de extensão) de acordo com os eixos temáticos
nacionais de extensão, apontam a evolução da prática extensiva na UNOESTE, de
assistencialista e operacionalizadora de ações de responsabilidade social, para
mediadora de uma práxis que proporciona trocas mútuas de saberes produzidos
durante a execução de projetos, cujas problematizações da realidade vivida exigem
respostas complexas e ou encaminhamentos que somente poderão ser construídos
a partir da articulação em rede dos diversos setores da sociedade com a
Universidade. Nesse sentido, os projetos de extensão de natureza interdisciplinar e
transdisciplinar articulados com o ensino e a pesquisa podem auxiliar e promover
perspectivas de soluções mais amplas e criativas para as demandas sociais, além
de incentivar uma sólida formação profissional e de desenvolvimento de habilidades
e competências tanto dos discentes e docentes, quanto da comunidade externa.
Esse movimento de retroalimentação do ensino, da pesquisa e da extensão auxilia
na formação integral do estudante, além de colaborar para que o contexto
comunitário seja compreendido como alvo de pesquisa e também como produtor de
conhecimento.
Assim,

as

modalidades

extensivas

da

UNOESTE

vêm

sendo

operacionalizadas a partir de 2015 por meio do Núcleo Institucional de Extensão
(NIEX) instituído pelo Conselho Universitário segundo Portaria nº 032/2015 –
Reitoria que normatiza seu funcionamento de natureza multi e interdisciplinar,
vinculado à PROEXT, com grupos temáticos que estabelecem as modalidades e a
padronização do planejamento e dos relatórios de todas as ações extensivas
executadas na instituição. O Regulamento Geral da Extensão Universitária com as
normas

para

as

modalidades

de

extensão

encontra-se

disponível

em:

http://www.unoeste.br/site/PortalProext/Proext/Proext.aspx.
Esse modus operandi vem apontando a necessidade de aprofundar os
formatos de avaliação da extensão (processual e de resultados obtidos) no sentido
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de construir indicadores de quantidade e de qualidade que possam aferir e
comprovar os impactos sociais dos projetos e programas de extensão.
De igual forma é fundamental incrementar as capacitações (por meio de
cursos livres, oficinas e workshop's) como formas de acesso à formação rápida e
contínua tanto para a comunidade interna como para a externa. Com as
capacitações busca-se transferir conhecimento, difundir e socializar os resultados da
pesquisa e da extensão, e contribuir com a divulgação dos conhecimentos
acadêmicos e com a inserção social da pesquisa. De forma complementar, a oferta
de eventos acadêmicos ajuda na interação do conhecimento cientifico que socializa
e discute os resultados desse conhecimento aplicado à realidade local e regional.
Diante do exposto e dos desafios da construção desse movimento “maker” na
extensão, esse PPI que integra o PDI 2018-2022 aponta para necessidade de
conscientização da comunidade acadêmica (discentes, docentes e servidores) de
que a extensão é mais que uma ferramenta operacionalizadora de ações de
responsabilidade social, ela permite o exercício prático da tríade (ensino, pesquisa e
extensão), cujas formas de gestão institucional (planejamento, organização,
execução e avaliação) estarão explicitadas no Programa Institucional de Extensão PIE, que contemplará todos os cursos de graduação em suas respectivas áreas de
conhecimento, em conformidade com as políticas institucionais de extensão a seguir
descritas.
3.5.2.2. Políticas de Extensão
Diante dos pressupostos iniciais, as políticas para a extensão universitária da
IES foram definidas para atender como princípios gerais: a sua vocação de
responsabilidade social como agente de igualdade e cooperação no domínio do
conhecimento e saber, assim como considerar a sociedade como uma extensão do
seu campo de atuação e transformação social. Portanto, seguem as diretrizes a
serem adotadas.
P1. Captar e/ou Identificar Demandas Sociais. A captação e identificação das
demandas sociais devem ser obtidas pela própria sociedade, por meio dos órgãos
institucionais da própria universidade (pró-reitorias, direções, coordenações,
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docentes dos cursos de graduação e pós-graduação, etc.), assim como por agentes
externos tais como: representantes da sociedade civil organizada (ONGs), órgãos
públicos (prefeituras municipais, secretarias estaduais e ministérios), conselhos
municipais e regionais de políticas públicas e espaços de participação social de
composição hibrida (poder público e sociedade civil organizada– por exemplo, o
Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Paranapanema – CODETER).
As demandas podem ter escopo estadual, regional e/ou local. Uma vez captada e
identificada, a demanda social deve gerar a abertura e a formalização de processo
institucional seguindo as modalidades de extensão previstas na regulamentação
geral da PROEXT (vide plataforma do Sistema Gestor de Extensão - SGEXT). Uma
vez aprovado pela PROEXT e instâncias superiores ou pares, o processo receberá a
devida priorização de esforço e recursos financeiros.

P2. Valorizar a Extensão Universitária na IES. Para valorizar e fortalecer a
extensão universitária na IES, como instrumento de atendimento aos interesses
universitários e ao desenvolvimento das sociedades atendidas, as seguintes ações
estão contempladas:


P2. 1 Programa Institucional de Extensão (PIE): o PIE deve ser gerenciado e
controlado pelo Núcleo Institucional de Extensão (NIEX) por meio da
proposição de grupos temáticos de trabalhos organizados por área de
conhecimento. O NIEX tem o seu próprio regulamento interno que trata,
dentre várias outras matérias, da sua natureza, composição, organização,
gestão, sistemáticas de integração com ensino e pós-graduação, resultados e
formação dos grupos temáticos. Inclui-se neste escopo a demanda da
curricularização da extensão;;



P2. 2 Díade Ensino-Extensão (Formação ↔ Ação/Prática) na Formação
Acadêmica de Docentes e Discentes: o discente deve ser sensibilizado para
compreender que a extensão universitária é uma forma de responsabilidade
social, mas também deve ser empregada como ferramenta de aplicação de
conceitos e exercício das práxis. Com as modalidades de extensão, o
discente participa de um método participativo ou ativo de aprendizagem fora
de sala de aula, contribuindo com sua formação técnica e aprimoramento de
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competências necessárias à atuação profissional. Nas modalidades de
extensão apresentadas, este relacionamento entre ensino e extensão deve
estar claramente definido por meio de parâmetros qualitativos e/ou
quantitativos, ou qualquer outra forma que justifique a integração;


P2. 3 Díade Pesquisa-Extensão (Geração de Conhecimento/Inovação ↔
Investigação/Ação) na Formação Avançada de Docentes e Discentes: a díade
pesquisa-extensão, por meio dos programas de pós-graduação stricto sensu,
deve se dar por uma via de mão dupla, ou seja, pelo impacto positivo da
geração de conhecimento, da pesquisa e de métodos de inovação
transferidos para a melhoria social, ou então pela coleta de dados de
extensão (múltiplas fontes) que demandam análise e proposição científica na
solução de problemas sociais. Nas modalidades de extensão apresentadas,
este relacionamento entre pesquisa e extensão deve estar claramente
definido também por meio de parâmetros qualitativos e/ou quantitativos, ou
qualquer outro método de amplo rigor científico e/ou tecnicamente aceito;



P2. 4 Sensibilização do Discente, da Sociedade e Divulgação de Resultados
Obtidos: este item deve ocorrer por meio da realização de eventos, oficinas e
ampla divulgação nos meios de comunicação das atividades, programas e
projetos de extensão realizados. Esta sensibilização deve ocorrer tanto para o
público interno quanto para o público externo da IES, mostrando a
importância das modalidades de extensão, a relação proveitosa da IES com
outros setores sociais, sua atuação transformadora no auxílio de políticas
públicas, e até os resultados positivos que contribuem para melhorar a
sociedade atendida. Promover a extensão universitária, aberta a participação
da sociedade, e visando a divulgação das conquistas e benefícios resultantes
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na IES, é
inclusive objeto de regulamentação federal conforme artigo 43, inciso 7, da
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional).

P3. Interdisciplinaridade, Interprofissionalidade e Transdisciplinaridade. Na
atuação

voltada

para

Transdisciplinaridade

a
(a

Interdisciplinaridade,
comunicação

ou

Interprofissionalidade

conexão

bidirecional
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conhecimento, sua fruição e sua pervasividade na sociedade), as modalidades de
extensão devem contemplar, quando aplicável, a definição e mensuração de
parâmetros qualitativos e/ou quantitativos que demonstrem o cumprimento total ou
parcial destas características que devem ser consideradas. Cabe também aos
grupos temáticos de trabalhos do NIEX operacionalizar isso.

P4. Destinar Recursos às Modalidades de Extensão. As modalidades de
extensão requerem e devem ser suportadas pela PROEXT por meio de recursos
humanos, materiais e financeiros, objetivando maximizar o retorno social.
Os recursos humanos e materiais devem ser fornecidos pela própria universidade ou
então em conjunto com parceiros que sejam devidamente capacitados e
homologados para exercer as modalidades de extensão.
A contrapartida da Unoeste quanto as suas ações de extensão universitária e
responsabilidade social deve ocorrer também por meio de recursos financeiros
aplicados diretamente no planejamento, na participação ou na execução de suas
modalidades extensivas, com a atribuição de carga horária específica aos docentes
responsáveis, e também pela implantação de um sistema de bolsas de extensão aos
discentes colaboradores.
Ainda sobre recursos financeiros, as modalidades de extensão devem estar aptas e
serem passíveis de captar incentivos ou recursos financeiros junto as entidades
públicas (editais, verbas, projetos etc) ou privadas de fomento.

P5. Propiciar Programa de Formação Continuada de Docentes, Discentes,
Egressos e Corpo Técnico-Administrativo. A PROEXT, por meio de suas oficinas,
cursos livres de extensão e cursos de aperfeiçoamento pode adequadamente
registrar a capacitação e a formação continuada do seu quadro de docentes,
discentes, egressos e corpo técnico-administrativo. O programa de formação
continuada deve ter como princípio geral fortalecer a competitividade e a carreira
profissional de seu público alvo. Cabe aos gestores ou coordenadores de cada
unidade interna a responsabilidade por identificar as necessidades e propor as
formações.
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Para as categorias de docentes, discentes e corpo técnico-administrativo, a
formação continuada deve ser planejada e executada conforme diretrizes das próreitorias envolvidas e/ou os instrumentos de gestão de cada curso ou setor.
Para a categoria de egressos, o programa de formação continuada deve se
concentrar pelo atendimento e alinhamento com as competências e habilidades
demandadas pelo mercado de trabalho em suas diferentes áreas.
Em

todas

as

categorias

mencionadas

(docentes,

discentes,

egressos

e

funcionários), a IES deve propiciar o reforço ou o desenvolvimento de novas
competências e habilidades que sejam estratégicas para o seu desenvolvimento
institucional.
A formação continuada também deve ser realizada pela IES com foco na sua
comunidade externa como forma de melhorar o conhecimento, a cultura e o
desenvolvimento econômico.
Por fim, dentro do seu plano estratégico ou de sustentabilidade financeira, a IES
deve empreender a formação continuada como forma adicional de reinvestimento
financeiro, podendo em casos específicos explorar prerrogativas de realizar ações
ou mesmo conceder benefícios que estimulem, facilitem ou viabilizem a participação
das categorias previstas neste programa independentemente da previsão de
condições financeiras (cursos gratuitos).

P6. Promover o Alinhamento ao PNE e Regulamentações. A PROEXT por meio
do NIEX deve ser responsável por fazer cumprir o PNE e todas as regulamentações
pertinentes ao tema de responsabilidade social da IES.
Este cumprimento às regulamentações deve ocorrer dentro dos níveis de atuação da
IES (graduação, pós-graduação e ensino técnico-profissionalizante de nível médio),
e sempre que necessário, a participação do discente nas modalidades de extensão
deve ser apoiada por iniciativas de flexibilização curricular, integralização de créditos
ou outros mecanismos que se mostrem exitosos ou inovadores para atender este
quesito.

P7. Controlar e Operacionalizar as Modalidades de Extensão. As modalidades
de extensão devem ter seu controle gerencial e operacional por meio de um sistema,

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

94

com seus processos definidos e apoiados por uma plataforma web online
(denominado de Sistema Gestor de Extensão - SGEXT) que viabiliza o controle de
dados, relatórios e resultados.
Esta gestão e operacionalização devem ocorrer por meio de processos que mostrem
a sua eficiência em termos de qualidade. Para isso, as modalidades de extensão
devem evidenciar, no mínimo, o objetivo/causa que justifique sua execução, a
previsão dos indicadores que serão objeto de análise, a coleta de dados e por fim
um relatório final com a presença de parâmetros qualitativos e/ou quantitativos que
comprovem

a

execução

exitosa

ou

bem-sucedida

(ou

mesmo

futuros

desdobramentos decorrentes da modalidade promovida). Por se tratar de qualidade,
ações corretivas, ações preventivas ou mesmo sugestões de melhoria devem estar
disponíveis para contribuir com a otimização dos processos envolvidos.
A operacionalização e a realização das modalidades de extensão que incluem
responsabilidade social devem de preferência ter a sua execução feita na forma de
parcerias com as entidades beneficiadas (de caráter público e/ou privado), sendo a
principal

contrapartida

da universidade em

termos da aplicação de seu

conhecimento na forma de serviços que contribuam para a resolutividade do
problema social. Quando se julgar necessário, cabe as pro-reitorias ou alta direção
da universidade decidirem por qualquer outro tipo adicional de contrapartida
(financeira, material, etc.) na viabilização das modalidades de extensão que incluem
responsabilidade social.

P8. Promover a Extensão como Forma de Presença Institucional e
Desenvolvimento Artístico e Cultural. As modalidades de extensão, exceto em
casos justificáveis, devem estar alinhadas com os programas institucionais de
comunicação e divulgação da IES. Por fim, além das vertentes social,
transformadora, de qualidade de vida e de formação continuada, as atuações em
extensão da IES devem promover por meio de ações ou atividades específicas o
desenvolvimento artístico e cultural da sociedade atendida.
Em suma, a extensão universitária na Unoeste deve contribuir de forma crítica,
colaborativa e dialógica (universidade e sociedade) com atividades práticas e/ou
complementares que propiciem a inserção social da IES por meio do ensino e da

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

95

pesquisa. Quanto ao exercício da Responsabilidade Social da IES, a extensão deve
priorizar populações vulneráveis socialmente, atuando com a geração de trabalho e
renda, a prevenção de doenças, a conservação do meio ambiente, a preservação do
seu patrimônio artístico, cultural e ambiental, e a inclusão social como melhoria de
qualidade de vida.
3.5.3. Metas Estratégicas Institucionais e as Políticas de Pesquisa e
Inovação
3.5.3.1. Metas Estratégicas Institucionais para a Pesquisa e Inovação
O Quadro 5 descreve as metas estratégicas da IES para a pesquisa científica
e inovação tecnológica considerando o PDI 2018-2022.

#
E1

Quadro 5 - Metas Estratégicas de Desempenho para a Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica
Meta Estratégica
Métrica
Período
Fomentar
a
pesquisa
científica
e
inovação
tecnológica nas diferentes
áreas do conhecimento

Número de projetos de pesquisa que resultem em
publicações em periódicos, novos produtos,
processos ou métodos com potencial de registro
de propriedade intelectual e implementação
comercial
Número de projetos de pesquisa elaborados e
desenvolvidos em colaboração, número de
publicações em colaboração em periódicos
internacionais, realização de
eventos
de
divulgação científica.

E2

Estabelecer a aproximação e
consolidar a colaboração
com
pesquisadores
do
exterior
com
vistas
à
internacionalização

E3

Estabelecer e consolidar
linhas de pesquisa no âmbito
da
graduação
para
realização
da
iniciação
científica

Número de cursos de graduação com 1 a 4 linhas
de pesquisas definidas e norteadoras da iniciação
científica.

E4

Ampliar a disponibilidade de
bolsas
institucionais
de
iniciação
científica
e
tecnológica, e da captação
de recursos externos
Aprimorar
os
meios
institucionais de divulgação
científica
e
ampliar
a
inserção
das
pesquisas
institucionais em eventos e
periódicos internacionais

Número de bolsas disponibilizadas e atribuídas a
projetos de iniciação científica (IC) e tecnológica
(IT); número de auxílios obtidos das agências de
fomento e empresas privadas.

E5

Evolução da classificação do Qualis- CAPES dos
periódicos institucionais; número de participações
em eventos (com apresentação) e número de
publicações.

Fonte: CADI/Unoeste, 2018.
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2018, 2019 = 2
depósitos para pedido
de patente a cada ano
2020, 2021, 2022 = 5
depósitos a cada ano
2018, 2019 = 2 grupos
da IES trabalhando
em colaborações
internacionais
2020, 2021, 2022 = 34 grupos da IES
trabalhando em
colaborações
internacionais
2018 = 10% dos
cursos
2019 = 30%
2020 = 50%
2021 = 80%
2022 = 100%
2018, 2019 = 12 de IC
e 6 de IT
2020, 2021, 2022 = 15
de IC e 10 de IT
2018, 2019 = Qualis
B3
2020, 2021 = Qualis
B2
2022 = Qualis B1
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Introdução e Justificativas
A pesquisa institucional na Unoeste se caracteriza pelo dinamismo e se pauta
em linhas de pesquisa definidas em seus programas de pós-graduação stricto
sensu, em demandas nacionais expressas nos editais de agências de fomento e em
tendências internacionais divulgadas em eventos e periódicos, de modo a alinhar
sua atuação com as necessidades da sociedade. Estes aspectos são considerados
para definição e sistematização da política institucional de pesquisa e inovação,
concebida e elaborada a partir do Estatuto e Regimento Geral da Unoeste, dos
documentos elaborados pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), além do Plano Nacional de Educação (PNE) instituído pela Lei nº 13.005
de 25 de Junho de 2014 e do Decreto Federal nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017.
Com base nas diretrizes dos órgãos governamentais e nos aspectos legais
mencionados, a Unoeste, por meio de sua Pró-Reitoria de Pesquisa e Pósgraduação (PRPPG) regulamenta e operacionaliza suas modalidades de pesquisa e
inovação como forma de avançar com a geração do conhecimento científico e
tecnológico nas diferentes áreas, mantendo em vista as demandas da sociedade
para que possa solucionar problemas de ordem prática. A organização, setores,
regulamentos das modalidades de pesquisa e demais informações sobre a pesquisa
institucional estão disponíveis em: http://www.unoeste.br/site/Prppg/.
Cabe ressaltar que a Unoeste cumpre seu papel de universidade em três
níveis de pós-graduação: a) Pós-Graduação Stricto Sensu que hoje abrange 6
programas com 6 cursos de mestrado e dois cursos de doutorado (conceitos CAPES
3 e 4); b) Pós-Graduação Lato Sensu que abrange os cursos de especialização e
residências; e c) Cursos de Aperfeiçoamento.

3.5.3.2. Políticas de Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica
P1. Sistematização da inovação e do empreendedorismo. A pesquisa científica
aplicada, que tem entre seus princípios a originalidade e resolução de problemas,
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deve avançar no sentido de que o conhecimento gerado chegue à sociedade na
forma inovação, ou seja, um produto, processo ou novo método que beneficie as
pessoas. Avançar também no sentido de uma visão mais ampla de seus benefícios
potenciais, para a geração de patentes, permitir a elaboração de um modelo de
negócio e de empreendedores com habilidades gerais e específicas que criem
empresas com novos produtos, serviços e benefícios para a economia e sociedade.

P2. Ambiente para o empreendedorismo e cooperativismo. A interação e
integração entre pesquisa científica, tecnológica e de inovação com as demandas
das empresas para benefício da sociedade deve ser fortalecida. Assim como, o
trabalho em cooperação dos pesquisadores, detentores de conhecimento e métodos
atualizados, com os diretores e técnicos das empresas, que atendem à sociedade e
compreendem suas demandas. A implementação de modelos eficientes de
aproximação (reuniões e visitas técnicas, eventos etc) entre a academia e as
empresas privadas deve receber atenção para que possa haver recursos para as
pesquisas, atendimento das demandas das empresas e benefícios para a
sociedade.

P3. Tríade Ensino-Pesquisa-Extensão. O princípio de que a iniciação científica é o
primeiro estágio para despertar nos alunos de graduação a vontade pela prática da
pesquisa, assim como para que aprendam os elementos desta prática, deve nortear
a valorização dos programas e incentivos constantes para que alunos e professores
a realizem rotineiramente nos campi da Unoeste, de modo a contribuir para
formação

de

futuros

pesquisadores

e

profissionais

com

especialidades

diferenciadas. A definição de linhas de pesquisa nos cursos de graduação é uma
necessidade para o melhor desenvolvimento do potencial de pesquisa de cada qual.
Na pós-graduação os padrões devem ser constantemente elevados para a formação
de docentes-pesquisadores aptos à realização de pesquisas de alto nível. A
integração entre os docentes-pesquisadores, pós-graduandos e graduandos,
inclusive de áreas afins multidisciplinares, deve ser constante e continuada por meio
dos grupos de pesquisa. Com vistas à maior aproximação entre academia e
empresas, principalmente para pesquisas tecnológicas e de inovação, reuniões
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técnicas dos grupos de pesquisa devem contar também com representantes das
empresas.
Resultados das pesquisas científicas aplicadas, tecnológicas ou de inovação devem
ser disponibilizados para a sociedade no mais breve intervalo, principalmente
aqueles direcionados ao atendimento das demandas regionais, inclusive tendo como
agentes os pesquisadores, muitas vezes os mais aptos à explicação e introdução
dos novos produtos e serviços entre as pessoas. As atividades de extensão devem
também se prestar como uma ampla fonte de dados para pesquisas vinculadas, para
avaliação do impacto proporcionado, para o melhor entendimento das demandas
sociais, sistematização e aprimoramento dos serviços prestados. Docentes
vocacionados para pesquisa devem ser incentivados à ir além da divulgação em nos
meios científicos, fazendo também aplicação de seus resultados em atividades, tais
como cursos livres de curta duração e outras ações. Assim como, docentes
vocacionados para extensão devem se integrar com pesquisadores para seu próprio
aprimoramento, para o registro mais apurado das ações e aprimoramento destas.

P4. Princípios éticos e de integridade na prática científica. A pesquisa científica
deve ser ensinada e praticada nos níveis de graduação e pós-graduação com
incondicional respeito aos princípios éticos, de integridade e de boas práticas. A
prática deve ser norteada pela imparcialidade, compromisso com o método
científico, rigor no desenvolvimento e com a verdade, prestação dos devidos créditos
ao material bibliográfico utilizado, divulgação dos resultados para o atendimento das
demandas

da

interinstitucional,

sociedade.
deve

ser

A

avaliação

sempre

por

valorizada

pares,
e

nos

âmbitos

praticada

por

intra
todos

e
os

pesquisadores, com frequência, responsabilidade, rigor, imparcialidade e guarda do
sigilo. Os aspectos éticos relacionados ao envolvimento de seres humanos e
animais, bem como de segurança, envolvimento organismos geneticamente
modificados devem merecer constante divulgação e acompanhamento das
instâncias responsáveis, de todos os pesquisadores e comunidade acadêmica.

P5. Infraestrutura de laboratórios e pessoal de nível técnico para pesquisa. O
parque de equipamentos disponível para pesquisa deve ser incrementado de modo
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a atender as demandas da iniciação científica nas linhas de pesquisa definidas pelos
cursos e das linhas de pesquisa desenvolvidas na pós-graduação stricto sensu. A
prioridade deve ser os espaços e equipamentos multiusuários que atendam grupos
de pesquisa mais ativos em termos de projetos envolvendo iniciação científica e pósgraduação, divulgação em periódicos científicos, potencial de inovação e de
aplicação na sociedade. Técnicos lotados em laboratórios de pesquisa devem ser
selecionados prioritariamente entre aqueles com curso superior, além de receberem
treinamento específico na operação de equipamentos e procedimentos necessários
para o desenvolvimento das pesquisas.

P6. Pesquisas de interesse regional, nacional e internacional. Demandas e
tendências nacionais e globais em pesquisa devem ser sempre norteadoras dos
projetos elaborados para iniciação científica e pós-graduação, no entanto, deve ser
buscado um ponto de equilíbrio com as demandas regionais, principalmente,
aquelas com potencial de inovação e aplicação em curto ou médio prazo. Grupos de
pesquisa com inserção em redes de pesquisa nacionais e internacionais, como
maiores

possibilidades

de

financiamentos

e

recursos

disponibilizados

em

cooperações devem ambicionar e realizar pesquisas científicas e tecnológicas mais
avançadas.

P7. Divulgação científica especializada e para comunidade. Resultados, novos
produtos e serviços originados das pesquisas científicas e de inovação devem
chegar à sociedade pelos diferentes meios de divulgação. Os meios formais de
divulgação científica, tais como eventos institucionais e dos cursos devem ser
aprimorados para que proporcionem a comunicação interinstitucional e com a
sociedade. Os periódicos científicos institucionais devem ser anunciados no meio
acadêmico como um veículo para a divulgação especializada, de modo que se
fortaleçam. A comunicação direta com a sociedade para a apresentação das
pesquisas deve ganhar maior visibilidade por meio do site institucional, impressos
periódicos e redes sociais, demonstrando o retorno que a universidade pode
oferecer à sociedade.
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P8. Qualidade dos Programas Stricto Sensu. No último quadriênio 2013-2016, a
Unoeste fez investimentos na aprovação de 2 novos programas de pós-graduação
stricto sensu (odontologia e ciências da saúde - mestrado), assim como em um novo
curso de doutorado (ciência animal). Este crescimento quantitativo somado aos
programas e aos cursos anteriormente vigentes serviu para consolidar a estratégia
da pesquisa científica da IES em áreas de conhecimento importantes para o seu
contexto regional. Esta consolidação deve contribuir inclusive com as perspectivas
de atuação em novas áreas de abrangência da IES. Portanto, alinhado com o seu
compromisso institucional de oferecer serviços com qualidade em todas as
dimensões acadêmicas, no próximo quinquênio 2018-2022, os esforços estarão
concentrados em consolidar o reconhecimento nacional dos programas de pósgraduação stricto sensu. Para obter este reconhecimento nacional, os programas de
pós-graduação stricto sensu devem priorizar a excelência acadêmica e obterem
conceito CAPES 5.
Nesta linha de atuação, a IES deve fazer uma análise dos programas com maior
potencial de elevação de conceito CAPES para receber a priorização de
investimentos financeiros. Os parâmetros a serem utilizados nesta análise, bem
como a quantidade de programas que serão priorizados para elevação de conceito
CAPES, devem ser objeto de um processo de seleção específico dentro período
considerado (2018-2022). Este processo de seleção deve contar com a PRPPG, a
CPDI (como órgão de apoio a gestão em pesquisa) e as coordenações. Portanto, a
aprovação de novos programas de pós-graduação stricto sensu não será priorizada,
a menos que haja algum interesse ou determinação específica da alta direção da
Unoeste. A cooperação de trabalhos acadêmicos, de infraestrutura física e de
pessoal deve continuar sendo praticada entre os programas mantidos pela Unoeste.

P9. Auxílios Docente e Discente. Em termos de auxílios financeiros para docentes,
as solicitações podem ser feitas em caráter permanente para os diferentes tipos de
atividades relacionadas à pesquisa acadêmica (congressos, eventos, foruns de
discussão, publicações etc.). Despesas com publicação em periódicos qualificados
em estrato superior devem ter a maior prioridade na concessão dos auxílios,
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seguindo-se pelos foros de discussão das avaliações e das coordenações de área
CAPES (despesas com transporte/deslocamento devem ter preferência).
Os discentes (brasileiros natos ou estrangeiros) também são aptos a receberem
auxílios financeiros nas mesmas modalidades dos docentes quando da realização
de trabalhos em conjunto. De forma adicional, bolsas de pesquisa ou descontos em
mensalidades também são incentivos financeiros que devem estar disponíveis e
podem ser pleiteados pelos discentes com atividades de pesquisa em graduação e
pós-graduação.
A busca por reforço ou adesão de novos mecanismos de auxílio e/ou financiamento
estudantil na pós-graduação deve ocorrer de forma periódica por meio de atividades
conjuntas entre PRPPG e CPDI.

P10. Internacionalização. A internacionalização da pesquisa na Unoeste será
tratada em detalhes por uma política institucional específica. As principais
prioridades da internacionalização em pesquisa são: a) inter-relacionamento e
mobilidade em mão dupla, buscando benefícios e/ou contrapartidas de ambos os
lados; b) fomento e ampliação de estágios de pós-doutorado realizados no exterior;
c) inclusão de docentes com experiência internacional (estrangeiros ou brasileiros
natos) nos programas de pós-graduação stricto sensu; d) estímulos para discentes
quanto a estágios sanduíche, estágios de pós-doutorado no exterior, co-orientações
com pesquisadores estrangeiros ou mesmo dupla titulação; e e) formação avançada
de recursos humanos.
Estágios de pós-doutorado no exterior também devem ser tratados em uma política
específica

pela

IES.

Docentes

com

experiência

internacional

podem

ser

selecionados por edital, convite ou indicação para regime permanente ou temporário
(visitante). Os estímulos direcionados para discentes envolvendo mobilidade em
pesquisa devem ocorrer por meio de orientação, e principalmente pela participação
em projetos de pesquisa e/ou programas de benefícios governamentais (bolsas de
pesquisa via iniciativa pública ou privada). A IES pode, em casos específicos e
devidamente justificados em suas prioridades institucionais, oferecer também
contrapartida financeira como forma de incentivo de mobilidade acadêmica em
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pesquisa para discentes regulares dos seus programas de pós-graduação stricto
sensu.
As parcerias ou cooperações para internacionalização da pesquisa devem ser
viabilizadas apenas quando houver um efetivo plano de trabalho definido e acordado
entre os colaboradores. A oferta de disciplinas em língua estrangeira nos cursos de
mestrado e doutorado pode ser incentivada, dependendo de mecanismos ou de
análise de viabilidade quanto ao acompanhamento ou compreensão por parte dos
discentes.

P11. Autoavaliação Institucional. A autoavaliação institucional deve continuar
apoiando as ações voltadas para a qualidade da gestão em pós-graduação e
pesquisa (iniciação científica, aperfeiçoamentos, lato sensu e stricto sensu). Desta
forma, a PRPPG e a CPDI devem abrir formalmente processos de autoavaliação
junto à CPA (Comissão Própria de Avaliação) priorizando o aprendizado em
pesquisa, as expectativas do discente e do mercado de trabalho, o valor agregado
da formação avançada de pós-graduação em carreira profissional etc. As avaliações,
dentro de seus objetivos específicos, devem considerar como público alvo docentes,
discentes e egressos. A quantidade de avaliações, assim como o escopo, as
métricas e os parâmetros de cada avaliação devem ser acordados de forma
colaborativa entre os programas de pós-graduação stricto sensu, as coordenações
acadêmicas e a CPA.
Reiterando, os resultados da autoavaliação institucional em pós-graduação e
pesquisa devem auxiliar na a tomada de decisões em ações corretivas, ações
preventivas ou sugestões de melhoria nos processos de gestão.

P12. Integração da pós-graduação stricto sensu com a lato sensu e graduação.
Atividades de iniciação científica realizadas na graduação e de pesquisa realizadas
na pós-graduação lato sensu devem ser consideradas na integralização dos créditos
na pós-graduação stricto sensu (mestrado), como uma forma de valorização das
atividades de pesquisa e incentivo para continuidade da formação acadêmica.
Pesquisas realizadas de forma completa, ou seja, do planejamento até a divulgação
final em evento ou publicação em periódico, contribuem de maneira significativa na
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formação e representam um diferencial na aprendizagem e no currículo. Créditos
previstos na pós-graduação stricto sensu, tais como de disciplinas opcionais e de
atividades complementares poderão ter seu aproveitamento parcial obtido nas
atividades previamente cumpridas na graduação e pós-graduação lato sensu,
respeitando o regulamento dos programas de pós-graduação stricto sensu.
3.5.4. Metas Estratégicas Institucionais e as Políticas de Gestão
3.5.4.1. Metas Estratégicas Institucionais de Gestão
O Quadro 6 descreve as metas estratégicas da IES para gestão institucional
considerando o PDI 2018-2022.
Quadro 6 - Metas Estratégicas de Desempenho para Gestão Institucional
Meta Estratégica
Métrica
E 1 – Estabelecer uma estrutura de gestão ágil e
eficiente.
E 2 – Desenvolver gestão estratégica pautada em
qualidade, inovação e sustentabilidade.
E 3 – Adequar fatores como estrutura, liderança,
cultura, sistemas e recursos para a eficiente Funcionamento
adequado
operacionalização estratégica.
dos órgãos colegiados da
E 4 – Seguir uma lógica de gestão voltada para administração superior –
resultados e apoiada por um sistema integrado de CONSU e CONSEPE, com
informações.
decisões que gerem atos
E 5 – Dar condições ao desenvolvimento dos normativos da Reitoria em
processos de avaliação interna para o permanente resposta à efetivação das
diagnóstico
da
realidade
institucional metas estratégicas, bem
complementado com os resultados das avaliações como
articulados
aos
externas..
documentos
institucionais
E 6 – Planejar e decidir o conjunto de objetivos e Estatuto e Regimento Geral.
estratégias direcionadas ao alcance da visão de
futuro da Unoeste.
E 7 – Estabelecer uma estrutura de gestão que
favoreça o processo de mobilidade acadêmica e o
da internacionalização.
Fonte: CADI/Unoeste, 2018.
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3.5.4.2. Políticas de Gestão
Introdução e Justificativa

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, quais sejam, 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 atos com vistas a aprimorar as atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
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 está centrada numa atualização do
sistema de planejamento da instituição, com atualização da gestão organizacional,
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da infraestrutura em apoio às atividades fins de ensino, de pesquisa e de extensão,
assim como de um melhor relacionamento com organizações que afetam o
funcionamento da universidade.
Isso compreende:
 modelo de gestão pautada na avaliação e no planejamento institucionais;
 participação da comunidade acadêmica na gestão

estimulando a

descentralização nas decisões;
 mecanismos de gestão institucional compatíveis com as decisões
colegiadas;
 fortalecimento da atuação dos órgãos colegiados;
 orientação da ação das diversas instâncias a serviço das atividades-fim;
 articulação da política orçamentário-financeira aos objetivos da área
acadêmica;
 processo de inovação administrativa com a finalidade de revisão e redução
da burocracia, mapeando e otimizando processos e reduzindo custos de
gestão;
 aprimoramento
principalmente,

da

gestão

institucional

as atividades-fim

voltada

de ensino,

para

viabilizar,

pesquisa, extensão

permeadas pela responsabilidade social e sustentabilidade ambiental;
 programas

de

modernização

e

sistematização

da

comunicação

institucional, visando a alcançar eficiência na divulgação da informação e
na tramitação dos processos;
 mecanismos para garantir a autonomia institucional com transparência e
responsabilidade social;
 gerenciamento do processo de normatização interna para que os
documentos oficiais da instituição estejam articulados e que correspondam
à realidade acadêmica e às necessidades regionais;
 fortalecimento das políticas institucionais de inclusão social;
 integração da gestão dos programas de pós-graduação com a gestão da
graduação;
 aprimoramento da normativas referentes aos atos de mobilidade
acadêmica e de internacionalização;
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 adequação da infraestrutura e sua gestão às demandas acadêmicas da
atualidade;
 modernização da infraestrutura dos serviços de redes e sistemas de
informação; e
 implementação de ações inovadoras para o aprimoramento individual dos
corpos

técnico-administrativo

e

docente,

visando

à

melhoria

do

desempenho institucional.
3.5.5. Metas Estratégicas Institucionais
Responsabilidade Social e Ambiental da IES

e

as

Políticas

de

3.5.5.1. Metas Estratégicas Institucionais de Responsabilidade Social e
Ambiental da IES
O Quadro 7 descreve as metas estratégicas da IES para a responsabilidade
social e ambiental considerando o PDI 2018-2022.

Quadro 7 - Metas Estratégicas de Desempenho para Responsabilidade Social e Ambiental
Meta Estratégica
E1- Cumprir as metas e
objetivos
estabelecidos no Plano de
Gestão de
Logística Sustentável da
Unoeste
E 2- Cumprir as metas e
objetivos
estabelecidos no Plano de
Acessibilidade e Inclusão

Métrica
% metas alcançadas

% metas alcançadas

Período
2018 = 20%
2019 = 40%
2020 = 60%
2021 = 80%
2022 = 100%
2018 = 20%
2019 = 40%
2020 = 60%
2021 = 80%
2022 = 100%

Fonte: CADI/Unoeste, 2018.

Introdução e Justificativa
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,
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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.
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, ambientais 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, ambiental
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.

3.5.5.2. Políticas de Responsabilidade Social e Ambiental
Assim, a política de responsabilidade social e ambiental pode ser traduzida
nos seguintes compromissos institucionais:
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P1. Responsabilidade social: 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.
P2. Responsabilidade ambiental: formar profissionais e indivíduos capazes
de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade, assumindo o
compromisso de gerenciar seus próprios impactos sobre o meio ambiente. Esta
política está contemplada no Plano de Logística Sustentável (PLS), que é uma
ferramenta de planejamento com objetivos, ações, metas, prazos de execução e
mecanismos de monitoramento e avaliação, que permitem à instituição estabelecer
práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos. Para auxiliar no
compromisso destas políticas, a universidade dispõe de uma equipe interdisciplinar,
a qual trabalha captando demandas e mobilizando setores responsáveis dentro da
instituição, auxiliando no plano de metas do Plano de Logística Sustentável (PLS) da
Unoeste. O PLS foi desenvolvido de forma transversal, agregando todos os setores
da universidade na busca comum do uso responsável de recursos, embutindo tal
pensamento nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação
de maneira que o profissional formado pela Unoeste tenha consciência e atue na
sociedade de forma sustentável. 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.
P3. Socialização do conhecimento produzido pela universidade, dentro
de princípios éticos, legais e metodológicos adequados, estimulando ações
extensivas e de pesquisa atreladas ao desenvolvimento social, a curto e médio
prazo, nas diversas áreas de conhecimento.
P4. 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.
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P5. Transparência na gestão: Intensificação do processo de formação da
autocrítica e da transparência na gestão institucional perante a sociedade.
P6. Avaliação contínua e desenvolvimento das ações e espaços, que
garantam a valorização da convivência universitária e do respeito à diversidade
garantindo a inclusão e acessibilidade.
P7. Diversidade, inclusão e acessibilidade: incorporação dos conceitos e
princípios da acessibilidade em todas as ações, projetos, processos de trabalhos e
aquisições realizados na Unoeste, para atendimento das demandas internas e da
sociedade. A política ainda procura garantir de acesso e a permanência da pessoa
com deficiência ou necessidades diferenciadas, adequando a infraestrutura física e
atitudinal. Com relação a acessibilidade, a Unoeste possui um Plano de Ação, com
participação de representantes da comunidade acadêmica, buscando alinhar as
diferentes ações na área de acessibilidade já institucionalizadas na Universidade e
aquelas que venham a ser criadas de forma que se construa uma rede integrada de
ações que possibilite o acesso livre a toda comunidade.
P8. Inovação: Cabe ressaltar, também, que a Unoeste, em articulação com o
poder público e a iniciativa privada, buscando estimular a inovação, catalisou a
formação de incubadoras e parques tecnológicos, que são mecanismos que
favorecem a produção e transferência de tecnologia e permitem alojar no âmbito
local e regional, empreendimentos de geração de emprego e renda.
P9. Consolidação de oportunidades de avanços de crescimento social e
econômico regional nas diversas áreas do conhecimento. A região do Oeste
Paulista possui economia baseada predominantemente na agropecuária e, em
particular nos últimos anos, no setor sucroalcooleiro. Em função das características
tradicionais da região, a atividade agropecuária não foi desenvolvida com bases
conservacionistas adequadas, gerando problemas ambientais marcantes, como
assoreamento de rios, desmatamentos, contaminação do ambiente por insumos
agrícolas e uma série de problemas associados. A região do Pontal do
Paranapanema concentra o maior número de assentamentos de moradores “semterra” do país, com 158 unidades (ITESP 2005). Embora a qualidade de vida seja
percebida pelos assentados como tendo melhorado em relação à que usufruíam
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anteriormente, ela é, ainda hoje, precária, especialmente no que se refere às
condições de saneamento, com falta de rede de esgotos e água tratada, que
aumentam o risco de contaminação da água utilizada nos domicílios. As condições
socioeconômicas, demográficas e de saúde dessas famílias configuram um contexto
de vulnerabilidade social, visto que um contingente expressivo vive em domicílios
com sete a nove moradores, com baixo nível de escolaridade e relação filhos/mulher
alta, superando o valor estimado para a população nacional, que é de 2,5. Estes
fatores potencializam o risco de desnutrição de crianças, de doenças infectoparasitárias, e outros problemas sociais e ambientais. Dessa forma, o impacto sócioeconômico-ambiental deve ser objeto de investigações científicas em assentamentos
e outras localidades carentes da região, em uma abordagem multidisciplinar, com a
finalidade de propiciar informações que permitam a formulação de estratégias para
um desenvolvimento sustentável, com a preservação ambiental, bem como de
medidas para o melhoramento das condições de saúde e bem-estar social dos seus
moradores.
A Unoeste tem solidificado várias parcerias envolvendo um amplo leque de
agentes sociais e instituições públicas, particulares, empresariais, financeiras e
religiosas, viabilizado inúmeras ações de educação ambiental, mobilização social e
de organização dos trabalhadores. O resultado principal destas ações, tem
contribuído para a formação cidadã, profissional e científica, por meio do estímulo ao
desenvolvimento de ações de extensão universitária integradas a projetos de
pesquisa científica, na região.
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.
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4. PROJEÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA O
QUINQUÊNIO 2018-2022 CONFORME EIXOS/DIMENSÕES
DO SINAES
4.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
4.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
4.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas
4.4 Eixo 4: Políticas de Gestão
4.5 Eixo 5: Infraestrutura Física
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4. PROJEÇÃO DOS OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA O QUINQUÊNIO 20182022, CONFORME EIXOS/DIMENSÕES DO SINAES.

A Unoeste tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos, uma prática
sistematizada de avaliação, análise e discussão do planejamento institucional, a
partir de um trabalho coletivo, com periódico acompanhamento. Profundos
questionamentos sobre sua missão, objetivos, metas e ações, no que se refere a
sua estrutura, organização e gestão, vêm sendo experimentados, com reflexos
positivos na eficiência e qualidade do trabalho desenvolvido nesta instituição.
O advento do Sistema Nacional de Educação Superior (SINAES), em 2004,
proporcionou às instituições desenvolver um trabalho de articulação das áreas do
planejamento, avaliação e informação, subsidiando dados e informações para a
atualização do Plano

de

Desenvolvimento Institucional (PDI) integrada à

autoavaliação institucional.
Merece destaque, nesta instituição, o fato de que todos os profissionais
envolvidos no processo de atualização do PDI fazem parte do seu corpo funcional,
não havendo contratação de serviços terceirizados. Executando o próprio
planejamento, aprende-se com o processo, assim como aumentam as chances de
tomar decisões mais acertadas com foco no efetivo desempenho do amanhã
institucional.
Assim justificado, apresenta-se abaixo o plano de trabalho estabelecido
para o planejamento de revisão e atualização do PDI, realizado pela CADI sob a
coordenação

da

CPA.

A

CADI

–

Comissão

de

Acompanhamento

do

Desenvolvimento Institucional foi constituída, inicialmente, pela Portaria da Reitoria
nº 008, de 5/06/2013; alterada a composição pela Portaria da Reitoria nº 11, de
19/02/2014 e, também, pela Portaria da Reitoria nº 10, de 18/03 de 2016.
Atualmente os integrantes da CADI estão designados pela Portaria da Reitoria nº 07,
de 11/05/2017.
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 1º MOMENTO:
Foi realizada, durante a reunião da CPA em 21 de fevereiro de 2017, a
primeira chamada para o início dos trabalhos de elaboração do PDI 2018/2022 junto
à CADI.
Nesse momento também foi proposta a revisão dos coordenadores e
membros dos grupos de trabalho da CADI, estabelecidos na Portaria nº 10, de 18
de março de 2016 - Reitoria.
Como material de apoio para essa reunião, foram utilizados os seguintes
documentos: Decreto 5773/ 2006 - artigo16; Nota Técnica nº 14, de 07 de fevereiro
de 2014; Nota Técnica nº 65, de 09 de outubro de 2014; Relato Institucional
(Instrumento de Avaliação Institucional Externa – janeiro de 2014).
Foi desenvolvido o Modelo de Avaliação das Dimensões – Avaliação
Diagnóstica das Metas e Ações previstas no PDI 2013/2017.
 2º MOMENTO:
Neste momento, em reunião da CPA e CADI no dia 4 de abril de 2017, foi
proposta a metodologia para a elaboração do PDI 2018/2022, composta por quatro
fases:
1. Organização (fevereiro/março-2017): comissões constituídas.
2. Preparação (abril/maio/junho-2017): avaliação dos objetivos, metas e ações
do PDI 2013/2017, diagnóstico real.
3. Diagnóstico (2ºsemestre/2017): levantamento de dados e informações;
análise das informações; propostas de ações para o quinquênio 2018/2022.
4. Planejamento (2º semestre/2017 e 1º semestre/2018): a partir do
diagnóstico foram determinadas as necessidades não atendidas no quinquênio
anterior e as propostas de metas e ações para o PDI 2018/2022;
4. Finalização (1º trimestre/2018): relatório final PDI 2018/2022 e divulgação.
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 3º MOMENTO:
O objetivo desse momento foi reunir, em 22 de agosto de 2017,
representantes de todas as áreas da Unoeste para iniciar o processo de atualização
do PDI, com a apresentação do plano de trabalho para a implementação do
processo de atualização.
Foram apresentados aos participantes da reunião os aspectos conceituais e
complementares do PDI, bem como a Missão, valores e visão da Unoeste. Foi
socializada

aos

representantes

da

CADI,

a

Portaria

da

Comissão

de

Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional - CADI nº 007/2017 – Reitoria.
A CADI encontra-se na etapa de Diagnóstico, momento em que se buscou
compreender a situação atual da IES para identificar as potencialidades e
fragilidades para, a partir desse resultado, estruturar as ações futuras. Foi utilizado
um documento referência.

 4º MOMENTO:
Com a finalização da etapa de Diagnóstico, iniciou-se a etapa de
Planejamento, tratada em reunião de 05 de outubro de 2017 – CPA/CADI.

Foram definidas as fases de Rediscussão e Atualização do PDI – 2018/2022,
demonstradas na tabela abaixo:
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Tabela 5 - Fases de Rediscussão e Atualização do PDI
FASE

PROCEDIMENTO

EXECUTOR(ES)

I

Reorganização da Comissão de Acompanhamento
do Desenvolvimento Institucional – CADI
Reuniões para preparação do processo de avaliação
diagnóstica

Reitoria, CPA e
Coordenadores das
Dimensões - CADI

II

Avaliação diagnóstica dos objetivos, metas e ações
do PDI – 2013/2017 com utilização do diagnóstico
atual realizado com o apoio do Trello.

CPA, Coordenadores e
Membros dos Grupos
de Trabalho - CADI

abril a julho de
2017

III

Reunião da Comissão de Acompanhamento do
Desenvolvimento Institucional (CADI) com apoio da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e
representantes dos Grupos de Trabalho –
22/08/2017.
Estabelecimento de metodologia, cronograma e
estratégias.

CADI/CPA e
representantes dos
Grupos de Trabalho

agosto de 2017

IV

PERÍODO

março de 2017

Momentos de discussão para atualização das
políticas institucionais e das linhas estratégicas de
atuação, implementando uma política de gestão e de
continuidade do desenvolvimento, subsidiados pelo
diagnóstico do PDI 2013/2017, dos resultados da
autoavaliação institucional e dos cursos, bem como
das avaliações externas.

CPA, CADI, PróReitorias, Reitoria,
representantes da
comunidade
acadêmica

V

Estrutura da Versão Preliminar

Comissão constituída

novembro de
2017

VI

Redação Final e Aprovação

Comissão constituída.

1º trimestre/2018

VII

Publicação do PDI

agosto a outubro
de 2017

Abril 2018
Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

 5º MOMENTO:
Em reunião CPA/CADI de 20 de fevereiro de 2018, ocorreu a apresentação e
discussão dos elementos do artigo Art. 21 do Decreto nº 9.235, de 15 de Dezembro
de 2017, para adequação do PDI, e definição de prazo final para envio das metas e
ações articuladas com os cinco eixos do PDI.
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O 5º momento foi marcado pelo início da elaboração da redação final do PDI
2018/2022,

que

será,

posteriormente,

socializado

através

dos

canais

de

comunicação da Unoeste.
Assim exposto, foram definidos os Objetivos, Metas e Ações da Unoeste para
o quinquênio 2018/2022, conforme eixos/dimensões Sinaes, a seguir apresentados:

4.1. Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

OBJETIVO GERAL DO EIXO 1: Articular as ações de planejamento com os
processos e resultados da autoavaliação institucional e das avaliações externas.
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Meta 1:
Avaliar para planejar, implementar e gestar ações pedagógicas e administrativas,
tendo em vista os padrões de qualidade do ensino, pesquisa e extensão e de suas
articulações.
Ações:
- Fortalecer o desenvolvimento institucional a partir dos processos de planejamento
articulados aos processos de autoavaliação e aos resultados das avaliações
externas. (2018-2022)
- Desenvolver o processo de autoavaliação em atendimento às necessidades
institucionais. (2018-2022)
- Sensibilizar os setores da comunidade acadêmica para a participação no processo
de autoavaliação apropriando-se de seus resultados. (2018-2022)
- Desenvolver o processo de autoavaliação de modo a gerar juízos críticos sobre a
instituição. (2018-2022)
- Elaborar relatórios de autoavaliação de acordo com a previsão de postagem para
cada ano do triênio, com demonstração de ações de melhorias no processo de
gestão da instituição. (2018-2022)
- Manutenção e aperfeiçoamento dos trabalhos da CADI. (2018-2022)
- Fortalecer os procedimentos avaliativos institucionais, para uma reorientação do
planejamento institucional. (2018-2022)
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Meta 2:
Garantir as condições necessárias para a continuidade da atuação da CPA.

Ações:
- Atualizar, regularmente, pela gestão institucional, a rede de apoio à CPA no que
tange aos recursos humanos e infraestrutura, dinamizando sua atuação. (20182022)
- Manter e fortalecer o funcionamento da CPA dentro das orientações previstas no
seu regulamento interno e na legislação própria do Ministério da Educação-Sinaes,
estabelecendo-se assim, ciclos de autoavaliação institucional. (2018-2022)
- Assegurar e aperfeiçoar o processo de retroalimentação na autoavaliação
institucional por meio da interação da CPA com a comunidade acadêmica. (20182022)

Meta 3:
Expandir o processo de publicização dos resultados dos processos de avaliação
institucional.

Ações:
- Manter a página eletrônica (www.unoeste.br/cpa) atualizada quanto à divulgação
dos relatórios oriundos dos resultados das avaliações. (2018-2022)
- Intensificar a comunicação com todos os gestores, de cursos e de setores, sobre o
processo de avaliação institucional. (2018-2022)

4.2. Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

OBJETIVO GERAL DO EIXO 2: Promover o desenvolvimento institucional por meio
da atualização das políticas e estratégias de gestão da universidade garantindo que
as ações de ensino, pesquisa e extensão sejam pautadas por responsabilidade
social e ambiental contribuindo para a transformação da sociedade.
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Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Meta 1:
Assegurar a avaliação e a efetivação das metas e ações propostas no PDI, nos
diferentes eixos e dimensões, como fortalecimento da Missão Institucional.

Ações:
- Propostas para avaliação anual da execução das metas e ações do Plano de
Desenvolvimento Institucional com participação da CPA e da CADI. (2018-2022)
- Estabelecimento de novos critérios para discussão dos resultados da avaliação
anual do PDI e para propostas de reorientações para cumprimento e/ou
adequações necessárias ao mesmo. (2018-2022)
- Fortalecimento da CADI, como instrumento de monitoramento crítico das ações do
PDI. (2018-2022)
- Ampliação institucional da divulgação e discussão com a comunidade acadêmica
da missão, valores e visão da Unoeste, bem como, dos objetivos, metas e ações
do PDI (2018/2022).

Meta 2:
Fortalecer o envolvimento da comunidade acadêmica e administrativa na formulação
de programas e ações coerentes com as políticas institucionais.

Ação:
- Reorientação para que as propostas de programas e ações dos diferentes
cursos/setores mantenham coerência com as novas metas e ações propostas no
PDI, articuladas com as políticas institucionais. (2018-2022)

Meta 3:
Promover a articulação efetiva entre o PDI e o PPI no que diz respeito às atividades
de ensino, pesquisa e inovação, extensão, gestão e responsabilidade social e
ambiental.
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Ações:
- Propostas de ações de garantia de alinhamento entre o PDI e as políticas de
ensino, pesquisa e inovação, extensão e de responsabilidade social e ambiental.
(2018-2022)
- Fortalecimento das práticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural,
e das ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da
igualdade étnico-racial. (2018-2022)
- Ações de reforço na articulação da política institucional para a modalidade a
distância com o PDI e no alinhamento da base tecnológica institucional com o
projeto pedagógico da sua utilização. (2018-2022)
- Atualização de estudo para implantação de polos EAD considerando indicadores
sugeridos em legislação própria. (2018-2022)
- Busca de consolidação da gestão da Unoeste orientada pelo seu compromisso
social, bem como, pelos princípios da Educação Ambiental estabelecidos no PDI
em coerência com a legislação específica. (2018-2022)
- Acompanhamento do trabalho acadêmico desenvolvido nos cursos da instituição
tendo como referência a formação do egresso conforme perfil estabelecido no PDI
e ajustado segundo as especificidades do Projeto Pedagógico de Curso - PPC de
cada curso. (2018-2022)
- Proposta de reelaboração dos PPC´s dos cursos na direção das políticas
estabelecidas no PPI, quais sejam, de ensino, pesquisa, extensão, gestão e
responsabilidade social. (2018-2022)
- (Re)análise do contexto da Instituição acrescentando aos dados socioeconômicos
da região os dados socioambientais, conforme estabelecido em sua missão no PDI.
(2018-2022)
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
Meta 1:
Atender às expectativas atuais e potenciais, de inclusão, sustentabilidade e
desenvolvimento da sociedade, por meio de ações pedagógicas que garantam a
formação de profissionais qualificados, técnica e eticamente comprometidos com
resultados sociais.

Ações:
- Aperfeiçoar, nos projetos de cursos, a formação ampliada e interdisciplinar através
de atividades/projetos culturais, esportivos e de lazer. (2018-2022)
- Permear, nos projetos de cursos, temas transversais focados na responsabilidade
social e ambiental, para vivência e interpretação das políticas públicas. (2018-2022)
- Consolidar uma política institucional de acessibilidade voltada à inclusão dos
estudantes com deficiência. (2018-2022)
- Enfatizar, nos projetos de cursos, a necessidade da formação cidadã para o
trabalho, ao longo dos cursos, com participação de todos os atores envolvidos no
processo pedagógico. (2018-2022)
- Ampliar, nos projetos de cursos, parcerias para os saberes pedagógicos, por meio
de atividades de confraternização com as periferias e meio rural. (2018-2022)
- Fortalecer as ações de acolhimento solidário aos alunos visando auxiliar no seu
processo de formação acadêmica e cidadã e desenvolver estratégias de
intervenção (ações de suporte socioeconômico, cultural e pedagógico) para
minimizar evasão e evitar a frustração da não conclusão ou da conclusão dos
cursos fora dos prazos estabelecidos para a integralização curricular. (2018-2022)
- Fortalecer, o fórum anual sobre responsabilidade social e ambiental, inserido na
programação do ENEPE/Unoeste. (2018-2022)
- Ampliar as ações acadêmicas (de ensino, pesquisa e extensão) voltadas para o
atendimento humanizado nas práticas do Sistema Único de Saúde (SUS). (20182022)
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Meta 2:
Manter e criar instrumentos que garantam os aspectos éticos, assegurando que os
seus resultados tragam benefícios à sociedade.

Ações:
- Ampliar a representatividade

interna e externa para fortalecimento do

funcionamento dos comitês e comissões de ética e biossegurança sediados na
Unoeste. (2018-2022)
- Zelar pela integridade científica na universidade. (2018-2022)

Meta 3:
Socializar o 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.

Ações:
- Fortalecer o desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão
nas várias áreas de conhecimento, que abordem as realidades regionais, focando
as características locais. (2018-2022)
- Fortalecer o desenvolvimento de projetos e atividades que envolvam o ensino, a
pesquisa e a extensão, em atendimento aos princípios de uma educação inclusiva
e de respeito à diversidade humana. (2018-2022)
- Difundir os resultados obtidos nas pesquisas e extensão com o objetivo de fornecer
informações úteis para a proposição e implementação de políticas públicas. (20182022)
- Difundir, nos cursos de graduação e pós-graduação, tecnologias e conhecimentos
institucionais inovadores, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e social.
(2018-2022)
- Aperfeiçoar e sistematizar, nos cursos de graduação e pós-graduação, os
programas/projetos de prevenção e combate às drogas e violência, em parceria
com o Estado e Sociedade Civil, para atendimento às políticas internas e externas
à universidade. (2018-2022)
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Meta 4:
Promover 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.

Ações:
- Assegurar, pela gestão institucional, que as normas internas para acompanhar o
desenvolvimento pedagógico, social e gerencial da universidade, atendam,
permanentemente,

aos

preceitos

da

responsabilidade

social

e

aos

da

responsabilidade ambiental, estabelecidos pelos órgãos públicos. (2018-2022)
- Propor a criação de um Sistema de Gestão Ambiental Institucional, com o propósito
de minimizar os impactos ambientais na universidade, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável, realizando o acompanhamento periódico de seus
avanços, divulgando melhorias e mostrando precauções necessárias em níveis
institucionais e locorregional. (2018-2022)
- Fortalecer estudos e práticas voltados ao meio ambiente, dirigidos às políticas de
preservação e sustentabilidade. (2018-2022)

Meta 5:
Intensificar o processo de formação da autocrítica e da transparência na gestão
institucional perante a sociedade.

Ações:
- Ampliar e consolidar a participação de representantes da instituição no processo
decisório da comunidade referente às questões do desenvolvimento local, social e
ambiental, bem como manter a participação ativa da sociedade civil em ações da
universidade. (2018-2022)
- Estreitar as relações sociais igualitárias entre Estado, Sociedade Civil e
Universidade para garantir da transparência e reciprocidade nas ações conjuntas
(parcerias). (2018-2022)
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- Contribuir, pela gestão institucional, para o desenvolvimento do capital social,
compartilhando normas e valores com a sociedade para aumentar a qualidade das
redes de inclusão social e inserção produtiva, tendo em vista o benefício e
aperfeiçoamento das instituições e governo local. (2018-2022)

Dimensão Responsabilidade Social e Ambiental

Quadro 8 - Quadro de alinhamento (Metas Estratégicas, Políticas e Plano de Ação)
METAS
ESTRATÉGICA
E1- Cumprir as
metas e
objetivos
estabelecidos no
Plano de Gestão
de
Logística
Sustentável da
Unoeste

Responsabilidade
ambiental
Responsabilidade
Social
Diversidade, inclusão
e acessibilidade
Inovação
Avaliação contínua e
desenvolvimento das
ações e espaços
Socialização do
conhecimento
produzido pela
universidade

POLITICA

AÇÕES

Atendimento às
expectativas atuais
e potenciais, de
inclusão,
sustentabilidade e
desenvolvimento
da sociedade, por
meio de ações
pedagógicas que
garantam a
formação de
profissionais
qualificados,
técnica e
eticamente
comprometidos
com resultados
sociais

- Aperfeiçoar, nos projetos de
cursos, a formação ampliada e
interdisciplinar
através
de
atividades/projetos
culturais,
esportivos e de lazer.
- Permear, nos projetos de cursos,
temas transversais focados na
responsabilidade social e ambiental,
inovação,
para
vivência
e
interpretação das políticas públicas.
Consolidar uma política institucional
de acessibilidade voltada à inclusão
dos estudantes com deficiência.
- Enfatizar, nos projetos de cursos,
a necessidade da formação cidadã
para o trabalho, ao longo dos
cursos, com participação de todos
os atores envolvidos no processo
pedagógico.
- Ampliar, nos projetos de cursos,
parcerias
para
os
saberes
pedagógicos,
por
meio
de
atividades de confraternização com
as periferias e meio rural.
Fortalecer
as
ações
de
acolhimento solidário aos alunos
visando auxiliar no seu processo de
formação acadêmica e cidadã e
desenvolver
estratégias
de
intervenção (ações de suporte
socioeconômico,
cultural
e
pedagógico) para minimizar evasão
e evitar a frustração da não
conclusão ou da conclusão dos
cursos
fora
dos
prazos
estabelecidos para a integralização
curricular.
- Fortalecer, o fórum anual sobre
responsabilidade social e ambiental,
inserido
na
programação do
ENEPE/Unoeste.
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- Ampliar as ações acadêmicas (de
ensino, pesquisa e extensão)
voltadas para o atendimento
humanizado nas práticas do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Responsabilidade
ambiental
Responsabilidade
Social

Responsabilidade
Social
Transparência na
gestão

E 2- Cumprir as
metas e
objetivos
estabelecidos no
Plano de
Acessibilidade e
Inclusão

Socialização do
conhecimento
produzido pela
universidade
Promoção de ações
administrativo-

. Promoção de
ações
administrativoacadêmicas 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.

Manutenção e
criação de
instrumentos que
garantam os
aspectos éticos,
assegurando que
os seus resultados

- Assegurar, pela gestão
institucional, que as normas
internas para acompanhar o
desenvolvimento pedagógico, social
e gerencial da universidade,
atendam, permanentemente, aos
preceitos da responsabilidade social
e aos da responsabilidade
ambiental, estabelecidos pelos
órgãos públicos.
- Propor a criação de um Sistema
de Gestão Ambiental Institucional,
com o propósito de minimizar os
impactos
ambientais
na
universidade, contribuindo para o
desenvolvimento
sustentável,
realizando o acompanhamento
periódico
de
seus
avanços,
divulgando melhorias e mostrando
precauções necessárias em níveis
institucional e locorregional.
- Fortalecer estudos e práticas
voltados ao meio ambiente,
dirigidos às políticas de
preservação e sustentabilidade.
- Ampliar e consolidar a
participação de representantes da
instituição no processo decisório da
comunidade referente às questões
do desenvolvimento local, social e
ambiental, bem como manter a
participação ativa da sociedade civil
em ações da universidade.
- Estreitar as relações sociais
igualitárias entre Estado, Sociedade
Civil e Universidade para garantir
da transparência e reciprocidade
nas ações conjuntas (parcerias).
- Contribuir, pela gestão
institucional, para o
desenvolvimento do capital social,
compartilhando normas e valores
com a sociedade para aumentar a
qualidade das redes de inclusão
social e inserção produtiva, tendo
em vista o benefício e
aperfeiçoamento das instituições e
governo local.
- Ampliar a representatividade
interna
e
externa
para
fortalecimento do funcionamento
dos comitês e comissões de ética e
biossegurança
sediados
na
Unoeste
- Zelar pela integridade científica na
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acadêmicas por
integrantes do corpo
social da instituição
Socialização do
conhecimento
produzido pela
universidade

tragam benefícios à
sociedade.

universidade

. 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.

- Fortalecer o desenvolvimento de
projetos de ensino, de pesquisa e
de extensão nas várias áreas de
conhecimento, que abordem as
realidades regionais, focando as
características locais;
- Fortalecer o desenvolvimento de
projetos e atividades que envolvam
o ensino, a pesquisa e a extensão,
em atendimento aos princípios de
uma educação inclusiva e de
respeito à diversidade humana
- Difundir os resultados obtidos nas
pesquisas e extensão com o
objetivo de fornecer informações
úteis
para a
proposição
e
implementação
de
políticas
públicas.
- Difundir, nos cursos de graduação
e pós-graduação, tecnologias e
conhecimentos
institucionais
inovadores, contribuindo para o
desenvolvimento
acadêmico
e
social.
- Aperfeiçoar e sistematizar, nos
cursos de graduação e pósgraduação, os programas/projetos
de prevenção e combate às drogas
e violência, em parceria com o
Estado e Sociedade Civil, para
atendimento às políticas internas e
externas à universidade.

Fonte: CADI/Unoeste, 2018.

4.3. Eixo 3: Políticas Acadêmicas

OBJETIVO GERAL DO EIXO 3: Oferecer ensino, pesquisa e extensão de
excelência, visando contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico,
tecnológico e humanístico nos âmbitos regional, nacional e internacional, e garantir a
eficiência no atendimento à comunidade acadêmica e na comunicação com a
sociedade.
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

A - Políticas para o Ensino

A1 - Políticas para o Ensino de Graduação
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Meta 1:
Fomentar ambientes institucionais de discussão de propostas e estratégias para o
ensino inovador (metodologias).

Ações:
- Criar e fortalecer núcleos de estudo de práticas e inovações pedagógicas por área
de conhecimento, sob a coordenação do NIDEP. (2018-2019)
- Sistematizar a capacitação docente para o ensino inovador. (Contínuo)

Meta 2:
Desenvolver ações institucionais de flexibilização curricular e de interdisciplinaridade
nos PPC s.

Ações:
- Criar e fortalecer núcleos de estudo de práticas e inovações pedagógicas por área
de conhecimento visando a flexibilização curricular e a interdisciplinaridade, sob a
coordenação do NIDEP. (2018-2019)
-

Sistematizar

a

capacitação

docente

para

flexibilização

curricular

e

a

interdisciplinaridade. (Contínuo)
- Planejar e criar novos modelos organizacionais de processos visando a
flexibilização curricular e interdisciplinaridade. (2019-2020)
- Desenvolver novos sistemas de tecnologia de informação atendendo aos novos
modelos organizacionais. (2019-2022)
- Criar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento de flexibilização
curricular e interdisciplinaridade. (2019-2022)

Meta 3:
Ampliar e aprimorar a utilização da semipresencialidade.

Ações:
- Diagnosticar a efetividade da aprendizagem nas disciplinas semipresenciais no
modelo atual. (2018)
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- Aperfeiçoar o ensino semipresencial visando o aprendizado de qualidade e a
relação custo-benefício. (2019-2022)
- Ampliar a semipresencialidade nos cursos de graduação. (2019-2022)

Meta 4:
Estabelecer políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção
acadêmica docente.

Ações:
- Definir jornada para produção docente e orientação de iniciação científica nos
cursos de graduação. (Contínuo)
- Definir metas de produção acadêmica por curso na graduação. Contínuo
- Implantar um centro de documentação e sistematizar as informações para
gerenciar as produções acadêmicas dos docentes. (2019)
- Adequar os PPCs dos cursos de graduação para fomentar que as atividades de
ensino e projetos integradores gerem produção acadêmica. (2019-2022)

Meta 5:
Estabelecer políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção
acadêmica discente.

Ações:
- Estabelecer um planejamento anual de participação em eventos, publicações e
produtos para a graduação (formação de fundo de recursos). (Contínuo)
- Fomentar a busca por recursos externos para a produção, divulgação e registro da
produção discente. (Contínuo)

Meta 6:
Implementar o processo de ensino-aprendizagem baseado em competências.
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Ações:
- Fortalecer nos NDEs dos cursos a compreensão legal, teórica e prática sobre a
concepção de uma matriz orientada por competência. (2018)
- Implementar competência e habilidades nos planos de ensino de todas as
disciplinas de todos os cursos. (2018-2019)
- Ampliar as discussões sobre como desenvolver metodologias de ensino e de
aprendizagem baseado em competências e habilidades. (2019-2022)
- Acompanhar e avaliar a implementação do processo de ensino aprendizagem
baseado em competências. (2020-2022)
- Articular as ações propostas com as metas de ensino inovador, flexibilização
curricular e semipresencialidade visando a construção dos novos PPC´s dos cursos
de graduação. (Contínuo)

Meta 7:
Estabelecer política institucional para internacionalização.

Ações:
- Criar um plano institucional de internacionalização. (2018)
- Fomentar a cultura da Internacionalização. (Contínuo)
- Planejar e criar novos modelos organizacionais de processos visando a
internacionalização (processos administrativos e jurídicos, acompanhamento e
acolhimento). (2019-2022)
Meta 8:
Buscar a excelência da qualidade no oferecimento dos cursos de graduação, tendo
em vista os instrumentos nacionais de avaliação superior.
Ações:
- Estabelecer um plano institucional de auxílio financeiro à capacitação pedagógica e
à titulação docente, visando a ampliação do quadro de doutores. (Contínuo)
- Criar e fortalecer núcleos de estudo de práticas e inovações pedagógicas por área
de conhecimento, sob a coordenação do NIDEP. (2018-2019)
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- Propor à Pró-Reitoria Acadêmica a padronização de procedimentos acadêmicoadministrativos em todos os cursos. (Contínuo)

Quadros de Alinhamento- PPI/PDI

Passaremos a apresentar os quadros de alinhamentos das metas
estratégicas, políticas e ações institucionais apresentadas no Projeto Pedagógico
Institucional- PPI e suas relações com o Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI 2018/2020.
Dimensão Ensino Graduação
Quadro 9 - Quadro de Alinhamento (Metas Estratégicas, Políticas e Plano de Ação)
METAS ESTRATÉGICAS
E1 - Buscar a excelência da
qualidade no oferecimento
dos cursos de graduação,
tendo
em
vista
os
instrumentos nacionais de
avaliação superior

POLITICAS
P9. de criação de espaços,
planejamento de programas e
projetos
do
Núcleo
Institucional
de
Desenvolvimento Pedagógico
dos Docentes da Unoeste
(NIDEP), para atualização e
desenvolvimento pedagógico
dos atores institucionais da
universidade, para, inclusive,
um atendimento profissional e
humanizado à comunidade
externa;
P5. de institucionalização de
ações inovadoras de ensino,
implementando
e
aperfeiçoando
os
novos
recursos
didáticopedagógicos,
buscando
agregar as novas tecnologias
às
metodologias
educacionais;

AÇÕES
Fomentar ambientes institucionais
de discussão de propostas e
estratégias para o ensino inovador
(metodologias)
Criar e fortalecer núcleos de estudo
de
práticas
e
inovações
pedagógicas
por
área
de
conhecimento, sob a coordenação
do NIDEP.
Sistematizar a capacitação docente
para o ensino inovador.
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E1 - Buscar a excelência da
qualidade no oferecimento
dos cursos de graduação,
tendo
em
vista
os
instrumentos nacionais de
avaliação superior
E4 - Desenvolver ações
institucionais de flexibilização
curricular

E1 - Buscar a excelência da
qualidade no oferecimento
dos cursos de graduação,
tendo
em
vista
os
instrumentos nacionais de
avaliação superior
E4 - Desenvolver ações
institucionais de flexibilização
curricular

P3. de reestruturação e
aprimoramentos processuais
dos cursos e das suas
matrizes
curriculares,
pautados nas necessidades
de formação continuada do
indivíduo e de atendimento
das demandas sociais e
legais;
P2. de elaboração de projetos
pedagógicos dos cursos que
reafirmem o compromisso
social e a responsabilidade
ético–política da Universidade
com a formação acadêmica
oferecida;
P7. de desenvolvimento de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que
favoreçam a criação e a
inovação
no
ambiente
acadêmico;

Desenvolver ações institucionais de
flexibilização
curricular
e
de
interdisciplinaridade nos PPC s.
Criar e fortalecer núcleos de estudo
de
práticas
e
inovações
pedagógicas
por
área
de
conhecimento
visando
a
flexibilização
curricular
e
a
interdisciplinaridade,
sob
a
coordenação do NIDEP
Sistematizar a capacitação docente
para flexibilização curricular e a
interdisciplinaridade
Planejar e criar novos modelos
organizacionais
de
processos
visando a flexibilização curricular e
interdisciplinaridade
Desenvolver novos sistemas de
tecnologia
de
informação
atendendo aos novos modelos
organizacionais.
Criar ambientes físicos adequados
para
o
desenvolvimento
de
flexibilização
curricular
e
interdisciplinaridade.

P6. de incentivo às atividades
extracurriculares do corpo
discente, enriquecendo a
vivência
acadêmica
e
profissional e o consequente
desenvolvimento
de
competências e habilidades
que garantam ao egresso a
colocação profissional e o
desenvolvimento
da
responsabilidade social e
ambiental;

Ampliar e aprimorar a utilização da
semipresencialidade
Diagnosticar a efetividade da
aprendizagem
nas
disciplinas
semipresenciais no modelo atual
Aperfeiçoar o ensino semipresencial
visando o aprendizado de qualidade
e a relação custo-benefício
Ampliar a semipresencialidade nos
cursos de graduação.
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E1 - Buscar a excelência da
qualidade no oferecimento
dos cursos de graduação,
tendo
em
vista
os
instrumentos nacionais de
avaliação superior

E1 - Buscar a excelência da
qualidade no oferecimento
dos cursos de graduação,
tendo
em
vista
os
instrumentos nacionais de
avaliação superior

P9. de criação de espaços,
planejamento de programas e
projetos
do
Núcleo
Institucional
de
Desenvolvimento Pedagógico
dos Docentes da Unoeste
(NIDEP), para atualização e
desenvolvimento pedagógico
dos atores institucionais da
universidade, para, inclusive,
um atendimento profissional e
humanizado à comunidade
externa;
P6. de incentivo às atividades
extracurriculares do corpo
discente, enriquecendo a
vivência
acadêmica
e
profissional e o consequente
desenvolvimento
de
competências e habilidades
que garantam ao egresso a
colocação profissional e o
desenvolvimento
da
responsabilidade social e
ambiental;
P6. de incentivo às atividades
extracurriculares do corpo
discente, enriquecendo a
vivência
acadêmica
e
profissional e o consequente
desenvolvimento
de
competências e habilidades
que garantam ao egresso a
colocação profissional e o
desenvolvimento
da
responsabilidade social e
ambiental
P12.
de
práticas
de
publicação institucional de
editais para chamada de
alunos de graduação e pós
graduação para envolvimento
em projetos de pesquisa, de
extensão e aprimoramento
profissional (ensino);

Estabelecer Políticas institucionais
e ações de estímulo e difusão para
a produção acadêmica docente
Definir jornada para produção
docente e orientação de iniciação
científica nos cursos de graduação.
Definir
metas
de
produção
acadêmica por curso na graduação.
Implantar
um
centro
de
documentação e sistematizar as
informações para gerenciar as
produções
acadêmicas
dos
docentes.
Adequar os PPCs dos cursos de
graduação para fomentar que as
atividades de ensino e projetos
integradores
gerem
produção
acadêmica.

Estabelecer Políticas institucionais
e ações de estímulo e difusão para
a produção acadêmica discente
Estabelecer um planejamento anual
de
participação
em
eventos,
publicações e produtos para a
graduação (formação de fundo de
recursos)
Fomentar a busca por recursos
externos
para
a
produção,
divulgação e registro da produção
discente.
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E1 - Buscar a excelência da
qualidade no oferecimento
dos cursos de graduação,
tendo
em
vista
os
instrumentos nacionais de
avaliação superior

P9. de criação de espaços,
planejamento de programas e
projetos
do
Núcleo
Institucional
de
Desenvolvimento Pedagógico
dos Docentes da Unoeste
(NIDEP), para atualização e
desenvolvimento pedagógico
dos atores institucionais da
universidade, para, inclusive,
um atendimento profissional e
humanizado à comunidade
externa;

Implementar o
aprendizagem
competências

P6. de incentivo às atividades
extracurriculares do corpo
discente, enriquecendo a
vivência
acadêmica
e
profissional e o consequente
desenvolvimento
de
competências e habilidades
que garantam ao egresso a
colocação profissional e o
desenvolvimento
da
responsabilidade social e
ambiental;

Implementar
competência
e
habilidades nos planos de ensino
de todas as disciplinas de todos os
cursos.

P9. de criação de espaços,
planejamento de programas e
projetos
do
Núcleo
Institucional
de
Desenvolvimento Pedagógico
dos Docentes da Unoeste
(NIDEP), para atualização e
desenvolvimento pedagógico
dos atores institucionais da
universidade, para, inclusive,
um atendimento profissional e
humanizado à comunidade
externa;

E3
Buscar
a
internacionalização
institucional
no
ensino,
pesquisa e extensão

P17. de promoção de ações
institucionais de estímulo e
consolidação das práticas de
internacionalização
no
ensino, pesquisa e extensão.

processo ensino
baseado
em

Fortalecer nos NDEs dos cursos a
compreensão legal, teórica e prática
sobre a concepção de uma matriz
orientada por competência.
Ampliar as discussões sobre como
desenvolver
metodologias
de
ensino e de aprendizagem baseado
em competências e habilidades.

Acompanhar
e
avaliar
a
implementação do processo de
ensino aprendizagem baseado em
competências.
Articular as ações propostas com as
metas
de
ensino
inovador,
flexibilização
curricular
e
semipresencialidade
visando
a
construção dos novos PPC´s dos
cursos de graduação.

Criar um plano institucional de
internacionalização
Fomentar
a
Internacionalização

cultura

da

Planejar e criar novos modelos
organizacionais
de
processos
visando
a
internacionalização
(processos
administrativos
e
jurídicos,
acompanhamento
e
acolhimento)
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E1 - Buscar a excelência da
qualidade no oferecimento
dos cursos de graduação,
tendo
em
vista
os
instrumentos nacionais de
avaliação superior

P4.
de
investimento
continuado 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

Estabelecer um plano institucional
de auxílio financeiro à capacitação
pedagógica e à titulação docente,
visando a ampliação do quadro de
doutores.
Criar e fortalecer núcleos de estudo
de
práticas
e
inovações
pedagógicas
por
área
de
conhecimento, sob a coordenação
do NIDEP.
Propor à Pró-Reitoria Acadêmica a
padronização de procedimentos
acadêmico-administrativos
em
todos os cursos.

Fonte: CADI/Unoeste, 2018.

A2 – Políticas para o Ensino de Pós-Graduação
Meta 1:
Promover a ampliação da qualificação dos docentes permanentes dos cursos de
Pós-Graduação stricto sensu.
Ações:
- Ampliar e garantir de forma efetiva a participação dos docentes da Pós-Graduação
stricto sensu em eventos de natureza técnico-científica no Brasil e no exterior.
(2018-2022)
- Implementar linha de fomento institucional (Fundo), com orçamento anual para
cada programa, que contemple auxílio das despesas para participação em eventos
de natureza técnico-científica no Brasil e no exterior. (2018)
- Ampliar e consolidar a política de incentivo aos docentes da Pós-Graduação stricto
sensu para a realização de Pós-Doutorado no Brasil e/ou no exterior, com
afastamento integral e benefício de vencimentos na stricto sensu. (2018-2022)
- Aumentar, em relação ao quinquênio anterior, o número de publicações de artigos
científicos em periódicos com estratos superiores (A1, A2, B1 e B2), para os
docentes

permanentes,

de

acordo

com

a

área

de

concentração

do

Curso/Programa, respeitando as seguintes metas de crescimento: Artigos A1: 15%;
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Artigos A2: 15%; Artigos B1: 20%; Artigos B2: 5%. Criar política institucional de
financiamento. (2018-2022)
- Aumentar submissão de pedidos de Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ
junto ao CNPQ. (2018-2022)
- Incentivar pedidos de produtos e patentes a serem registradas de acordo com a
característica de cada Curso/Programa. (2018-2022)

Meta 2:
Ampliar a participação da Pós-Graduação stricto sensu nas discussões e ações
voltadas para a inserção social.

Ações:
- Fortalecer os vínculos dos projetos de pesquisa e atividades da pós-graduação
com ações de inserção social. (2018-2022)
- Criar uma equipe gestora que integre os diferentes cursos de Pós-Graduação
stricto sensu em projetos de pesquisa, ensino e extensão voltados para as
questões de educação inclusiva, étnico-racial, socioambiental, de saúde e de
direitos humanos, no contexto acadêmico-científico das atividades da PósGraduação stricto sensu e na comunidade locorregional. (2018)
- Propor ações integradas pelos cursos de Pós-Graduação stricto sensu, com
instituições,

organizações

e

entidades,

públicas

e/ou

privadas

para

o

desenvolvimento de projetos e atividades de inserção social e comunitária
locorregional e nacional. (2018-2022)

Meta 3:
Consolidar as relações interinstitucionais entre programas/cursos de Pós-Graduação
dentro e fora do país, de acordo com critérios estabelecidos pelos órgãos avaliativos
e agências de fomento.

Ações:
- Atualizar a política de internacionalização da Pós-Graduação que permita: (20182022)
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- a participação de docentes permanentes como visitantes ou convidados para
atividades (cursos, disciplinas e palestras) em instituições estrangeiras;
- a vinda de pesquisadores internacionais como visitantes ou convidados para
atividades (cursos, disciplinas e palestras) nos PPG;
- a realização de pós-doutoramento em instituições estrangeiras;
- a participação dos docentes em orientação, coorientação ou supervisão de
dissertações, teses e estágios de estrangeiros;
- a participação dos docentes em projetos de pesquisa entre grupos brasileiros
e/ou estrangeiros que fortalecem a mobilidade docente e discente;
- a intensificação a publicação de artigos científicos em periódicos de impacto
em coautoria com pesquisadores de instituições internacionais;
- o desenvolvimento de ações de atração de discentes estrangeiros (divulgação
do edital específico em língua estrangeira, isenção da mensalidade do
Programa, bolsas Institucional de permanência, oferecimento de disciplinas em
línguas estrangeiras, apoio ao discente);
- o desenvolvimento de ações de incentivo para o envio de discentes para
estágios em instituições internacionais (oferta de curso de inglês, divulgação de
editais com oportunidades, apoio aos trâmites interinstitucionais, isenção da
mensalidade do programa no período do estágio).
- Definir uma política de fomento institucional para a viabilização das ações de
internacionalização. (2018)
- Viabilizar financeiramente e de forma efetiva a participação dos coordenadores
e/ou representantes em reuniões organizadas por entidades de referência em cada
área (fóruns, associações, sociedades, Capes) destinadas a discussões referentes
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos Cursos e Programas de PósGraduação e o avanço técnico científico em âmbito nacional e internacional. (20182022)
- Viabilizar financeiramente e de forma efetiva a participação de pesquisadores
externos em bancas examinadoras de teses e dissertações. (2018-2022)
- Incentivar a captação de alunos estrangeiros (pagantes e/ou não pagantes) aos
programas. (2018-2022)
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Meta 4:
Ampliar a qualificação do corpo discente da Pós-Graduação stricto sensu.

Ações:
- Aperfeiçoar o Programa de Experiência Docente para os alunos da Pós-Graduação
stricto sensu em disciplinas de cursos de graduação (regulamentação das normas
de acesso e permanência ao Programa, incluindo carga horária e atividades a
serem desenvolvidas). (2018)
- Realizar um evento científico institucional a cada 2 anos com a participação e
organização dos docentes e discentes dos Cursos e Programas stricto sensu de
alcance regional e/ou nacional visando ao fortalecimento das ações e da PósGraduação e captação de recursos a serem convertidos em projetos de pesquisa.
(2018-2022)
- Conceder auxílio financeiro para a divulgação de resultados de pesquisa realizadas
na Instituição, em congressos e/ou eventos técnicos-científicos. (2018-2022)
- Incentivar a captação de alunos estrangeiros (pagantes e/ou não pagantes) aos
programas. (2018-2022)

Meta 5:
Promover a integração entre Pós-Graduação e Graduação.

Ações:
- Fortalecer a participação das coordenações da Pós-Graduação em estâncias
colegiadas

institucionais

(reuniões

da

PROACAD,

Conselho

Universitário,

CONSEPE). (2018-2022)
- Criar meio de comunicação regular (boletim, agenda e feed de notícia na página da
pós-graduação stricto sensu) para a divulgação de eventos acadêmicos da PósGraduação (calendário de defesas, eventos científicos, palestras e outras
atividades). (2018)
- Criar um instrumento de avaliação para os alunos de graduação visando o
diagnóstico de intenção de ingresso na Pós-Graduação stricto sensu e forma de
capacitação de aluno. (2018)
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- Ampliar o incentivo à iniciação científica na graduação e sua integração com a
stricto sensu, desde o início da entrada discente, visando aumento da conversão
desses discentes para os programas da Unoeste. (2018)
- Criar o plano de fidelização de graduados para os cursos e programas da pósgraduação stricto sensu, por meio de bolsas e descontos em mensalidade, em
especial para alunos com destaque acadêmico, e alunos bolsistas FAPESP e
CNPq. (2018-2022)
- Média anual de 2 iniciações científicas por docente permanente. (2018-2022)

Meta 6:
Implementar o sistema de autoavaliação dos programas/cursos e comissão de
assessoramento para assuntos da Pós-Graduação.

Ações:
- Instituir a Avaliação regular dos Programas/Cursos (infraestrutura, corpo docente e
coordenação) pelo discente e docente. (2018)
- Instituir uma câmara de assessoramento técnico para assuntos relativos a PósGraduação, formada por Coordenação e professores da Pós-Graduação. (20182022)

Meta 7:
Consolidar e ampliar o número de vagas e cursos da Pós-Graduação stricto sensu.

Ações:
- Promover, por meio de atribuição de horas de pesquisa e qualificação docente em
consonância com a meta 1, potenciais professores doutores da graduação para
que possam nuclear grupos de pesquisa visando novas propostas de mestrado ou
atuação nos cursos/programas já existentes. (2018-2022)
- Ampliar e promover a qualificação docente dos cursos de mestrado, em
consonância com a meta 1, visando à proposição de Doutorado. (2018-2022)
- Ampliar e promover a qualificação docente dos cursos de doutorado existentes, em
consonância com a meta 1, visando à consolidação dos Programas. (2018-2022)
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- Planejar consolidação e/ou aumento dos conceitos dos cursos e programas em
relação aos conceitos vigentes. (2018-2022)
- Ampliar o número de orientandos por docente permanente em relação ao exigido
pela Capes em cada área de concentração. (2018-2022)

Meta 8:
Atualizar o Plano de Carreira.

Ações:
- Criar critérios meritocráticos de ascensão horizontal e vertical (orientações de teses
e dissertações, publicação de artigos em revistas de impacto, participação em
eventos regionais, nacionais, internacionais, participação em comissões científicas
internas e externas, produção de pareceres internos e externos, participação em
bancas avaliadoras e outros. (2018)

Meta 9:
Ampliar e fortalecer a Pós-Graduação lato sensu.

Ações:
- Fortalecer as políticas de oferta de Cursos de Pós-Graduação lato sensu. (20182022)
- Ampliar e adequar a infraestrutura funcional para oferecimento e crescimento da
Pós-Graduação lato sensu. (2018-2022)
- Consolidar modelos de negócios para fortalecimento dos Cursos de PósGraduação lato sensu. (2018)
- Ampliar parcerias para oferecimento de Cursos de Pós-Graduação lato sensu
dentro e fora do Estado de São Paulo. (2018-2019)
- Fortalecer o departamento comercial para gerir a captação de candidatos aos
cursos. (2018-2022)
- Fortalecer a política de atualização do site da Pós-Graduação e modelo de
apresentação dos novos cursos. (2018)
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- Ampliar a dotação de recursos ao setor propiciando maior produto e atividade
tecnológica. (2018-2022)
- Desenvolver a oferta de cursos na modalidade semipresencial. (2018)
- Ofertar cursos de formação/capacitação voltados para a capacitação de docentes
para atuarem em cursos Lato Sensu, atendendo suas especificidades em termos
organizacionais e didático-pedagógico. (2018-2022)
- Aprimorar as políticas de acompanhamento e execução de processos de
cobranças visando reduzir a inadimplência. (2018-2022)
- Fortalecer o modelo de ofertas e a aprovação interna de cursos. (2018)
- Implementar melhorias nos processos de execução dos trabalhos de conclusão de
cursos, com o objetivo de estimular uma maior taxa de conclusão. (2018-2019)
- Fortalecer os sistemas internos de avaliação do curso. (2018-2019)
- Ampliar o raio médio de matrículas. (2018-2022)
- Ampliar os modelos de negócios relacionados a operacionalização dos cursos.
(2018-2019)
- Criar oferta de vagas para estudantes estrangeiros e viabilizar intercâmbio. (20182022)

Meta 10:
Fomentar o desenvolvimento da pesquisa.

Ações:
- Ampliar em pelo menos 50% as solicitações de bolsas/ auxílios de fomento
externo. (2018-2022)
- Aumentar o número de submissões de projetos de pesquisa e extensão para
captação de recursos externos. (2018-2022)

Meta 11:
Aperfeiçoar o atendimento acadêmico na Pós-Graduação stricto sensu.
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Ações:
- Desenvolver um Sistema Gestor acadêmico integrado para o gerenciamento das
atividades e informações relacionadas a stricto sensu e que forneça relatórios
referentes a vida acadêmica dos estudantes, disciplinas, docentes, projetos de
pesquisa e extensão aprovados, e integrado a plataforma Lattes do CNPQ. (20182022)
- Criar a secretaria virtual, para que os alunos possam solicitar documentos e
declarações via sistema acadêmico. (2018-2022)
- Verificar a viabilidade de ampliar os serviços da tesouraria do campus II para que
possa atender as demandas da Pós-Graduação, como recebimento de
mensalidade e pagamentos de taxas. (2018-2022)
Dimensão Ensino Pós-Graduação
Quadro 10 - Quadro de Alinhamento (Metas Estratégicas, Políticas e Plano de Ação)
METAS

POLITICAS

AÇÕES

P4.
de
investimento
continuado 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;
P7. de desenvolvimento
de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que
favoreçam a criação e a
inovação no ambiente
acadêmico;
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P17. de promoção de
ações institucionais de
estímulo e consolidação
das
práticas
de
internacionalização
no
ensino,
pesquisa
e
extensão
P1. de desenvolvimento
de ações pedagógicas

1 Ampliação da qualificação dos docentes permanentes
dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu
Ampliar e garantir de forma efetiva a participação dos
docentes da Pós-Graduação stricto sensu em eventos de
natureza técnico-científica no Brasil e no exterior.
Implementar linha de fomento institucional (Fundo), com
orçamento anual para cada programa, que contemple
auxílio das despesas para participação em eventos de
natureza técnico-científica no Brasil e no exterior.
Ampliar e consolidar a política de incentivo aos docentes da
Pós-Graduação stricto sensu para a realização de PósDoutorado no Brasil e/ou no exterior, com afastamento
integral e benefício de vencimentos na stricto sensu.
Aumentar, em relação ao quinquênio anterior, o número de
publicações de artigos científicos em periódicos com
estratos superiores (A1, A2, B1 e B2), para os docentes
permanentes, de acordo com a área de concentração do
Curso/Programa, respeitando as seguintes metas de
crescimento: Artigos A1: 15%; Artigos A2: 15%; Artigos B1:
20%; Artigos B2: 5%. Criar política institucional de
financiamento.
Aumentar submissão de pedidos de Bolsas de Produtividade
em Pesquisa – PQ junto ao CNPQ
Incentivar pedidos de produtos e
patentes a serem
registradas de acordo com a característica de cada
Curso/Programa

ESTRATÉGICAS
.
E1- Buscar
patamares de
excelência
acadêmica na PósGraduação

2-Ampliação da participação da Pós Graduação stricto
sensu nas discussões e ações voltadas para a inserção
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E2- Buscar a
internacionalização
institucional no
ensino, pesquisa e
extensão

que permitam a interface
entre ensino, pesquisa e
a extensão, a fim de que
se
possam
produzir
novos conhecimentos, a
partir
de
processos
investigativos
demandados
pelas
necessidades sociais;
P6. de incentivo às
atividades
extracurriculares
do
corpo
discente,
enriquecendo a vivência
acadêmica e profissional
e
o
consequente
desenvolvimento
de
competências
e
habilidades que garantam
ao egresso a colocação
profissional
e
o
desenvolvimento
da
responsabilidade social e
ambiental;
P7. de desenvolvimento
de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que
favoreçam a criação e a
inovação no ambiente
acadêmico;
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P13.
de
institucionalização
de
ações de interação com
os egressos;
P17. de promoção de
ações institucionais de
estímulo e consolidação
das
práticas
de
internacionalização
no
ensino,
pesquisa
e
extensão

social
Fortalecer os vínculos dos projetos de pesquisa e atividades
da pós-graduação com ações de inserção social
Criar uma equipe gestora que integre os diferentes cursos
de Pós-Graduação stricto sensu em projetos de pesquisa,
ensino e extensão voltados para as questões de educação
inclusiva, étnico-racial, socioambiental, de saúde e de
direitos humanos, no contexto acadêmico-científico das
atividades da Pós-Graduação stricto sensu e na
comunidade locorregional.
Propor ações integradas pelos cursos de Pós-Graduação
stricto sensu, com instituições, organizações e entidades,
públicas e/ou privadas para o desenvolvimento de projetos
e atividades de inserção social e comunitária locorregional e
nacional.

P1. de desenvolvimento
de ações pedagógicas
que permitam a interface
entre ensino, pesquisa e
a extensão, a fim de que
se possam produzir novos
conhecimentos, a partir
de
processos
investigativos
demandados
pelas

3 Consolidação das relações interinstitucionais entre
programas/cursos de Pós-Graduação dentro e fora do
país, de acordo com critérios estabelecidos pelos
órgãos avaliativos e agências de fomento
Atualizar a política de internacionalização da Pós-Graduação
que permita:
- a participação de docentes permanentes como visitantes
ou convidados para atividades (cursos, disciplinas e
palestras) em instituições estrangeiras;
- a vinda de pesquisadores internacionais como visitantes ou
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E1- Buscar
patamares de
excelência
acadêmica na PósGraduação

necessidades sociais;
P3. de reestruturação e
aprimoramentos
processuais dos cursos e
das
suas
matrizes
curriculares,
pautados
nas necessidades de
formação continuada do
indivíduo
e
de
atendimento
das
demandas
sociais
e
legais;
P4.
de
investimento
continuado 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;
P5. de institucionalização
de ações inovadoras de
ensino, implementando e
aperfeiçoando os novos
recursos
didáticopedagógicos, buscando
agregar
as
novas
tecnologias
às
metodologias
educacionais;
P7. de desenvolvimento
de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que
favoreçam a criação e a
inovação no ambiente
acadêmico;
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P17. de promoção de
ações institucionais de
estímulo e consolidação
das
práticas
de
internacionalização
no
ensino,
pesquisa
e
extensão

convidados para atividades (cursos, disciplinas e palestras)
nos PPG
- a realização de pós doutoramento em instituições
estrangeiras
- a participação dos docentes em orientação, coorientação
ou supervisão de dissertações, teses e estágios de
estrangeiros
- a participação dos docentes em projetos de pesquisa entre
grupos brasileiros e/ou estrangeiros que fortalecem a
mobilidade docente e discente
- a intensificação a publicação de artigos científicos em
periódicos de impacto em coautoria com pesquisadores de
instituições internacionais
- o desenvolvimento de ações de atração de discentes
estrangeiros (divulgação do edital específico em língua
estrangeira, isenção da mensalidade do Programa, bolsas
Institucional de permanência, oferecimento de disciplinas em
línguas estrangeiras, apoio ao discente)
- o desenvolvimento de ações de incentivo para o envio de
discentes para estágios em instituições internacionais
(oferta de curso de inglês, divulgação de editais com
oportunidades, apoio aos trâmites interinstitucionais, isenção
da mensalidade do programa no período do estágio).
Definir uma política de fomento institucional para a
viabilização das ações de internacionalização.
Viabilizar financeiramente e de forma efetiva a participação
dos coordenadores e/ou representantes em reuniões
organizadas por entidades de referência em cada área
(fóruns, associações, sociedades, Capes) destinadas a
discussões referentes ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos Cursos e Programas de PósGraduação e o avanço técnico científico em âmbito nacional
e internacional.
Viabilizar financeiramente e de forma efetiva a participação
de pesquisadores externos em bancas examinadoras de
teses e dissertações
Incentivar a captação de alunos estrangeiros (pagantes e/ou
não pagantes) aos programas.

P1. de desenvolvimento
de ações pedagógicas
que permitam a interface
entre ensino, pesquisa e
a extensão, a fim de que
se possam produzir novos
conhecimentos, a partir

4 Ampliação da qualificação do corpo discente da PósGraduação stricto sensu
Aperfeiçoar o Programa de Experiência Docente para os
alunos da Pós-Graduação stricto sensu em disciplinas de
cursos de graduação (regulamentação das normas de
acesso e permanência ao Programa, incluindo carga horária
e atividades a serem desenvolvidas).
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de
processos
investigativos
demandados
pelas
necessidades sociais;
P2. de elaboração de
projetos pedagógicos dos
cursos que reafirmem o
compromisso social e a
responsabilidade
ético–
política da Universidade
com
a
formação
acadêmica oferecida;
P3. de reestruturação e
aprimoramentos
processuais dos cursos e
das
suas
matrizes
curriculares,
pautados
nas necessidades de
formação continuada do
indivíduo
e
de
atendimento
das
demandas
sociais
e
legais;
P5. de institucionalização
de ações inovadoras de
ensino, implementando e
aperfeiçoando os novos
recursos
didáticopedagógicos, buscando
agregar
as
novas
tecnologias
às
metodologias
educacionais;
P6. de incentivo às
atividades
extracurriculares do corpo
discente, enriquecendo a
vivência acadêmica e
profissional
e
o
consequente
desenvolvimento
de
competências
e
habilidades que garantam
ao egresso a colocação
profissional
e
o
desenvolvimento
da
responsabilidade social e
ambiental;
P7. de desenvolvimento
de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que
favoreçam a criação e a
inovação no ambiente
acadêmico;
P11. de criação de
mecanismos de atenção

Realizar um evento científico institucional a cada 2 anos com
a participação e organização dos docentes e discentes dos
Cursos e Programas stricto sensu de alcance regional e/ou
nacional visando ao fortalecimento das ações e da PósGraduação e captação de recursos a serem convertidos em
projetos de pesquisa
Conceder auxílio financeiro para a divulgação de resultados
de pesquisa realizadas na Instituição, em congressos e/ou
eventos técnico-científicos.
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aos estudantes, visando
aumentar
a
sua
autoestima,
oferecendo
motivação e apoio nas
atividades acadêmicas;
P12. de práticas de
publicação institucional de
editais para chamada de
alunos de graduação e
pós
graduação
para
envolvimento em projetos
de pesquisa, de extensão
e
aprimoramento
profissional (ensino);
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P15.
de
institucionalização
de
ações inovadoras para
reduzir a evasão nos
cursos de graduação e
Pós-Graduação;
P16. de identificação de
alunos com necessidades
especiais e programação
de
atendimento/acompanha
mento especializados.
P17. de promoção de
ações institucionais de
estímulo e consolidação
das
práticas
de
internacionalização
no
ensino,
pesquisa
e
extensão.
P1. de desenvolvimento
de ações pedagógicas
que permitam a interface
entre ensino, pesquisa e
a extensão, a fim de que
se possam produzir novos
conhecimentos, a partir
de
processos
investigativos
demandados
pelas
necessidades sociais;
P3. de reestruturação e
aprimoramentos
processuais dos cursos e
das
suas
matrizes
curriculares,
pautados
nas necessidades de
formação continuada do
indivíduo
e
de
atendimento
das

5 Integração entre Pós-Graduação e Graduação
Fortalecer a participação das coordenações da Pós graduação em estâncias colegiadas institucionais (reuniões
da PROACAD, Conselho Universitário, CONSEPE)
Criar meio de comunicação regular (boletim, agenda e feed
de notícia na página da pós graduação stricto sensu) para a
divulgação de eventos acadêmicos da Pós-Graduação
(calendário de defesas, eventos científicos, palestras e
outras atividades).
Criar um instrumento de avaliação para os alunos de
graduação visando o diagnóstico de intenção de ingresso na
Pós-Graduação stricto sensu e forma de capacitação de
aluno.
Ampliar o incentivo à iniciação científica na graduação e sua
integração com a stricto sensu, desde o início da entrada
discente, visando aumento da conversão desses discentes
para os programas da Unoeste.
Criar o plano de fidelização de graduados para os cursos e
programas da pós-graduação stricto sensu, por meio de
bolsas e descontos em mensalidade, em especial para
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demandas
sociais
e
legais;
P6. de incentivo às
atividades
extracurriculares do corpo
discente, enriquecendo a
vivência acadêmica e
profissional
e
o
consequente
desenvolvimento
de
competências
e
habilidades que garantam
ao egresso a colocação
profissional
e
o
desenvolvimento
da
responsabilidade social e
ambiental;
P7. de desenvolvimento
de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que
favoreçam a criação e a
inovação no ambiente
acadêmico;
P8. de manutenção da
cultura avaliativa dando
continuidade à prática
permanente e crítica da
comunidade acadêmica, a
fim de que a instituição
possa acompanhar as
constantes
transformações
da
realidade;
P10. de fortalecimento do
processo de avaliação
institucional de forma a
continuar subsidiando o
planejamento das ações
institucionais;
P11. de criação de
mecanismos de atenção
aos estudantes, visando
aumentar
a
sua
autoestima,
oferecendo
motivação e apoio nas
atividades acadêmicas;
P12. de práticas de
publicação institucional de
editais para chamada de
alunos de graduação e
pós
graduação
para
envolvimento em projetos
de pesquisa, de extensão
e
aprimoramento
profissional (ensino);
P13. de busca de novos

alunos com destaque acadêmico, e alunos bolsistas
FAPESP e CNPq.
Média anual de 2 iniciações científicas por docente
permanente.
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patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P14.
de
institucionalização
de
ações de interação com
os egressos;
P15.
de
institucionalização
de
ações inovadoras para
reduzir a evasão nos
cursos de graduação e
Pós Graduação;
P17. de promoção de
ações institucionais de
estímulo e consolidação
das
práticas
de
internacionalização
no
ensino,
pesquisa
e
extensão.
P8. de manutenção da
cultura avaliativa dando
continuidade à prática
permanente e crítica da
comunidade acadêmica, a
fim de que a instituição
possa acompanhar as
constantes
transformações
da
realidade;
P10. de fortalecimento do
processo de avaliação
institucional de forma a
continuar subsidiando o
planejamento das ações
institucionais;
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação

E1- Buscar
patamares de
excelência
acadêmica na PósGraduação

P1. de desenvolvimento
de ações pedagógicas
que permitam a interface
entre ensino, pesquisa e
a extensão, a fim de que
se possam produzir novos
conhecimentos, a partir
de
processos
investigativos
demandados
pelas
necessidades sociais;
P7. de desenvolvimento
de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que

6.Implantação de Sistema de Autoavaliação dos
Programas/Cursos e comissão de assessoramento para
assuntos da Pós-Graduação
Instituir a Avaliação regular dos Programas/Cursos
(infraestrutura, corpo docente e coordenação) pelo discente
e docente.
Instituir uma câmara de assessoramento técnico para
assuntos relativos a Pós-Graduação, formada por
Coordenação e professores da Pós-Graduação.

7. Consolidação e ampliação do número de vagas e
cursos da Pós-Graduação stricto sensu
Promover, por meio de atribuição de horas de pesquisa e
qualificação docente em consonância com a meta 1,
potenciais professores doutores da graduação para que
possam nuclear grupos de pesquisa visando novas
propostas de mestrado ou atuação nos cursos/programas já
existentes.
Ampliar e promover a qualificação docente dos cursos de
mestrado, em consonância com a meta 1, visando à
proposição de Doutorado.
Ampliar e promover a qualificação docente dos cursos de
doutorado existentes, em consonância com a meta 1,
visando à consolidação dos Programas.
Planejar consolidação e/ou aumento dos conceitos dos
cursos e programas em relação aos conceitos vigentes
Ampliar o número de orientandos por docente permanente
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favoreçam a criação e a
inovação no ambiente
acadêmico;
e apoio nas atividades
acadêmicas;
P12. de práticas de
publicação institucional de
editais para chamada de
alunos de graduação e
pós
graduação
para
envolvimento em projetos
de pesquisa, de extensão
e
aprimoramento
profissional (ensino);
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P15.
de
institucionalização
de
ações inovadoras para
reduzir a evasão nos
cursos de graduação e
Pós-Graduação;
P17. de promoção de
ações institucionais de
estímulo e consolidação
das
práticas
de
internacionalização
no
ensino,
pesquisa
e
extensão.

em relação ao exigido pela Capes em cada área de
concentração.

P1. de desenvolvimento
de ações pedagógicas
que permitam a interface
entre ensino, pesquisa e
a extensão, a fim de que
se possam produzir novos
conhecimentos, a partir
de
processos
investigativos
demandados
pelas
necessidades sociais;
P4.
de
investimento
continuado 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;
P8. de manutenção da
cultura avaliativa dando
continuidade à prática
permanente e crítica da
comunidade acadêmica, a
fim de que a instituição

8.Atualização de Plano de Carreira
Criar critérios meritocráticos de ascensão horizontal e
vertical (orientações de teses e dissertações, publicação de
artigos em revistas de impacto, participação em eventos
regionais, nacionais, internacionais, participação em
comissões científicas internas e externas, produção de
pareceres internos e externos, participação em bancas
avaliadoras e outros
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possa acompanhar as
constantes
transformações
da
realidade;
P10. de fortalecimento do
processo de avaliação
institucional de forma a
continuar subsidiando o
planejamento das ações
institucionais;
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P17. de promoção de
ações institucionais de
estímulo e consolidação
das
práticas
de
internacionalização
no
ensino,
pesquisa
e
extensão.
P1. de desenvolvimento
de ações pedagógicas
que permitam a interface
entre ensino, pesquisa e
a extensão, a fim de que
se possam produzir novos
conhecimentos, a partir
de
processos
investigativos
demandados
pelas
necessidades sociais;
P2. de elaboração de
projetos pedagógicos dos
cursos que reafirmem o
compromisso social e a
responsabilidade
ético–
política da Universidade
com
a
formação
acadêmica oferecida;
P3. de reestruturação e
aprimoramentos
processuais dos cursos e
das
suas
matrizes
curriculares,
pautados
nas necessidades de
formação continuada do
indivíduo
e
de
atendimento
das
demandas
sociais
e
legais;
P4.
de
investimento
continuado na formação e
qualificação dos docentes
e do pessoal técnico–
administrativo de apoio,
como forma de garantir a

9 Ampliação e fortalecimento da Pós-Graduação lato
sensu
Fortalecer as políticas de oferta de Cursos de PósGraduação lato sensu.
Ampliar e adequar a infraestrutura funcional para
oferecimento e crescimento da Pós-Graduação lato sensu.
Consolidar modelos de negócios para fortalecimento dos
Cursos de Pós-Graduação lato sensu.
Ampliar parcerias para oferecimento de Cursos de PósGraduação lato sensu dentro e fora do Estado de São Paulo.
Fortalecer o departamento comercial para gerir a captação
de candidatos aos cursos.
Fortalecer a política de atualização do site da PósGraduação e modelo de apresentação dos novos cursos.
Ampliar a dotação de recursos ao setor propiciando maior
produto e atividade tecnológica.
Desenvolver a oferta de cursos na modalidade
semipresencial.
Ofertar cursos de formação/capacitação voltados para a
capacitação de docentes para atuarem em cursos Lato
Sensu, atendendo suas especificidades em termos
organizacionais e didático-pedagógico
Aprimorar as políticas de acompanhamento e execução de
processos de cobranças visando reduzir a inadimplência.
Fortalecer o modelo de ofertas e de aprovação interna de
cursos.
Implementar melhorias nos processos de execução dos
trabalhos de conclusão de cursos, com o objetivo de
estimular uma maior taxa de conclusão
Fortalecer os sistemas internos de avaliação do curso.
Ampliar o raio médio de matrículas
Ampliar os modelos de negócios relacionados a
operacionalização dos cursos.
Criar oferta de vagas para estudantes estrangeiros e
viabilizar intercâmbio.
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qualidade na geração e
disseminação
do
conhecimento;
P5. de institucionalização
de ações inovadoras de
ensino, implementando e
aperfeiçoando os novos
recursos
didáticopedagógicos, buscando
agregar
as
novas
tecnologias
às
metodologias
educacionais;
P6. de incentivo às
atividades
extracurriculares do corpo
discente, enriquecendo a
vivência acadêmica e
profissional
e
o
consequente
desenvolvimento
de
competências
e
habilidades que garantam
ao egresso a colocação
profissional
e
o
desenvolvimento
da
responsabilidade social e
ambiental;
P7. de desenvolvimento
de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que
favoreçam a criação e a
inovação no ambiente
acadêmico;
P8. de manutenção da
cultura avaliativa dando
continuidade à prática
permanente e crítica da
comunidade acadêmica, a
fim de que a instituição
possa acompanhar as
constantes
transformações
da
realidade;
P9.
de
criação
de
espaços, planejamento de
programas e projetos do
Núcleo Institucional de
Desenvolvimento
Pedagógico dos Docentes
da Unoeste (NIDEP), para
atualização
e
desenvolvimento
pedagógico dos atores
institucionais
da
universidade,
para,
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inclusive, um atendimento
profissional e humanizado
à comunidade externa;
P10. de fortalecimento do
processo de avaliação
institucional de forma a
continuar subsidiando o
planejamento das ações
institucionais;
P11. de criação de
mecanismos de atenção
aos estudantes, visando
aumentar
a
sua
autoestima,
oferecendo
motivação e apoio nas
atividades acadêmicas;
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P14.
de
institucionalização
de
ações de interação com
os egressos;
P15.
de
institucionalização
de
ações inovadoras para
reduzir a evasão nos
cursos de graduação e
Pós-Graduação;
P16. de identificação de
alunos com necessidades
especiais e programação
de
atendimento/acompanha
mento especializados.
P17. de promoção de
ações institucionais de
estímulo e consolidação
das
práticas
de
internacionalização
no
ensino,
pesquisa
e
extensão.

E1- Buscar
patamares de
excelência
acadêmica na PósGraduação

P1. de desenvolvimento
de ações pedagógicas
que permitam a interface
entre ensino, pesquisa e
a extensão, a fim de que
se possam produzir novos
conhecimentos, a partir
de
processos
investigativos
demandados
pelas
necessidades sociais;
P4.
de
investimento
continuado na formação e
qualificação dos docentes

10 Fomento à pesquisa
Ampliar em pelo menos 50% as solicitações de bolsas/
auxílios de fomento externo.
Aumentar o número de submissões de projetos de pesquisa
e extensão para captação de recursos externos.
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e do pessoal técnico–
administrativo de apoio,
como forma de garantir a
qualidade na geração e
disseminação
do
conhecimento;
P12.
de
práticas
de
publicação institucional de
editais para chamada de
alunos de graduação e pós
graduação
para
envolvimento em projetos
de pesquisa, de extensão e
aprimoramento profissional
(ensino);
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P17. de promoção de
ações institucionais de
estímulo e consolidação
das
práticas
de
internacionalização
no
ensino,
pesquisa
e
extensão.
P4.
de
investimento
continuado 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;
P8. de manutenção da
cultura avaliativa dando
continuidade
à
prática
permanente e crítica da
comunidade acadêmica, a
fim de que a instituição
possa
acompanhar
as
constantes transformações
da realidade;
P10. de fortalecimento do
processo de avaliação
institucional de forma a
continuar
subsidiando
o
planejamento das ações
institucionais;
P13. de busca de novos
patamares de excelência
acadêmica
na
PósGraduação;
P14. de institucionalização
de ações de interação com
os egressos;

11.Aperfeiçoamento do atendimento acadêmico na PósGraduação stricto sensu
Desenvolver um Sistema Gestor acadêmico integrado para o
gerenciamento das atividades e informações relacionadas a
stricto Sensu e que forneça relatórios referentes a vida
acadêmica dos estudantes, disciplinas, docentes, projetos de
pesquisa e extensão aprovados, e integrado a plataforma
Lattes do CNPQ.
Criar a secretaria virtual, para que os alunos possam solicitar
documentos e declarações via sistema acadêmico.
Verificar a viabilidade de ampliar os serviços da tesouraria do
campus II para que possa atender as demandas da Pós
Graduação, como recebimento de mensalidade e pagamentos
de taxas.

Fonte: CADI/Unoeste, 2018.
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A3 – Políticas para o Ensino a Distância

Meta 1:
Expandir a Educação a Distância (EAD).

Ações:
- Criar e implantar novos cursos de graduação na modalidade de EAD. (2018-2022)
- Implantar o curso de formação pedagógica EAD para graduados não licenciados.
(2020)
- Elaborar e implementar o Processo Seletivo Trimestral para os cursos de
graduação EAD com o propósito de ampliar a oferta de vestibulares por ano.2019
- Implantar o curso de segunda licenciatura EAD em Pedagogia. (2020)
- Criar e implantar anualmente 10 novos cursos de pós-graduação lato sensu na
modalidade de EAD. (2018-2022)
- Ampliar anualmente em 10% o número de alunos matriculados nos cursos de pósgraduação lato sensu EAD. (2018-2022)
- Desenvolver e implantar estratégias visando uma redução de 10% no índice de
evasão dos cursos de graduação e de pós-graduação EAD. (2019)
- Criar e implantar anualmente 10 novos cursos de extensão e/ou aperfeiçoamento
no formato totalmente on-line. (2018-2022)
- Criar e implantar cursos in company de extensão e/ou aperfeiçoamento. (20182022)
- Legalizar pedido de aumento da quantidade de vagas dos cursos de graduação
autorizados. (2019)
- Realizar parcerias com organizações públicas e privadas nacionais e internacionais
para a oferta de cursos de extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação lato sensu
na modalidade de EAD. (2018-2022)
- Ofertar cursos de extensão on-line totalmente gratuitos como estratégia de
divulgação dos cursos na modalidade a distância. (2018-2022)
- Criar canal de vídeo para o EAD no Youtube para promoção de cursos da
modalidade EAD. (2018-2021)
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- Criar página para a EAD no Facebook e Instagram para promoção de cursos da
modalidade EAD. (2019)
- Criar Landing Page para a EAD para divulgação de seus cursos e geração de
leads. (2018-2020)
- Desenvolver as seguintes estratégias para geração de leads e divulgação da EAD:
criar ebooks para download; disponibilizar aulas ou módulos de aulas grátis; e
realizar webinars para os interessados nos conteúdos de EAD da Instituição.
(2018-2022)
- Realizar pesquisas de mercado acerca da demanda de propostas de implantação
de novos cursos, assim como quanto a necessidade de oferta dos cursos já
existentes. (2018-2022)
- Realizar eventos presenciais e on-line visando divulgar os cursos EAD e aumentar
a visibilidade da Instituição. (2018-2022)
- Atualizar a participação da IES na Associação Brasileira de Educação a Distância
(ABED) para Associado Mantenedor com o objetivo de divulgar a EAD da
Instituição. (2018-2022)
- Criar padrão de atendimento para estrangeiros interessados nos cursos de EAD.
(2018)
- Elaborar proposta pedagógica para implantação de programa stricto sensu na
modalidade de EAD de acordo com o estabelecido no Art. 18 do Decreto nº 9.057
de 25 de maio de 2017. (2018-2020)

Meta 2:
Ampliar a quantidade de polos de apoio presencial de EAD.
Ações:
- Implantar nas diversas regiões brasileiras 150 (cento e cinquenta) polos parceiros
de apoio presencial para a oferta de cursos de graduação, extensão,
aperfeiçoamento e pós-graduação lato sensu EAD. (2018-2021)
- Implantar no mínimo 01 Ponto de Venda (PDV) na região de cada Polo de Apoio
Presencial Próprio ou Parceiro para dar suporte às vendas. (2018-2020)
- Realizar estudos de mercado para implantação de polos próprios em outras regiões
e estados do País. (2018-2022)
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- Realizar estudos de viabilidade financeira e operacional de implantação de polos
de apoio presencial próprio e de parcerias com instituições públicas e privadas,
inclusive no exterior. (2018-2022)
- Realizar encontros anuais com os Coordenadores dos Polos com o intuito de
discutir e divulgar a oferta de cursos nos Polos de Apoio Presencial. (2018-2022)
- Implantar na região de Presidente Prudente e/ou em seu entorno 05 (cinco) polos
próprios de apoio presencial para a oferta de cursos de graduação, extensão,
aperfeiçoamento e pós-graduação lato sensu EAD

Meta 3:
Ampliar os recursos humanos para execução dos serviços de EAD realizados na
Sede, Polos de Apoio Presencial e Pontos de Vendas (PDVs).

Ações:
- Contratar coordenadores, docentes e tutores para a Sede e para os Polos de Apoio
Presencial em quantidade suficiente para atendimento dos cursos de graduação,
extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação lato sensu na modalidade de EAD.
Incluir
- Contratar pessoal técnico-administrativo para o NEAD em quantidade suficiente
para gestão de contratos; produção de material didático quanto a design
educacional,

edição/revisão,

diagramação

e

produção

multimídia;

suporte

tecnológico; e gestão do AVA Aprender Unoeste. Incluir
- Contratar pessoal técnico-administrativo para o NEAD em quantidade suficiente
para realizar vendas internas e externas; atividades de telemarketing ativo, SAC e
de logística de materiais; eventos e ações de marketing; manter convênios e
parcerias com instituições públicas e privadas; e para desenvolver soluções
tecnológicas
- Contratar pessoal técnico-administrativo para o NEAD para atendimento dos
serviços de secretaria para a Sede, Polos e PDVs. (2018-2022)
- Contratar pessoal técnico-administrativo para os Polos de Apoio Presencial em
quantidade suficiente para atendimento dos cursos de graduação e pós-graduação
lato sensu EAD que nestes serão ofertados. (2018-2022)
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- Contratar pessoal técnico-administrativo para atendimento dos serviços realizados
nos PDVs. (2018-2022)
- Contratar pessoal técnico-administrativo dedicado à prospecção de polos próprios,
parceiros e PDVs; realização de avaliação in-loco do imóvel e da infraestrutura
mínima para funcionamento dos polos; análise de documentação e formalização de
contratos e parcerias; realização de treinamentos e capacitações, dentre outras
atividades relacionadas à gestão dos Polos. (2018-2020)
- Reestruturar o plano de carreira dos docentes e tutores da EAD. (2018-2022)
- Estruturar no NEAD prontuário central de documentos acadêmicos dos docentes e
tutores da EAD. (2018-2019)

Meta 4:
Desenvolver ensino de qualidade nos cursos de graduação e pós-graduação lato
sensu na modalidade de EAD.

Ações:
- Revisar continuamente os Projetos Pedagógicos de Cursos, visando garantir o
atendimento às normas expedidas pelo MEC e a implantação de mudanças
tecnológicas e metodológicas. (2018-2022)
- Propor revisão e atualização no Regimento Geral da Instituição quando do
estabelecimento de novas diretrizes expedidas internamente pela Instituição ou
externamente pelo MEC. (2018-2022)
- Organizar e regular o processo seletivo de docente e tutores EAD, junto aos
departamentos de Relações Trabalhistas e Recursos Humanos. (2018-2019)
- Sistematizar o trabalho dos docentes e tutores EAD, orientando, acompanhando e
supervisionando-os no exercício de suas funções, na Sede e nos Polos de Apoio
Presencial. (2018-2019)
- Manter anualmente nos cursos de graduação EAD um quadro docente composto
por no mínimo 60% de professores nos regimes de tempo integral e/ou parcial.
(2018-2022)
- Manter anualmente nos cursos de graduação EAD um quadro docente composto
por no mínimo 80% de professores com titulação stricto sensu. (2018-2022)
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- Aperfeiçoar a metodologia de ensino das disciplinas semipresenciais ofertadas nos
cursos de graduação presenciais que oferecem 20% da carga horária de suas
atividades em EAD. (2018-2022)
- Implantar o Programa de Nivelamento para os cursos de graduação EAD. (2018)
- Implantar atendimento psicopedagógico visando à superação dificuldades
comportamentais, afetivas, cognitivas e pedagógicas dos estudantes de EAD dos
polos. (2018-2020)
- Assegurar a acessibilidade na Sede e nos Polos de Apoio Presencial. (2018-2022)
- Elaborar propostas para acompanhamento de egressos dos cursos de graduação e
pós-graduação EAD. (2018-2019)
- Manter acervo bibliográfico virtual atualizado e implantar plano de contingência
para a garantia do acesso ininterrupto dos usuários aos títulos virtuais, em
atendimento aos instrumentos de avaliação do INEP. (2018-2022)
- Fomentar a criação de grupos de pesquisas com vistas a aumentar a produção
científica do corpo docente de EAD. (2018-2022)
- Promover eventos técnico-científicos em EAD na Sede e nos Polos de Apoio
Presencial com o propósito de identificar demandas para a prestação de serviços à
comunidade. (2018-2022)
- Elaborar e implementar propostas de projeto de extensão, envolvendo cursos de
diferentes áreas do conhecimento na Sede e nos Polos de Apoio Presencial. (20182022)

Meta 5:
Capacitar coordenadores, docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo da
Sede e dos Polos de Apoio Presencial e promover o aprimoramento e a inovação
pedagógica e curricular dos cursos na modalidade de EAD.

Ações:
- Manter e atualizar as capacitações oferecidas pelo NEAD aos coordenadores,
docentes e tutores quanto à utilização do AVA - Aprender Unoeste, à oferta de
disciplinas semipresenciais dos cursos de graduação presencial e à produção de
material didático específico para a modalidade de EAD. (2018-2022)
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- Manter e atualizar a capacitação aos gestores dos Polos de Apoio Presencial em
relação aos Sistemas de Informação da IES, proposta metodológica dos cursos e
atendimento comercial. (2018-2022)
- Manter e atualizar a oferta do curso de aperfeiçoamento em Tutoria EAD. (20182022)
- Criar e implantar um programa de capacitação de coordenadores, docentes e
tutores para o desenvolvimento de habilidades associadas às respectivas
atividades nos cursos. (2018-2019)
- Fomentar a participação do corpo técnico-administrativo do NEAD em
treinamentos, palestras, oficinas, workshops e cursos internos e fomentar a
participação dos coordenadores, docentes e tutores em eventos técnicos-científicos
nacionais e internacionais de EAD externos a IES. (2018-2022)
- Realizar encontros pedagógicos para NDE, docentes e tutores da graduação e
pós-graduação sobre o uso de metodologias ativas, uso de tecnologias
educacionais e a formação baseada em competências nos cursos. (2018-2022)
- Estruturar e implantar o ensino híbrido de graduação. (2018-2019)
- Criar e implantar propostas inovadoras para aprimoramento de materiais e recursos
didáticos desenvolvidos para os cursos na modalidade a distância. (2018-2019)
- Reorganizar o modelo curricular dos cursos de graduação EAD para o regime
modular e de ingressos trimestrais. (2018-2019)
- Orientar e atuar com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) na organização de um
modelo pedagógico dos cursos de graduação com a adoção de metodologias
ativas de aprendizagem, formação por competências, e compartilhamento de
metodologias de ensino e aprendizagem e de recursos didático-pedagógicos.
(2018-2022)
- Orientar e atuar com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) na elaboração,
desenvolvimento, reestruturação e avaliação periódica dos projetos pedagógicos
de cursos de graduação EAD. (2018-2022)

Meta 6:
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Garantir

infraestrutura

física,

de

materiais

e

tecnológica

necessária

ao

desenvolvimento com qualidade dos cursos e serviços de EAD executados na Sede
e nos Polos de Apoio Presencial.

Ações:
- Obter junto ao Departamento de TI plano de contingência para infraestrutura
tecnológica 24/7 e plantão de atendimento de chamados para casos de urgência
relacionados à EAD. (2019)
- Mapear, especificar, padronizar e otimizar os processos desenvolvidos pelos
setores acadêmico, de produção de materiais, administrativo e comercial do NEAD.
(2018-2022)
- Adquirir ou criar solução tecnológica para geração de prospects e captação de
leads com vistas a aumento de alunos nos cursos na modalidade a distância.
(2018)
- Obter junto ao Departamento de TI ou adquirir solução tecnológica para gestão de
provas on-line para utilização na Sede e nos Polos de Apoio Presencial. (20182020)
- Obter junto ao Departamento de TI a criação de um Sistema de Gestão Acadêmico
(SCA) específico para a EAD com atendimento do ingresso trimestral de alunos.
(2018-2020)
- Obter junto ao Departamento de TI a ampliação e aperfeiçoamento da
infraestrutura de Internet e servidores de modo a assegurar atendimento de
qualidade à comunidade acadêmica da Sede e dos Polos. (2018-2019)
- Construir e/ou disponibilizar salas de aulas na quantidade suficiente na Sede e nos
Polos Próprios de Apoio Presencial conforme demanda. (2018-2020)
- Construir e/ou disponibilizar espaço para recepção e acolhimento de calouro e de
aplicação de provas de vestibular na Sede, no Campus I e nos Polos Próprios de
Apoio Presencial. (2018-2022)
- Ampliar espaço físico na Sede para alocação de recursos humanos conforme
aumento de cursos e do corpo docente e pessoal técnico-administrativo. (20182022)
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- Ampliar e atualizar, junto ao Departamento de TI, os equipamentos tecnológicos do
NEAD conforme aumento de alunos e de recursos humanos, e com relação ao
avanço tecnológico, na Sede, Polos e PDVs. (2018-2022)
- Ampliar o atendimento comercial on-line por meio de chat com avaliação de
atendimento e distribuição de demanda por operador nos períodos da manhã, tarde
e noite. (2018-2022)
- Reestruturar a URA com vistas a proporcionar agilidade no atendimento telefônico
de prospects, leads e alunos específicos da EAD. (2018)
- Obter junto ao Departamento de TI a criação de um aplicativo (APP) para o AVA
Aprender Unoeste, com possibilidade de abertura e acompanhamento de
chamados, notificações e acesso aos serviços da secretaria virtual. (2018)
- Implantar o CRM como ponto de entrada para todos os cursos da EAD, com
direcionamento automático ao telemarketing ativo. (2018-2019)
- Disponibilizar laboratórios especializados em quantidade suficiente para o
atendimento dos cursos de graduação híbridos na Sede e Polos. (2018-2022)
- Obter junto ao Departamento de TI o aperfeiçoamento do Sistema Gerencial de
Polos,

implantando

relatórios

gerenciais,

notificações

de

ocorrências,

gerenciamento de usuários, chamados, plano de metas, repasse integrado e
suporte para vendedores de polos. (2018-2022)
- Elaborar, instituir e mensurar anualmente campanhas promocionais para Sede,
Polos e PDVs. (2018-2022)
- Implantar processo de matrícula e rematrícula on-line para os cursos de graduação
EAD contendo a possibilidade de negociação de débitos financeiros, quando
houver. (2018-2020)
- Elaborar e implantar programas de bolsas e financiamentos com concessão de
descontos para oferta para os cursos de graduação EAD. (2018)
- Obter junto ao Departamento Financeiro a criação de um canal de atendimento online para os alunos da EAD realizarem solicitação de serviços, tais como problemas
com emissão de boletos, lançamento de bolsas/descontos, renegociação de
dívidas entre outros serviços correlatos. (2018-2020)
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- Reestruturar o site da EAD junto aos Departamentos de Comunicação e de TI,
tendo em vista o atendimento das tendências atuais e necessidades do NEAD,
bem como às especificidades da EAD. (2018-2019)
Dimensão Ensino de Graduação a Distância
Quadro 11 - Quadro de Alinhamento (Metas Estratégicas, Políticas e Plano de Ação)
METAS

POLÍTICAS

AÇÕES

P18. de expansão e efetivação
da EAD, com a realização de
investimentos em infraestrutura
física, material e tecnológica, e em
corpo docente e pessoal técnicoadministrativo na Sede e nos
Polos de Apoio Presencial.

Criar e implantar novos cursos de
graduação na modalidade de EAD.

ESTRATÉGICAS
E1.
Ampliar
a
abrangência da área
de
atuação
da
Unoeste por meio do
ensino na modalidade
a distância. (Meta 1
PDI; Meta 2 do PDI;
Meta 3 do PDI; Meta 6
do PDI)

P19. de fortalecimento da
cultura institucional de EAD em
todos os níveis de atuação da
Universidade na Sede e nos
Polos de Apoio Presencial.
P20. de desenvolvimento de
parcerias
com
instituições
públicas e privadas, locais,
nacionais e internacionais para a
cooperação na área de EAD.
P21. de ampliação do acesso ao
ensino superior por meio da
oferta de cursos de graduação e
pós-graduação na modalidade a
distância.
P24. de articulação e integração
do Núcleo de Educação a
Distância
(NEAD)
com
os
departamentos,
unidades
acadêmicas
e
administração
central da Universidade.

Implantar o curso de formação
pedagógica EAD para graduados não
licenciados.
Elaborar e implementar o Processo
Seletivo Trimestral para os cursos de
graduação EAD com o propósito de
ampliar a oferta de vestibulares por
ano.
Implantar o curso de segunda
licenciatura EAD em Pedagogia.
Criar e implantar anualmente 10
novos cursos de pós-graduação lato
sensu na modalidade de EAD.
Ampliar anualmente em 10% o
número de alunos matriculados nos
cursos de pós-graduação lato sensu
EAD.
Desenvolver e implantar estratégias
visando uma redução de 10% no
índice de evasão dos cursos de
graduação e de pós-graduação EAD.
Criar e implantar anualmente 10
novos cursos de extensão e/ou
aperfeiçoamento
no
formato
totalmente on-line.
Criar e implantar cursos in company
de extensão e/ou aperfeiçoamento.
Legalizar pedido de aumento da
quantidade de vagas dos cursos de
graduação autorizados.
Realizar parcerias com organizações
públicas e privadas nacionais e
internacionais para a oferta de cursos
de extensão, aperfeiçoamento e pósgraduação lato sensu na modalidade
de EAD.
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Ofertar cursos de extensão on-line
totalmente gratuitos como estratégia
de divulgação dos cursos na
modalidade a distância.
Criar canal de vídeo para o EAD no
Youtube para promoção de cursos da
modalidade EAD.
Criar página para a EAD no Facebook
e Instagram para promoção de cursos
da modalidade EAD.
Criar Landing Page para a EAD para
divulgação de seus cursos e geração
de leads.
Desenvolver as seguintes estratégias
para geração de leads e divulgação
da EAD: criar ebooks para download;
disponibilizar aulas ou módulos de
aulas grátis; e realizar webinars para
os interessados nos conteúdos de
EAD da Instituição.
Realizar pesquisas de mercado
acerca da demanda de propostas de
implantação de novos cursos, assim
como quanto a necessidade de oferta
dos cursos já existentes.
Realizar eventos presenciais e on-line
visando divulgar os cursos EAD e
aumentar a visibilidade da Instituição.
Atualizar a participação da IES na
ABED para Associado Mantenedor
com o objetivo de divulgar a EAD da
Instituição.
Criar padrão de atendimento para
estrangeiros interessados nos cursos
de EAD.
Elaborar proposta pedagógica para
implantação de programa stricto
sensu na modalidade de EAD de
acordo com o estabelecido no Art. 18
do Decreto nº 9.057 de 25 de maio de
2017.
Implantar na região de Presidente
Prudente e/ou em seu entorno 05
(cinco) polos próprios de apoio
presencial para a oferta de cursos de
graduação,
extensão,
aperfeiçoamento e pós-graduação
lato sensu EAD.
Implantar nas diversas regiões
brasileiras 150 (cento e cinquenta)
polos parceiros de apoio presencial
para a oferta de cursos de graduação,
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extensão, aperfeiçoamento e pósgraduação lato sensu EAD.
Implantar no mínimo 01 Ponto de
Venda (PDV) na região de cada Polo
de Apoio Presencial Próprio ou
Parceiro para dar suporte às vendas
Realizar estudos de mercado para
implantação de polos próprios em
outras regiões e estados do País
Realizar estudos de viabilidade
financeira
e
operacional
de
implantação de polos de apoio
presencial próprio e de parcerias com
instituições públicas e privadas,
inclusive no exterior.
Realizar encontros anuais com os
Coordenadores dos Polos com o
intuito de discutir e divulgar a oferta
de cursos nos Polos de Apoio
Presencial.
Contratar coordenadores, docentes e
tutores para a Sede e para os Polos
de Apoio Presencial em quantidade
suficiente para atendimento dos
cursos de graduação, extensão,
aperfeiçoamento e pós-graduação
lato sensu na modalidade de EAD.
Contratar
pessoal
técnicoadministrativo para o NEAD em
quantidade suficiente para gestão de
contratos; produção de material
didático quanto a design educacional,
edição/revisão,
diagramação
e
produção
multimídia;
suporte
tecnológico; e gestão do AVA
Aprender Unoeste.
Contratar
pessoal
técnicoadministrativo para o NEAD em
quantidade suficiente para realizar
vendas
internas
e
externas;
atividades de telemarketing ativo,
SAC e de logística de materiais;
eventos e ações de marketing;
manter convênios e parcerias com
instituições públicas e privadas; e
para
desenvolver
soluções
tecnológicas.
Contratar
pessoal
técnicoadministrativo para o NEAD para
atendimento
dos
serviços
de
secretaria para a Sede, Polos e
PDVs.
Contratar
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administrativo para os Polos de Apoio
Presencial em quantidade suficiente
para atendimento dos cursos de
graduação e pós-graduação lato
sensu EAD que nestes serão
ofertados.
Contratar
pessoal
técnicoadministrativo para atendimento dos
serviços realizados nos PDVs.
Contratar
pessoal
técnicoadministrativo dedicado à prospecção
de polos próprios, parceiros e PDVs;
realização de avaliação in-loco do
imóvel e da infraestrutura mínima
para funcionamento dos polos;
análise
de
documentação
e
formalização de contratos e parcerias;
realização
de
treinamentos
e
capacitações,
dentre
outras
atividades relacionadas à gestão dos
Polos.
Reestruturar o plano de carreira dos
docentes e tutores da EAD.
Estruturar no NEAD prontuário central
de documentos acadêmicos dos
docentes e tutores da EAD.
Obter junto ao Departamento de TI
plano
de
contingência
para
infraestrutura tecnológica 24/7 e
plantão de atendimento de chamados
para casos de urgência relacionados
à EAD.
Mapear, especificar, padronizar e
otimizar os processos desenvolvidos
pelos
setores
acadêmico,
de
produção de materiais, administrativo
e comercial do NEAD.
Adquirir ou criar solução tecnológica
para geração de prospects e
captação de leads com vistas a
aumento de alunos nos cursos na
modalidade a distância.
Obter junto ao Departamento de TI ou
adquirir solução tecnológica para
gestão de provas on-line para
utilização na Sede e nos Polos de
Apoio Presencial.
Obter junto ao Departamento de TI a
criação de um Sistema de Gestão
Acadêmico (SCA) específico para a
EAD com atendimento do ingresso
trimestral de alunos.
Obter junto ao Departamento de TI a
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ampliação e aperfeiçoamento da
infraestrutura de Internet e servidores
de modo a assegurar atendimento de
qualidade à comunidade acadêmica
da Sede e dos Polos.
Construir e/ou disponibilizar salas de
aulas na quantidade suficiente na
Sede e nos Polos Próprios de Apoio
Presencial conforme demanda.
Construir e/ou disponibilizar espaço
para recepção e acolhimento de
calouro e de aplicação de provas de
vestibular na Sede, no Campus I e
nos Polos Próprios de Apoio
Presencial.
Ampliar espaço físico na Sede para
alocação de recursos humanos
conforme aumento de cursos e do
corpo docente e pessoal técnicoadministrativo.
Ampliar e atualizar, junto ao
Departamento
de
TI,
os
equipamentos tecnológicos do NEAD
conforme aumento de alunos e de
recursos humanos, e com relação ao
avanço tecnológico, na Sede, Polos e
PDVs.
Ampliar o atendimento comercial online por meio de chat com avaliação
de atendimento e distribuição de
demanda por operador nos períodos
da manhã, tarde e noite.
Reestruturar a URA com vistas a
proporcionar
agilidade
no
atendimento telefônico de prospects,
leads e alunos específicos da EAD.
Obter junto ao Departamento de TI a
criação de um aplicativo (APP) para o
AVA
Aprender
Unoeste,
com
possibilidade
de
abertura
e
acompanhamento de
chamados,
notificações e acesso aos serviços da
secretaria virtual.
Implantar o CRM como ponto de
entrada para todos os cursos da EAD,
com direcionamento automático ao
telemarketing ativo.
Disponibilizar
laboratórios
especializados
em
quantidade
suficiente para o atendimento dos
cursos de graduação híbridos na
Sede e Polos.
Obter junto ao Departamento de TI o
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aperfeiçoamento
do
Sistema
Gerencial de Polos, implantando
relatórios gerenciais, notificações de
ocorrências,
gerenciamento
de
usuários, chamados, plano de metas,
repasse integrado e suporte para
vendedores de polos.
Elaborar,
instituir
e
mensurar
anualmente campanhas promocionais
para Sede, Polos e PDVs.
Implantar processo de matrícula e
rematrícula on-line para os cursos de
graduação
EAD
contendo
a
possibilidade de negociação de
débitos financeiros, quando houver.
Elaborar e implantar programas de
bolsas
e
financiamentos
com
concessão de descontos para oferta
para os cursos de graduação EAD.
Obter
junto
ao
Departamento
Financeiro a criação de um canal de
atendimento on-line para os alunos
da EAD realizarem solicitação de
serviços, tais como problemas com
emissão de boletos, lançamento de
bolsas/descontos, renegociação de
dívidas
entre
outros
serviços
correlatos.
Reestruturar o site da EAD junto aos
Departamentos de Comunicação e de
TI, tendo em vista o atendimento das
tendências atuais e necessidades do
NEAD, bem como às especificidades
da EAD.

E2. Manter e elevar os
patamares
de
qualidade dos cursos
e
dos
serviços
educacionais
prestados pela EAD
da Universidade (Meta
4 do PDI; Meta 5 do
PDI).

P1. de desenvolvimento de
ações
pedagógicas
que
permitam a interface entre
ensino, pesquisa e a extensão,
a fim de que se possam produzir
novos conhecimentos, a partir de
processos
investigativos
demandados pelas necessidades
sociais;
P2. de elaboração de projetos
pedagógicos dos cursos que
reafirmem o compromisso social e
a responsabilidade ético-política
da Universidade com a formação
acadêmica oferecida;

Revisar continuamente os Projetos
Pedagógicos de Cursos, visando
garantir o atendimento às normas
expedidas pelo MEC e a implantação
de
mudanças
tecnológicas
e
metodológicas.
Propor revisão e atualização no
Regimento Geral da Instituição
quando do estabelecimento de novas
diretrizes expedidas internamente
pela Instituição ou externamente pelo
MEC.
Organizar e regular o processo
seletivo de docente e tutores EAD,
junto aos departamentos de Relações
Trabalhistas e Recursos Humanos.
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P3.
de
reestruturação
e
aprimoramentos
processuais
dos cursos e das suas matrizes
curriculares,
pautados
nas
necessidades
de
formação
continuada do indivíduo e de
atendimento
das
demandas
sociais e legais;
P4. de investimento continuado
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;
P5. de institucionalização de
ações inovadoras de ensino,
implementando e aperfeiçoando
os novos recursos didáticopedagógicos, buscando agregar
as
novas
tecnologias
às
metodologias educacionais;
P6. de incentivo às atividades
extracurriculares
do
corpo
discente, enriquecendo a vivência
acadêmica e profissional e o
consequente desenvolvimento de
competências e habilidades que
garantam ao egresso a colocação
profissional e o desenvolvimento
da responsabilidade social e
ambiental;
P7. de desenvolvimento de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que
favoreçam a criação e a inovação
no ambiente acadêmico;
P8. de manutenção da cultura
avaliativa dando continuidade à
prática permanente e crítica da
comunidade acadêmica, a fim de
que a instituição possa
acompanhar as constantes
transformações da realidade;
P9. de criação de espaços,
planejamento de programas e
projetos do Núcleo Institucional
de
Desenvolvimento
Pedagógico dos Docentes da
Unoeste
(NIDEP),
para
atualização e desenvolvimento
pedagógico
dos
atores
institucionais da universidade,
para, inclusive, um atendimento

Sistematizar o trabalho dos docentes
e
tutores
EAD,
orientando,
acompanhando e supervisionando-os
no exercício de suas funções, na
Sede e nos Polos de Apoio
Presencial.
Manter anualmente nos cursos de
graduação EAD um quadro docente
composto por no mínimo 60% de
professores nos regimes de tempo
integral e/ou parcial.
Manter anualmente nos cursos de
graduação EAD um quadro docente
composto por no mínimo 80% de
professores com titulação stricto
sensu.
Aperfeiçoar a metodologia de ensino
das
disciplinas
semipresenciais
ofertadas nos cursos de graduação
presenciais que oferecem 20% da
carga horária de suas atividades em
EAD.
Implantar o Programa de Nivelamento
para os cursos de graduação EAD.
Implantar
atendimento
psicopedagógico
visando
à
superação
dificuldades
comportamentais, afetivas, cognitivas
e pedagógicas dos estudantes de
EAD dos polos.
Assegurar a acessibilidade na Sede e
nos Polo de Apoio Presencial.
Elaborar
propostas
para
acompanhamento de egressos dos
cursos de graduação e pósgraduação EAD.
Manter acervo bibliográfico virtual
atualizado e implantar plano de
contingência para a garantia do
acesso ininterrupto dos usuários aos
títulos virtuais, em atendimento aos
instrumentos de avaliação do INEP.
Fomentar a criação de grupos de
pesquisas com vistas a aumentar a
produção científica do corpo docente
de EAD.
Promover eventos técnico-científicos
em EAD na Sede e nos Polos de
Apoio Presencial com o propósito de
identificar
demandas
para
a
prestação de serviços à comunidade.
Elaborar e implementar propostas de
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profissional e humanizado
comunidade externa;

à

P10. de fortalecimento do
processo
de
avaliação
institucional,
de
forma
a
continuar
subsidiando
o
planejamento
das
ações
institucionais;
P11. de criação de mecanismos
de atenção aos estudantes,
visando
aumentar
a
sua
autoestima, oferecendo motivação
e
apoio
nas
atividades
acadêmicas;
P12. de práticas de publicação
institucional de editais para
chamada de alunos de graduação
e
pós
graduação
para
envolvimento em projetos de
pesquisa,
de
extensão
e
aprimoramento
profissional
(ensino);
P13. de busca de novos
patamares
de
excelência
acadêmica na Pós-Graduação;
P14. de institucionalização de
ações de interação com os
egressos;
P15. de institucionalização de
ações inovadoras para reduzir a
evasão nos cursos de graduação
e Pós Graduação;
P16. de identificação de alunos
com necessidades especiais e
programação
de
atendimento/acompanhamento
especializados.
P17. de promoção de ações
institucionais de estímulo e
consolidação das práticas de
internacionalização no ensino,
pesquisa e extensão.
P18. de apoio e valorização de
atividades
on-line
e
semipresenciais e de atividades
de aprendizagem medidas pelas
TICs.
P19. de incentivo às atividades
de pesquisa e extensão na área
de EAD.

projeto de extensão, envolvendo
cursos de diferentes áreas do
conhecimento na Sede e nos Polos
de Apoio Presencial
Manter e atualizar as capacitações
oferecidas
pelo
NEAD
aos
coordenadores, docentes e tutores
quanto à utilização do AVA Aprender Unoeste, à oferta de
disciplinas
semipresenciais
dos
cursos de graduação presencial e à
produção
de
material
didático
específico para a modalidade de
EAD.
Manter e atualizar a capacitação aos
gestores dos Polos de Apoio
Presencial em relação aos Sistemas
de Informação da IES, proposta
metodológica
dos
cursos
e
atendimento comercial.
Manter e atualizar a oferta do curso
de aperfeiçoamento em Tutoria EAD.
Criar e implantar um programa de
capacitação
de
coordenadores,
docentes
e
tutores
para
o
desenvolvimento
de
habilidades
associadas às respectivas atividades
nos cursos.
Fomentar a participação do corpo
técnico-administrativo do NEAD em
treinamentos, palestras, oficinas,
workshops e cursos internos e
fomentar
a
participação
dos
coordenadores, docentes e tutores
em
eventos
técnicos-científicos
nacionais e internacionais de EAD
externos a IES.
Realizar encontros pedagógicos para
NDE, docentes e tutores da
graduação e pós-graduação sobre o
uso de metodologias ativas, uso de
tecnologias
educacionais
e
a
formação baseada em competências
nos cursos.
Estruturar e implantar
híbrido de graduação.

o

ensino

Criar
e
implantar
propostas
inovadoras para aprimoramento de
materiais
e
recursos
didáticos
desenvolvidos para os cursos na
modalidade a distância.
Reorganizar o modelo curricular dos
cursos de graduação EAD para o
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regime modular
trimestrais.

e

de

ingressos

Orientar e atuar com o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) na
organização
de
um
modelo
pedagógico dos cursos de graduação
com a adoção de metodologias ativas
de aprendizagem, formação por
competências, e compartilhamento de
metodologias
de
ensino
e
aprendizagem e de recursos didáticopedagógicos.
Orientar e atuar com o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) na
elaboração,
desenvolvimento,
reestruturação e avaliação periódica
dos projetos pedagógicos de cursos
de graduação EAD.
E3. Manter e
implantar programas
de formação
continuada para
docentes e pessoal
técnicoadministrativo. (Meta
5 do PDI)

P4. de investimento continuado
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;
P7. de desenvolvimento de
estudos
multiprofissionais,
interdisciplinares
e
transdisciplinares
que
favoreçam a criação e a inovação
no ambiente acadêmico;

Manter e atualizar as capacitações
oferecidas
pelo
NEAD
aos
coordenadores, docentes e tutores
quanto à utilização do AVA Aprender Unoeste, à oferta de
disciplinas
semipresenciais
dos
cursos de graduação presencial e à
produção
de
material
didático
específico para a modalidade de
EAD.
Manter e atualizar a capacitação aos
gestores dos Polos de Apoio
Presencial em relação aos Sistemas
de Informação da IES, proposta
metodológica
dos
cursos
e
atendimento comercial.
Manter e atualizar a oferta do curso
de aperfeiçoamento em Tutoria EAD.
Criar e implantar um programa de
capacitação
de
coordenadores,
docentes
e
tutores
para
o
desenvolvimento
de
habilidades
associadas às respectivas atividades
nos cursos.
Fomentar a participação do corpo
técnico-administrativo do NEAD em
treinamentos, palestras, oficinas,
workshops e cursos internos e
fomentar
a
participação
dos
coordenadores, docentes e tutores
em
eventos
técnicos-científicos
nacionais e internacionais de EAD
externos a IES.
Realizar encontros pedagógicos para
NDE, docentes e tutores da
graduação e pós-graduação sobre o
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uso de metodologias ativas, uso de
tecnologias
educacionais
e
a
formação baseada em competências
nos cursos.
Estruturar e implantar
híbrido de graduação.

o

ensino

Criar
e
implantar
propostas
inovadoras para aprimoramento de
materiais
e
recursos
didáticos
desenvolvidos para os cursos na
modalidade a distância.
Reorganizar o modelo curricular dos
cursos de graduação EAD para o
regime modular e de ingressos
trimestrais.
Orientar e atuar com o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) na
organização
de
um
modelo
pedagógico dos cursos de graduação
com a adoção de metodologias ativas
de aprendizagem, formação por
competências, e compartilhamento de
metodologias
de
ensino
e
aprendizagem e de recursos didáticopedagógicos.
Orientar e atuar com o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) na
elaboração,
desenvolvimento,
reestruturação e avaliação periódica
dos projetos pedagógicos de cursos
de graduação EAD.
Fonte: CADI/Unoeste, 2018.

A4 – Políticas para o Ensino Técnico-Profissionalizante de Nível Médio
Meta 1:
Manter e atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível Médio, de
acordo com as inovações pedagógicas e científicas da área.

Ações:
- Atualização do Regimento Geral da Unoeste com inclusão dos Cursos Técnicos de
Nível Médio. (2018-2022)
- Atualização do Regulamento dos Cursos Técnicos de Nível Médio. (2018-2022)
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- Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos às descobertas científicas, novas
tecnologias, metodologias de ensino, interdisciplinaridade e às novas demandas do
mercado de trabalho. (2018-2022)

Meta 2:
Criar novos Cursos Técnicos de Nível Médio tendo em vista o Catálogo Nacional dos
Cursos Técnicos.

Ações:
- Propor a realização de pesquisas de mercado de trabalho, a fim de identificar
demandas para novos cursos técnicos. (2018-2022)
- Criação de novos cursos técnicos, a fim de proporcionar a formação de
profissionais aptos a exercerem atividades específicas atendendo a demanda
regional. (2018-2022)
- Colaborar na diminuição ou eliminação da vulnerabilidade tecnológica quantitativa
e qualitativa, que existem em alguns setores, no confronto com outras regiões.
(2018-2022)

Meta 3:
Manter a qualidade no oferecimento dos Cursos Técnicos de Nível Médio.

Ações:
- Padronização dos procedimentos acadêmico-administrativos em todos os cursos
técnicos de nível médio. (2018-2022)
- Capacitação continuada de coordenadores e docentes, com ênfase no preparo de
aulas, uso de estratégias diversificadas, contextualização, práticas em laboratório e
uso de equipamentos. (2018-2022)
- Identificar as principais dificuldades do aluno, para melhorar o seu rendimento
escolar, evitando a evasão ou a conclusão tardia. (2018-2022)
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Meta 4:
Aperfeiçoar a utilização de tecnologias de informação, como ferramenta no processo
de ensino-aprendizagem.

Ações:
- Utilizar continuadamente, a ferramenta AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) “Aprender Unoeste”. (2018-2022)
- Capacitação docente para uso do AVA. (2018-2022)
- Manter disciplinas à distância em todos os cursos técnicos, nos termos da
legislação vigente, utilizando a infraestrutura do ensino à distância da
Mantenedora. (2018-2022)

Meta 5:
Criar projetos interdisciplinares e atividades de extensão que contemplem diversas
áreas do conhecimento, com envolvimento de cursos técnicos, de graduação e pósgraduação.

Ações:
- Propor à PROEXT que inclua os cursos técnicos na lista de cursos habilitados para
cadastro de Projetos de Extensão. (2018-2022)
- Conceber e elaborar projetos interdisciplinares de mesma temática, envolvendo os
cursos técnicos, de graduação e pós-graduação, respeitando-se as competências
previstas para cada segmento. (2018-2022)
- Envolver coordenadores e docentes, para que atuem como responsáveis pelas
ações extensivas propostas. (2018-2022)

Meta 6:
Manter e criar de instrumentos de avaliação, que garantam a formação de
profissionais

qualificados,

técnica

e

eticamente

comprometidos

desenvolvimento e bem-estar social.

Ações:
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- Manter e aprimorar os instrumentos internos de avaliação de cursos, para subsidiar
o desenvolvimento das ações definidas no projeto pedagógico. (2018-2022)
- Realizar encontros semestrais para estudo e discussão de práticas pedagógicas e
formas de avaliação discente. (2018-2022)
- Garantir o engajamento de todos participantes do processo educativo no Conselho
de Classe, identificando os fatores que contribuíram de forma positiva ou negativa
no processo ensino aprendizagem, possibilitando assim uma valiosa tomada de
decisão relativa ao programa de ensino. (2018-2022)
Meta 7:
Estabelecer convênios e parcerias para estágio supervisionado.

Ação:
- Buscar e estabelecer parcerias com associações, empresas e secretaria municipal
de saúde para realização de estágio supervisionado. (2018-2022)

Meta 8:
Aprimorar a comunicação interna e externa dos cursos técnicos com a sociedade.

Ações:
- Propor a inclusão dos cursos técnicos – unoeste no grupo de comunicação interna
(e-mail) para informações administrativas e pedagógicas. (2018-2022)
- Incluir mais informações sobre os cursos técnicos no site da unoeste. (2018-2022)
- Ampliar a abrangência, no site da unoeste, de contatos dos alunos egressos dos
cursos técnicos. (2018-2022)
- Ampliar a divulgação externa dos cursos técnicos. (2018-2022)

B - Políticas para a Pesquisa

Meta 1:
Desenvolver pesquisas tecnológicas e de inovação.

Ações:
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- Realizar divulgação ampla das características da pesquisa tecnológica e suas
diferenças em comparação à pesquisa científica. (2º semestre de 2018)
- Criar a modalidade de Pesquisa Tecnológica (de iniciação tecnológica e de pósgraduação) e Pesquisa de Inovação no SGP. (2º semestre de 2018)
- Realizar a divulgação das possibilidades de registro de propriedade intelectual para
produtos e métodos resultantes da Pesquisa Tecnológica e de Inovação. (1º
semestre de 2018)
- Criar grupos e desenvolver a pesquisa tecnológica em saúde. (1º semestre de
2018)
- Fomentar a pesquisa de Inovação e registro de propriedade intelectual nos órgãos
competentes, bem como a orientação comercial e jurídica relacionada à
comercialização de direitos dos bens e serviços/produtos derivados das pesquisas.
(2º semestre de 2018)
- Ampliar e promover o Simpósio de Inovação e Empreendedorismo – SIE como
forma de aprimorar a interação entre pesquisadores e empresas. (2º semestre de
2018)
- Realizar o Simpósio de Inovação e Empreendedorismo – SIE de forma
independente do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE. (2º semestre
de 2020)

Meta 2:
Ampliar a qualificação dos pesquisadores dos cursos de pós-graduação stricto
sensu.

Ações:
- Aperfeiçoar as políticas para realização de pós-doutorado visando principalmente à
internacionalização dos programas, em atendimento aos critérios de avaliação da
CAPES. (2º semestre de 2018)
- Implementar auxílios específicos para que os docentes participem de pósdoutorado. (2º semestre de 2018)
- Implementar o afastamento para pós-doutorado com benefícios de vencimentos.
(1º semestre de 2019)
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- Aperfeiçoar as políticas para garantir a participação com apresentação de trabalho
e/ou palestra dos pesquisadores em eventos científicos nacionais e internacionais.
(2º semestre de 2018)

Meta 3:
Otimizar a qualificação dos pesquisadores para elaboração de projetos de pesquisa
e para divulgação.
Ações:
- Organizar e realizar semestralmente oficinas de escrita científica para elaboração
de projetos. (1º semestre de 2018)
- Organizar e realizar semestralmente oficinas para elaboração de resumos e
artigos. (2º semestre de 2018)
- Organizar e realizar anualmente oficina com pareceristas. (1º semestre de 2019)

Meta 4:
Conceder o mérito aos professores pesquisadores mais bem qualificados.

Ações:
- Aperfeiçoar a Política de Plano de Carreira, contemplando a evolução por titulação
(ascensão vertical) e a evolução por produção científica e outras atividades
relevantes (participação em coordenações, comitês, comissões e órgãos
colegiados) à universidade (ascensão horizontal). (1º semestre de 2019)
- Conceder horas/pesquisa na graduação apenas para pesquisadores doutores,
mediante a avaliação da produção científica quadrienal. Exceções para
pesquisadores doutorandos e com publicações. (1º semestre de 2019)
- Implementar nos regulamentos de pesquisa, critérios e edital para categorização
quadrienal de pesquisadores institucionais (graduação e pós-graduação), de
acordo com a produção científica. (2º semestre de 2018).
- Conceder auxílio material apenas aos pesquisadores doutores. Exceções para
pesquisadores doutorandos com publicações. (1º semestre de 2019).
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Meta 5:
Promover melhores condições para pesquisa.

Ações:
- Criar a categoria docente em tempo integral e dedicação exclusiva para
pesquisadores doutores da pós-graduação stricto sensu. (1º semestre de 2020)
- Definir limite de horas na graduação (mínimo de 10 e máximo de 14 h/sem),
contanto que mantenha a produção científica, realize atividades de extensão
(cursos, oficinas, etc.) e participe de colegiados de pesquisa. (1º semestre de
2020).
- Criar laboratórios multiusuários com prioridade para pesquisa, fornecendo
infraestrutura básica e/ou que atenda ao maior número de usuários. (1º semestre
de 2020).
- Elaborar cronograma de prioridades para aquisição de equipamentos com valor
superior a R$ 10 mil. (1º semestre de 2018).
- Atender a necessidade de dias e horários para utilização dos laboratórios pelos
alunos devidamente autorizados. (1º semestre de 2018).

Meta 6:
Ampliar a captação de recursos externos (auxílios e bolsas) de agências e
empresas.

Ações:
- Realizar divulgação com frequência dos editais de agências. (1º semestre 2018)
- Instituir uma contrapartida (infraestrutura física, recursos humanos, recursos
materiais – consumo) da Unoeste para auxílios obtidos de agências de fomento. (1º
semestre 2019)
- Instituir isenção das mensalidades do curso para alunos de pós-graduação que
obtiverem bolsa de pesquisa da FAPESP. (2º semestre 2018)
- Promover a ampliação da submissão de projetos de pesquisa para agências de
fomento e empresas: pelo menos 60% dos docentes da pós-graduação stricto
sensu submetam bienalmente. (2º semestre 2018)
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- Ampliar a obtenção de auxílios e bolsas de agências de fomento e empresas: pelo
menos 20% dos docentes da pós-graduação stricto sensu obtenham auxílios e
bolsas bienalmente. (2º semestre 2018)

Meta 7:
Fomentar a cooperação interinstitucional e internacional para pesquisas.

Ações:
- Firmar parcerias com centros e institutos de pesquisa. (2º semestre 2018)
- Promover a vinda de pesquisadores visitantes para o desenvolvimento de
pesquisas em áreas em evidência, com a colaboração dos docentes da instituição.
(1º semestre 2019)
- Fomentar e divulgar os grupos de pesquisa interinstitucionais. (1º semestre 2018)
- Firmar cooperações internacionais para intercâmbio em eventos científicos
realizados alternadamente nas instituições participantes. (1º semestre 2019)

Meta 8:
Ampliar o número de bolsas dos programas PROBIC e PIBIC.

Ações:
- Conceder adicional da cota de bolsas PIBIC-CNPq para estimular a participação na
Iniciação Científica. (1º semestre de 2019)
- Implementar o pagamento da bolsa PROBIC em dinheiro para alunos
contemplados. (1º semestre de 2019)

Meta 9:
Garantir recursos institucionais para pesquisa de pós-graduação stricto sensu.

Ações:
- Ofertar recursos institucionais de maior valor para pesquisa de pós-graduação
vinculada à iniciação científica. (1º semestre 2018)
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- Implementar edital para avaliação e seleção dos melhores projetos para
disponibilização de auxílio de maior valor para pesquisas. (2º semestre 2018)
- Realizar a revisão anual do auxílio financeiro para materiais (para projetos
cadastrados) de acordo com os índices da inflação. (1º semestre 2018)
- Criar modalidade para financiamento de Projetos do PPG stricto sensu (mestrado e
doutorado) para pesquisa de excelência que possa ser publicada em revistas de
estrato Qualis superior, permitindo o acúmulo com o auxílio concedido para
projetos de iniciação científica. Considerar na concessão a produção do
pesquisador no último quadriênio. (1º semestre 2019)
- Implementar a modalidade de “bolsa material” para pesquisadores mais bem
qualificados que não estejam recebendo auxílio de agência externa ou empresa.
Proposta de editais bienais. (1º semestre 2021)

Meta 10:
Otimizar as Revistas Colloquium.

Ações:
- Realizar divulgação para que os Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) sejam
elaborados na forma de artigo para publicação nas Revistas Colloquium. (1º
semestre de 2018)
- Realizar a contratação e disponibilização de revisores de português e inglês,
visando à melhoria da qualidade dos artigos publicados nas revistas e
possibilitando ao parecerista cuidar apenas do conteúdo teórico/prático da
pesquisa. (1º semestre de 2019)
- Ampliar a divulgação das revistas como veículo para divulgação dos trabalhos
aprovados em eventos. (1º semestre de 2018).
- Realizar a publicação, em números especiais das revistas Colloquium, dos
trabalhos dos eventos científicos realizados pelos cursos de graduação e pósgraduação promovidos pela Unoeste. (2º semestre de 2018)
- Ampliar o número de indexações das revistas para obtenção do Web Qualis B3 até
2020 e B2 até 2022. (2º semestre de 2020)
- Ampliar o quadro de pareceristas ad hoc. (1º semestre de 2018)
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- Firmar parcerias com Sociedades Científicas para a divulgação das chamadas de
artigos e cadastros de pareceristas, por meio de comunicados diretos aos
associados e em Congressos e demais reuniões nacionais das mesmas. (2º
semestre de 2018)
- Realizar chamadas frequentes para submissão de artigos. (2º semestre de 2018)

Meta 11:
Garantir auxílio para publicações nacionais e internacionais.

Ações:
- Realizar divulgação dos trabalhos institucionais em eventos externos e de
referência. (2º semestre 2018)
- Definir fontes de receita para constituição de um fundo institucional e critérios para
elencar as prioridades de destinação. (2º semestre 2018)
- Definir cota anual para pagamento de publicações científicas nacionais e
internacionais. (1º semestre 2019)
- Definir cota anual para cada um dos programas de pós-graduação stricto sensu. (1º
semestre 2019)
- Ampliar a submissão de artigos em periódicos de estrato Qualis superior (B1 a A1).
(1º semestre de 2019).
- Ampliar a publicação de artigos e periódicos de estrato Qualis superior (B1 a A1)
para que haja docentes da pós-graduação stricto sensu com publicações e
pontuação suficiente para elevar a noita CAPES de cada Programa até a avaliação
quadrienal 2017-2020. (1º semestre de 2019)

Meta 12:
Realizar evento institucional anual de pós-graduação stricto sensu.

Ações:
- Organizar e realizar evento de pós-graduação stricto sensu para o 1º semestre do
ano. (1º semestre 2019)
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- Realizar conferência com tema abrangente, mesas-redondas e programação
específica por área. (1º semestre 2019)
- Promover a participação de pesquisadores nacionais e internacionais. (1º semestre
2019)
- Descentralizar a organização entre discentes e docentes dos cursos, visando à
divulgação das pesquisas institucionais. (2º semestre 2018)
- Promover na Unoeste a realização de congressos-referência em áreas específicas.
(1º semestre de 2020).

Meta 13:
Aprimorar o Sistema Gestor de Pesquisa (SGP).
Ações:
- Criar um formulário (check list) para avaliação dos projetos de pesquisa de forma
mais objetiva. (1º semestre 2018)
- Implementar a “assinatura digital” dos documentos institucionais obrigatórios para o
cadastramento de projetos. (2º semestre 2018)
- Implementar a integração do SGP com o Sistema do Departamento de Compras
para informação permanente do pesquisador sobre o processo de aquisição dos
materiais para pesquisa (status: recebido orçamento, atualização da cotação,
compra efetuada, prazo para entrega, material entregue). (1º semestre 2019)
- Capacitar funcionário do Departamento de Compras para que dê prioridade às
compras de materiais para pesquisa. (2º semestre 2018)
- Aprimorar o Sistema Gestor de Eventos com Inteligência Artificial para designação
de pareceristas. (2º semestre 2018).
- Implementar sistema gestor de convênios entre a Unoeste e empresas que
financiam pesquisas. (2º semestre 2018).

Meta 14:
Implantar um Comitê de Integridade Científica.

Ações:
- Criar um Comitê de Integridade Científica e seu regulamento. (2º semestre 2018)
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- Realizar divulgação ampla das boas práticas em pesquisa. (2º semestre 2018)
- Adotar um software antiplágio para verificação de projetos de pesquisa, artigos das
revistas Colloquium e trabalhos de conclusão de curso. (2º semestre 2018)
- Realizar divulgação ampla da Portaria 002-2017 da Reitoria. (1º semestre 2018)
Dimensão Pesquisa
Quadro 12 - Quadro de Alinhamento (Metas Estratégicas, Políticas e Plano de Ação)
METAS ESTRATÉGICAS
E1. Fomentar a pesquisa
científica e inovação
tecnológica nas diferentes
áreas do conhecimento

E2. Estabelecer a
aproximação e consolidar
a colaboração com
pesquisadores do exterior
com vistas à
internacionalização

E3. Estabelecer e
consolidar linhas de
pesquisa no âmbito da
graduação para realização
da iniciação científica

E4. Ampliar a
disponibilidade de bolsas
institucionais de iniciação
científica e tecnológica, e
da captação de recursos
externos
E5. Aprimorar os meios
institucionais de
divulgação científica e
ampliar a inserção das
pesquisas institucionais
em eventos e periódicos
internacionais

POLÍTICA
Sistematização da
inovação e do
empreendedorismo.
Ambiente para o
empreendedorismo e
cooperativismo.
Internacionalização.

AÇÕES
1. Desenvolver pesquisas tecnológicas e de
inovação
13. Aprimorar o Sistema Gestor de Pesquisa
(SGP)

2. Ampliar a qualificação dos pesquisadores dos
cursos de pós-graduação stricto sensu

Qualidade dos
Programas Stricto
Sensu.

7. Fomentar a cooperação interinstitucional e
internacional para pesquisas

Autoavaliação
Institucional.
Princípios éticos e de
integridade na prática
científica.

9. Garantir recursos institucionais para pesquisa
de pós-graduação stricto sensu
3. Otimizar a qualificação dos pesquisadores
para elaboração de projetos de pesquisa e para
divulgação

Infraestrutura de
laboratórios e pessoal
de nível técnico para
pesquisa.

4. Conceder o mérito aos professores
pesquisadores mais bem qualificados

Pesquisas de interesse
regional, nacional e
internacional.

14. Implantar um Comitê de Integridade Científica

5. Promover melhores condições para pesquisa

Integração da pósgraduação stricto sensu
com a lato sensu e
graduação.
Tríade EnsinoPesquisa-Extensão.

6. Ampliar a captação de recursos externos
(auxílios e bolsas) de agências e empresas

Auxílios Docente e
Discente.

8. Ampliar o número de bolsas dos programas
PROBIC e PIBIC

Divulgação científica
especializada e para
comunidade.

10. Otimizar as Revistas Colloquium
11. Garantir auxílio para publicações nacionais e
internacionais
12. Realizar evento institucional anual de pósgraduação stricto sensu

Fonte: CADI/Unoeste, 2018.
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C - Políticas para a Extensão
Meta 1:
Incentivar o desenvolvimento de projetos e atividades de extensão por meio da
proposição de Programas Interdisciplinares que contemplem várias áreas do
conhecimento, podendo abranger diversos cursos de graduação e pós-graduação
que se envolvam em uma mesma temática.

Ações:
- Promover no SGEXT o vínculo de projetos e atividades esporádicas já cadastradas
na PROEXT, com programas interdisciplinares de mesma temática, visando a
contemplar as várias áreas do conhecimento. (2018-2022)
- Conceber, elaborar e propor novos programas de extensão que envolvam os
cursos de graduação e pós-graduação na promoção de ações conjuntas,
favorecendo o diálogo maior da extensão com a pesquisa. (2018-2022)

Meta 2:
Organizar as ações extensivas cadastradas no Sistema Gestor de Extensão SGEXT que visam o desenvolvimento econômico e social vinculando-as aos grupos
temáticos que integram o Núcleo Institucional de Extensão – NIEX.

Ação:
- Vincular aos Grupos temáticos do NIEX as ações extensivas cadastradas no
SGEXT da seguinte forma (2018-2022):
- Grupo de Extensão, Pesquisa e Ensino em Saúde e Comunidade – GEPESC
para as ações extensivas que tenham como temáticas: saúde e qualidade de
vida da população;
- Grupo de Extensão, Pesquisa e Ensino para Construção da Cidadania –
GEPECC para as ações extensivas que contemplem a temática inclusão social;
- Grupo de Extensão, Pesquisa e Ensino em Memória, Educação e Cultura –
GEPEMEC para as ações extensivas que considerem as seguintes temáticas:
memória cultural; produção artística e patrimônio cultural;
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- Grupo de Extensão, Pesquisa e Ensino em Engenharias e Tecnologias da
Informação e Comunicação – GEPEETICS para as ações extensivas que
tenham como temáticas: melhoria da infraestrutura urbana/local, projetos/ações
de inovação social;
- Grupo de Extensão, Ensino e Pesquisa em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- GEEPEMAS para as ações extensivas que contemplem as seguintes
temáticas:

meio

ambiente/sustentabilidade;

desenvolvimento

econômico

regional e melhoria das condições de vida;
- Grupo de Extensão, Pesquisa e Ensino em Gênero, Etnia, Raça e
Diversidade – GEPEGERD para as ações extensivas que considerem as
seguintes temáticas: diversidade; ações afirmativas de defesa e promoção dos
direitos humanos e igualdade étnico-racial.

Meta 3:
Implantar através do SGEXT um banco de dados que consolide o registro
institucional e a gestão das ações afirmativas e de responsabilidade social e
ambiental da Unoeste.

Ação:
- Sistematizar relatório quantitativo e qualitativo das ações extensivas que
contemplem os aspectos de inclusão social; de defesa dos direitos humanos, da
igualdade racial e de meio ambiente e sustentabilidade. (2018-2019)

Meta 4:
Implementar, por meio do SGEXT, a gestão integrada dos sistemas Administrativo ADM e de Controle Acadêmico -

SCA

que

favoreçam o gerenciamento e

a

articulação dos docentes, pesquisadores, servidores e discentes envolvidos nas
ações extensivas que contemplem a tríade ensino, pesquisa e extensão.
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Ações:
- Implantar na 2ª. Fase do Sistema Gestor – SGEXT a elaboração de relatórios
gerenciais com dados quantitativos e qualitativos de todas as modalidades
extensivas disponibilizando o acesso dos mesmos a todos os Coordenadores das
Unidades Proponentes. (2018-2019)
- Implantar na 2ª fase on line do Sistema financeiro de eventos a Integração das
informações do Sistema Gestor de Extensão – SGEXT ao sistema ADM e
Acadêmico – SCA. (2018-2019)
- Implantar o Sistema Financeiro de prestação de contas do Programa Institucional
de auxílios financeiros, integrando ao SGEXT a prestação de contas dos auxílios
concedidos pela Reitoria para as modalidades: Auxílio Capacitação para Cursos,
Especialização, Mestrado e Doutorado; Auxílio para publicação Acadêmica; Auxílio
para Participação em Eventos Externos, Reuniões Técnicas/Treinamentos, Viagens
e Visitas Técnicas. (2018-2019)
- Incentivar a realização de pesquisas científicas a partir dos resultados obtidos das
práticas extensivas. (2018-2022)
- Incentivar a ampliação e o envolvimento dos acadêmicos dos cursos de graduação
e pós-graduação, principalmente os contemplados no Programa Interno de Bolsas,
vinculando-os aos programas/projetos de suas áreas de interesse. (2018-2022)
- Apoiar os programas e projetos de curricularização da extensão a serem
desenvolvidos nos cursos de graduação e pó-graduação. (2029-2022)

Meta 5:
Ampliar o número de convênios e parcerias visando à integração dos alunos a
mercado de trabalho possibilitando pluralizar os espaços de aplicabilidade dos
conteúdos teórico-práticos.

Ações:
- Estimular a política de atendimento aos discentes por meio da formalização de
parcerias com outras instituições de Ensino Superior, com órgãos públicos, o
terceiro setor e o setor produtivo visando diversificar as possibilidades de inserção

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

184

dos alunos ao mercado de trabalho, bem como para o fortalecimento de
organizações de base das comunidades. (2018-2022)
- Envolver os coordenadores e os docentes que possuem horas de atividade de
extensão, para que atuem como docentes responsáveis pelas ações extensivas
propostas. (2018-2022)

Meta 6:
Ampliar a oferta e divulgação de cursos de extensão/aperfeiçoamento e outros de
curta duração que visem ao fortalecimento da formação continuada e extraclasse.

Ações:
- Expandir a oferta dos cursos de extensão universitária e dinamizar a sua
divulgação junto aos meios de comunicação. (2018-2022)
- Incentivar a utilização dos resultados de pesquisas científicas para elaboração e
oferta de cursos de extensão universitária, aproximando, assim, a Pesquisa do
Ensino e da Extensão. (2018-2022)

Meta 7:
Fortalecer a integração da extensão com o ensino e a pesquisa por meio da
capacitação de docentes e discentes da Universidade para incentivo à produção
acadêmico-científica e participação em programas de intercâmbio nacional e
internacional.

Ações:
- Fomentar junto as Coordenações de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu a
oferta de oficinas e de cursos de capacitação presenciais, que visem o
desenvolvimento da aprendizagem de técnicas e de métodos científicos. (20182022)
- Estimular a oferta de cursos de extensão de Línguas Universais, inicialmente de
espanhol e de inglês, na modalidade presencial e a distância. (2018-2022)

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

185

Meta 8:
Fomentar e estimular ações relacionadas à difusão e divulgação das produções
acadêmicas científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e cultural.

Ações:
- Apoiar a realização de programas, projetos, atividades e eventos que visem à
difusão de produções acadêmicas científica, didático-pedagógica, tecnológica,
artística e cultural dos discentes. (2018-2022)
- Propor e divulgar projetos ou programas de extensão universitária que estimulem
trabalhos de conclusão de cursos de graduação, de diversas áreas do
conhecimento. (2018-2022)

Meta 9:
Dar continuidade aos programas de apoio à realização de eventos internos, externos
e à produção discente.

Ação:
- Apoiar administrativamente, com infraestrutura e logística a participação e a
realização de eventos (congressos, seminários, palestras, viagens de estudo e
visitas técnicas), bem como a produção (científica, tecnológica, cultural, técnica e
artística) dos discentes. (2018-2022)

Meta 10:
Otimizar a divulgação dos resultados das ações extensivas, para ciência da
comunidade interna e externa, e avaliar o cumprimento da inserção social pela
Universidade.

Ações:
- Acompanhar e avaliar a homepage da PROEXT, no intuito de socializar os
resultados das ações extensivas na comunidade interna e externa. (2018-2022)
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- Ampliar a divulgação dos programas de extensão cadastrados, visando à
agregação de novos participantes dos cursos de graduação e pós-graduação.
(2018-2022)
- Ampliar a divulgação dos resultados obtidos nas ações de extensão por meio de
publicações na homepage da PROEXT, boletins informativos, relatos de
experiências, apresentados anualmente no ENAEXT, com publicação no
suplemento da Revista Colloquium e nos prêmios Unoeste Solidária e
Personalidade Extensionista. (2018-2022)
- Criar por meio do NIEX, espaços de reflexão e discussão da avaliação das ações
extensivas, para replanejamento contínuo das mesmas, através de realização de
reuniões, plenárias, seminários e audiências públicas. (2018-2022)

Dimensão Extensão
Quadro 13 - Quadro de Alinhamento (Metas Estratégicas, Políticas e Plano de Ação)
Meta
estratégica
E1, E3

Política
P1. Captação e/ou
Identificação as
Demandas Sociais

Ações
A1. Captar, identificar
e atender as
demandas sociais
para o
desenvolvimento de
projetos e atividades
de extensão.

A1. 1 Conceber, propor, elaborar
e formalizar novos programas de
extensão interdisciplinares que
envolvam os cursos de
graduação e pós-graduação, por
meio de ações conjuntas dentro
de uma mesma temática,
abordando várias áreas do
conhecimento e favorecendo o
diálogo maior da extensão com o
ensino e a pesquisa.
A1. 2 Receber as demandas de
realização das modalidades de
extensão em tempo contínuo,
definir o cronograma de
atendimento e planejar os
recursos operacionais
necessários para o atendimento
de cada demanda.
A1. 3 Atender as demandas de
realização das modalidades de
extensão devidamente
formalizadas e aprovadas.
A1. 4 Vincular projetos e
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E1, E4

P2. Valorização da
Extensão Universitária
na IES
P2.1
Programa
Institucional
de
Extensão (PIE)

P2. Valorização da
Extensão Universitária
na IES
P2.2 Tríade EnsinoPesquisa-Extensão
(Formação ↔ Geração
de Conhecimento ↔
Prática / Investigação)
na
Formação
Acadêmica
Avançada
de
Docentes
e
Discentes

P2. Valorização da
Extensão Universitária
na IES
P2. 3 Sensibilização do
Discente, da Sociedade
e
Divulgação
de
Resultados Obtidos.

A2. Organizar as
modalidades de
extensão dentro do
PIE (por grupos
temáticos), apoiar a
realização de eventos,
e sensibilizar o público
pela difusão e
divulgação dos
resultados em
extensão.

atividades cadastradas na
PROEXT com programas
interdisciplinares de mesma
temática, visando a contemplar as
várias áreas do conhecimento.
A2. 1 Organizar as modalidades
de extensão dentro do PIE (por
grupos temáticos), apoiar a
realização de eventos, e
sensibilizar o público pela difusão
e divulgação dos resultados em
extensão.

A2. 2Apoiar administrativamente,
com infraestrutura e logística a
participação e a realização de
eventos (congressos, seminários,
palestras, viagens de estudo e
visitas técnicas), bem como a
produção (científica, tecnológica,
cultural, técnica e artística) dos
discentes.
A2. 3 Ampliar o número de
publicações sob a forma de
relatos de experiências
apresentados anualmente no
ENAEXT, com suplemento da
Revista Colloquium.
De forma adicional, apoiar
programas, projetos, atividades e
eventos que visem à difusão de
produções acadêmicas
científicas, tecnológicas, artísticas
e culturais dos discentes.
A2. 4 Dar ampla divulgação na
homepage da PROEXT sobre os
resultados das ações extensivas
na comunidade interna e externa
A2. 5 Dar continuidade ao
reconhecimento das ações
exitosas em extensão
universitária por meio dos
prêmios Unoeste Solidária e
Personalidade Extensionista.
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E1, E4

E1, E2, E3,
E4

E1, E3

P3. Interdisciplinaridade,
Interprofissionalidade e
Transdisciplinaridade

A3. Contribuir para a
Interdisciplinaridade, a
Interprofissionalidade
ea
Transdisciplinaridade
do conhecimento.

P4. Destinação de
Recursos às
Modalidades de
Extensão.

A4. Implantar e
controlar a gestão de
recursos de
contrapartida da
universidade, e
também ampliar as
parcerias para a
realização das
modalidades de
extensão.

P5. Participação no
Programa de
Capacitação e
Formação Continuada

A5. Ampliar a
capacitação e
formação continuada
da comunidade interna

A2. 6 Promover ações para
sensibilizar os discentes de
graduação e pós-graduação
quanto às vantagens do
relacionamento extensão-ensino
e extensão-pesquisa.
A 3.1Propor projetos ou
programas de extensão
universitária que estimulem
atividades de integração entre as
diversas áreas do conhecimento,
valorizando desta forma a
interdisciplinaridade e
interprofissionalidade.
A3. 2 Criar ou utilizar
mecanismos para a prática da
transdisciplinaridade do
conhecimento em extensão.
A4.1Incentivar maior
envolvimento dos acadêmicos de
graduação e de pós-graduação
nos programas de extensão por
meio de um Programa Interno de
Bolsas de Extensão (PIBEX).

A4. 2 Validar contrapartida de
recursos da universidade quanto
à atribuição específica de carga
horária para docentes
responsáveis por modalidades de
extensão.
A4. 3 Ampliar o número de
parceiros externos com
contrapartida para as
modalidades de extensão. Os
parceiros podem ser da iniciativa
privada ou mesmo por meio de
projetos com financiamento por
órgãos ou agências públicas de
fomento.
A 5. 1 Expandir a oferta e
divulgação dos cursos de
extensão universitária,
aperfeiçoamento e outros de
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e externa da
universidade.

E1, E4

P6. Adequação e
Alinhamento ao PNE e
Regulamentações

A6. Promover o
atendimento ao PNE e
às regulamentações
vigentes.

E1, E2, E3,
E4

P7. Controle e
Operacionalização das
Modalidades de
Extensão

A7. Implantar a gestão
integrada dos
sistemas acadêmicos,
favorecendo o
controle, a avaliação e
o acompanhamento
das modalidades de
extensão.

curta duração, de forma a
dinamizar e fortalecera formação
continuada extraclasse e o
desenvolvimento de novas
habilidades e competências.
A5. 2 Incentivar a utilização dos
resultados das ações acadêmicas
em ensino, pesquisa e extensão
para a proposição e oferta de
cursos de extensão universitária.
A5. 3 Promover a oferta de
cursos de extensão de línguas
estrangeiras, inicialmente
espanhol e inglês, na modalidade
presencial e a distância como
apoio ao processo de
internacionalização da
universidade.
A5. 4 Ofertar capacitações aos
docentes e discentes da
Universidade para incentivo à
produção acadêmico-científica, à
formação de grupos ou redes e à
participação em programas de
mobilidade acadêmica
internacional.
A6.1 Estabelecer processo de
gestão via PROEXT para
alinhamento e atendimento ao
PNE e suas regulamentações
pertinentes.
A7.1 Implantar funcionalidade de
elaboração de relatórios
gerenciais das modalidades de
extensão executadas pelas
unidades proponentes e acesso
seu público interessado.

A7. 2 Implantar funcionalidades
de integração entre os sistemas
gerenciais que dão suporte a
eventos, extensão, administrativo,
acadêmico e auxílios financeiros.
A 7. 3 Propor processo de
avaliação e acompanhamento na
gestão das modalidades
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E1, E3, E4

P8. Promoção da
Extensão como Forma
de Presença
Institucional e
Desenvolvimento
Artístico e Cultural

A8. Realizar extensão
como presença
institucional e
fomentar o
desenvolvimento
artístico e cultural da
sociedade.

extensivas, considerando
parâmetros que auxiliem no
impacto das ações realizadas.
Ações afirmativas de inclusão e
responsabilidade social, de
defesa dos direitos humanos, da
igualdade racial e de meio
ambiente e sustentabilidade
também devem estar previstas no
processo de avaliação e de
acompanhamento.
A7. 4 Aprovar regulamento
interno do NIEX tratando seu
funcionamento, processos e
sistemáticas de integração entre
ensino, pesquisa e extensão.
A8.1 Alinhar (exceto em casos
justificáveis) as modalidades de
extensão com os programas
institucionais de comunicação e
divulgação da marca da IES.

A8. 2 Promover nas modalidades
de extensão ações ou atividades
específicas para o
desenvolvimento artístico e
cultural da sociedade atendida
(em adição às diretrizes social,
transformadora, de qualidade de
vida e de formação continuada).
Fonte: CADI/Unoeste, 2018.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Meta 1:
Aprimorar o processo institucional de comunicação com a sociedade.

Ações:
- Dar continuidade às ações de comunicação institucionais e de divulgação dos
processos seletivos. (2018-2022)
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- Aprimorar o planejamento e o desenvolvimento de campanhas de divulgação para
Pós-graduação e EAD. (2018-2022)
- Investir em campanhas de branding (valorização da marca), fortalecendo o
alinhamento das ações e estratégias de comunicação à missão da Unoeste. (20182022)
- Reavaliar o posicionamento da marca Unoeste frente aos públicos de interesse,
internos e externos, com base em pesquisas de mercado e ajustá-lo caso
necessário. (2018-2020)
- Manter e aprimorar as campanhas institucionais ao longo dos semestres. (20182022)

Meta 2:
Reestruturar o Departamento de Comunicação e alguns dos serviços oferecidos
para que supram as necessidades do mercado e da Unoeste.

Ações:
- Realizar, sempre que necessário, a readequação das ações de comunicação, a
partir da análise crítica dos resultados das pesquisas de autoavaliação fornecidas
pela CPA e das pesquisas de mercado realizadas, considerando também, as
políticas de inclusão social, nacional e institucional. (2018-2022)
- Aprimorar relatórios e pesquisas para avaliar o ROI (Retorno sobre investimento
em publicidade) das campanhas de comunicação. (2018-2019)
- Promover a campanhas de valorização do público interno. (2018-2020)
- Aprimorar as pesquisas de mercado já realizadas por meio da criação do
Departamento de Marketing em 2013. (2018-2017)
- Reestruturar o corpo funcional do Departamento de Comunicação e realizar
contratações com o objetivo de atender as necessidades da Unoeste. (2018-2020)

Meta 3:
Aprimorar o relacionamento com o público interno e externo.
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Ações:
- Reavaliar a utilização da ferramenta de CRM (Customer Relationship Management
-Gestão de Relacionamento com o Cliente) e, se necessário, promover
modificações/substituições para garantir a efetividade na utilização e retorno da
ferramenta à Unoeste. (2018-2019)
- Participar da reestruturação e aprimoramento dos sites do Portal Unoeste. (20182020)
- Aprimorar a comunicação interna com base em sistemas computacionais e
estruturas de comunicação. (2018-2019)
- Avaliar e Promover melhorias no aplicativo da Unoeste para smarphones. (20182019)
- Participar, continuadamente, da reestruturação e aprimoramento dos sites do portal
Unoeste. (2018-2019)
- Participar, continuadamente, da reestruturação e aprimoramento dos sites do portal
Unoeste. (2018-2017)

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Meta 1:
Adequar as normas de ingresso à graduação para facilitar o acesso à universidade.

Ações:
- Ofertar a possibilidade ao aluno de ingressar à graduação por meio do uso de suas
notas no Enem. (2/2018)
- Garantir ao ingressante que já possui outra graduação a possibilidade de acesso à
outra graduação somente por meio da apresentação do diploma. (1/2018)
- Desenvolver as avaliações de vestibular separadas por áreas de conhecimento, de
acordo com as novas políticas do ensino médio. (2/2020)

Meta 2:
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Ampliar os serviços universitários de apoio psicopedagógico para estudantes de
graduação e pós-graduação (presencial e não presencial) com o objetivo de garantir
o acolhimento humanizado.
Ações:
- Oferta do serviço em tempo integral para atender agendamentos, viabilizada da
seguinte maneira: inserção de quatro psicólogos por campus (com 40 horas
semanais) para cobrir os três períodos do dia, sendo que dois ficam responsáveis
pelo atendimento individual e outros dois atendem as demandas coletivas e as
urgências, de acordo com o que está previsto na portaria 031/2015 da Unoeste. Em
casos de emergências, encaminhar ao Ambulatório para atendimento psiquiátrico.
(2/2018)
- Padronizar e institucionalizar o atendimento para todos os cursos, excluindo a
possibilidade de um curso fazer atendimento particular. (1/2018)
- Auxiliar as coordenações ao atendimento ao aluno com potencial de trancamento e
evasão (detectados via sistema acadêmico) para minimizar tais situações. (2/2018)
- Direcionar o aluno, no momento em que solicita o trancamento, ao atendimento do
coordenador e do SUAPp, afim de detectar os motivos e tentar orientar e dar
acolhimento no momento de conflito. (2/2018)
- Permitir o agendamento via web também para professores e coordenadores.
(1/2018)
- Diversificar o atendimento do serviço psicopedagógico, com vista a atender corpo
docente, funcionários e coordenações a fim de capacitá-los a lidar com questões
associadas a problemas emocionais e de relações interpessoais. (1/2019)
- Criar um protocolo de condução de casos graves de saúde mental, como meio para
dar respaldo à universidade frente a garantir que as ações de proteção à vida
foram cumpridas. (2/2018)
- Aperfeiçoar o SAGA de maneira a contemplar as seguintes funções:
comportamento semelhante a um Service Desk; alarmes para casos de alunos com
grande número de faltas, atestados médicos e/ou desempenho acadêmico abaixo
da média em várias disciplinas, afim de melhorar a intervenção da coordenação e
do SUAPp para propiciar maior acolhimento, humanização e acompanhamento do
discente com vistas a minimizar casos de evasão. (2/2019)
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Meta 3:
Padronizar ações afirmativas de acolhimento, permanência e fidelização ao discente.
Ações:
- Criar espaços de convivência dentro da universidade que sejam atrativos,
ergonômicos e que propiciem o exercício da criatividade e da coletividade, para
que o acadêmico se sinta pertencente ao universo institucional. (1/2020)
- Padronizar ações de recepção ao ingressante, não apenas no primeiro dia de aula,
mas também aos alunos que entram mais tarde, um mês após o início de aula.
(2/2018)
- Criar ações institucionais de recepção a familiares de alunos por faculdades para
apresentar aos responsáveis o universo que os estudantes estarão e quais devem
ser os deveres deles no acompanhamento durante o período de curso. (2/2018)
- Criar um restaurante universitário no campus I e ampliar o atendimento do
restaurante do campus II para o jantar. (1/2021)
- Padronizar o atendimento e regras das coordenações de cursos quanto aos
procedimentos ligados a: avaliações, repositivas, reprova por falta, PER,
trancamentos e outros. (2/2018)
- Institucionalizar o envio da divulgação de vagas de estágio pelas coordenações ao
NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante). (2/2018)
- Adquirir ambulância própria para os dois campi da universidade, com o objetivo de
diminuir o prazo de atendimento emergencial do ambulatório. (2/2019)

Meta 4:
Implementar as ações do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) com vistas a
operacionalizar o direito à acessibilidade.

Ações:
- Proporcionar ao NAI autonomia para proposição e execução de ações efetivas de
acessibilidade. (2/2018)
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- Capacitar docentes e coordenações a lidar com os diferentes casos de deficiências
e inclusão escolar, de acordo com a demanda, ou seja, conforme o caso aparecer.
(1/2018)
- Implantar um departamento com profissionais preparados para atender às
demandas dos cursos. (1/2020)
Meta 5:
Promover ações institucionais de nivelamento acadêmico.

Ações:
- Criar programas de nivelamento gratuitos aos alunos, de acordo com as
características de cada grande área de conhecimento (saúde, biológicas, humanas,
exatas, etc) na modalidade à distância ou presencial, quando necessário. (2/2019)
- Criar atendimentos de monitoria, com alunos de cursos de licenciatura, com
diversos horários de atendimento, para proporcionar o nivelamento dos estudantes.
(1/2019)

Meta 6:
Implementar ações institucionais de monitoria.

Ações:
- Criar um regulamento institucional para padronizar e incentivar alunos a
participarem dos programas de monitoria dos cursos. (1/2019)
- Oferecer benefícios que incentivem a adesão do aluno à monitoria. (1/2019)
- Divulgar amplamente o programa institucional de monitoria. (1/2019)

Meta 7:
Aperfeiçoar a contribuição institucional na realização e/ou participação de eventos
(internos e externos) que estimulem a produção de pesquisa e extensão.

Ações:
- Desburocratizar os cadastros da realização dos eventos internos da IES. (1/2019)
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- Ampliar as modalidades de apresentação de trabalho no Enepe para atividades de
ensino e extensão, contribuindo com o envolvimento da totalidade do corpo
discente e docente de todos os cursos e redirecionando todas as atividades da
universidade para o evento. (2/2019)
- Aumentar e padronizar o suporte financeiro para a participação em eventos
externos, desde que atrelados a ações acadêmicas, extensionistas ou de pesquisa.
(1/2019)
- Divulgar os congressos e eventos externos por área pela central de informação,
direcionando para os cursos interessados. (2/2019)

Meta 8:
Implementar e padronizar as ações de apoio financeiro ao discente.

Ação:
- Criar e regulamentar modalidades de crédito interno. (2/2018)

Meta 9:
Criar mecanismos institucionais de comunicação interna efetiva entre os agentes de
todos os setores da universidade.

Ações:
- Criar um aplicativo tecnológico que dê acesso às informações e que todos devam
baixar no ato da matrícula ou contratação. Este aplicativo deve estar vinculado às
informações acadêmicas e à central de informações, para gerar interesse do
público interno. Nele será possível: enviar mensagens individuais e coletivas de
todos os fluxos de comunicação (aluno-aluno, aluno-professor, aluno-coordenador,
professor-coordenador, coordenador-reitoria, professor-funcionário, e assim por
diante), e estas, quando forem urgentes, podem chegar em formato de bandeira no
celular, para garantir a instantaneidade no recebimento da mensagem; também
deverá ter um mural virtual onde todos possam colocar eventos que acontecem
dentro e fora da instituição; possibilitar que o usuário tenha acesso aos descontos
das parcerias do “Sou mais Unoeste”, como é feito pelo BeBlue; além de ter acesso
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a todas as informações que se referem ao desenvolvimento acadêmico do
estudante. Este aplicativo poderá ser construído tanto pela equipe interna de TI ou
por meio de um hackatoon. (1/2020)
- Instalar monitores de TV em todos os corredores da instituição, com vistas a
pulverizar as informações triadas na central de informação, além de dar visibilidade
por meio de imagens, que podem ser de produção interna ou enviadas pelos
acadêmicos ou funcionários. (1/2020)
- Criar uma central de informações com jornalistas nos dois campi que busque
receba demandas de todas as esferas da universidade, de maneira a melhorar o
fluxo de comunicação interna e externa. Essa central deverá ter espaços físicos e
virtuais (aplicativo de informações acadêmicas) para facilitar o acesso de quem
quiser passar a informação. Um service desk de informações. (1/2020)
Meta 10:
Fomentar ações institucionais para a promoção da internacionalização.

Ações:
- Criar mecanismos de conscientização e de mudança de cultural para a
internacionalização com os diversos atores envolvidos (alunos, professores e
funcionários) de todos os níveis da universidade. (2/2019)
- Criar mecanismos de acolhimento ao estudante estrangeiro para garantir a efetiva
adaptação do mesmo. (1/2018)
- Desenvolver políticas de intercâmbio mútuo envolvendo alunos e professores da
instituição, inclusive no que se refere à questões financeiras. (1/2021)
- Ampliar as parcerias de maneira efetiva com provedores de bolsas de intercâmbio
e com universidades estrangeiras. (1/2018)
- Divulgar as ações do departamento de relações interinstitucionais por meio da
central de informações institucional. (1/2020)
- Criar cursos de curta duração para incentivar a vinda de alunos estrangeiros.
(1/2021)
- Incentivar financeiramente os alunos e professores a participarem de eventos
internacionais, mesmo dentro do Brasil. (1/2020)
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- Criar cursos de especialização que tenham abordagem internacional, inclusive
ministrado em língua estrangeira. (1/2021)
- Criar metas de internacionalização e bonificar os agentes que as alcançarem.
(1/2020)
- Incentivar os alunos a desenvolver competências em línguas estrangeiras e
oferecer cursos de línguas na instituição. (2/2019)
- Acompanhar e dar suporte ao estudante da universidade quando estiver em
intercâmbio externo. (1/2018)
- Inserir no histórico escolar o desempenho do estudante da Unoeste nas disciplinas
cursadas em universidades estrangeiras. (2/2018)

Meta 11:
Desenvolver e padronizar políticas e ações de acompanhamento ao egresso.

Ações:
- Criar rede de benefícios (bolsas e descontos) para egressos que pretendem cursar
outros cursos de graduação ou pós-graduação na Unoeste. (1/2019)
- Criar eventos institucionais anuais (culturais ou esportivos) direcionados ao
egresso. (1/2020)
- Incentivar a criação de uma associação institucional de egressos com espaço
interno na universidade, gerida por egressos, com o objetivo de desenvolver ações
direcionadas ao egresso. (1/2022)
- Desenvolver e divulgar um aplicativo voltado ao egresso para mapear a vida
profissional e colocar o egresso em contato com outros egressos, além de
disponibilizar ofertas de emprego, parcerias e cursos voltados a este público.
(1/2021)
- Implantar a modalidade de aluno-ouvinte para que o egresso possa voltar à
instituição para cursar apenas disciplinas de seu interesse, limitando ao máximo de
duas disciplinas na graduação. O pagamento ficaria nos mesmos moldes de
pagamento de dependência e o aluno receberia um certificado com o número de
horas da disciplina cursada, após a aprovação por nota. (1/2020)
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- Desenvolver um sistema de acompanhamento de alunos matriculados e egressos,
no modelo SAP (Sistema Integrado de Gestão Empresarial - Enterprise Resource
Planning (ERP)), para que a universidade possa acompanhar a trajetória do aluno.
(1/2022)

Meta 12:
Padronizar ações institucionais para desenvolvimento de eventos culturais e
esportivos.

Ações:
- Manter e dar continuidade aos eventos esportivos já previstos no calendário
acadêmico como: Gincana Esportiva Cultural e Filantrópica, Intercalouros e
Intercursos. (1/2018)
- Criar uma página no portal da Unoeste específica para Esporte em que seja
possível acompanhar os jogos, fotografias, quadro de medalhas (como um hotsite
de Olimpíadas ou Copa de portais jornalísticos). (2/2021)
- Criar um festival de talentos em um fim de semana contemplando diversas áreas
artístico-culturais (literatura, escultura, dança, teatro, filmes, arte-digital e afins) e
integrar o Mais Bela Voz a este evento, com o objetivo de acolhimento e inclusão
de minorias e diversidades. (1/2019)
- Realizar a divulgação deste festival de forma ampla, de maneira a alcançar alunos
de graduação, pós-graduação e egressos. (1/2019)
- Garantir a oferta da colação de grau institucional como alternativa aos cursos.
(1/2018)
4.4. Eixo 4: Políticas de Gestão
OBJETIVO GERAL DO EIXO 4: Promover o desenvolvimento institucional por meio
da consolidação dos processos e práticas de gestão da universidade.

Dimensão 5: Políticas de Pessoal

Meta 1:
Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

200

Promover a informatização dos serviços prestados pelo Departamento de Recursos
Humanos.

Ações:
- Disponibilizar no site formulário para cadastro de currículos (Trabalhe Conosco)
possibilitando maior acesso dos interessados em trabalhar na Unoeste em
cadastrar seu Currículo on-line, facilitando a triagem dos perfis adequados as
vagas disponíveis. (2018)
- Inserir no SCA acesso aos os gestores para que acompanhem o andamento do
processo de contratações dos funcionários selecionados e aprovados em processo
seletivo. (2018)
- Utilizar Redes Sociais para divulgação da Marca Empregadora e atração de
pessoas, facilitando o processo de recrutamento e enriquecendo o Banco de
Dados. (2018)

Meta 2:
Implementar Programa de Recrutamento e Seleção para Jovens Aprendizes e
Estagiários junto aos cursos de graduação da Unoeste.

Ação:
- Disponibilizar no site da Unoeste (na área "Central de Estágio") e nas
Coordenações de Cursos as vagas internas disponíveis para os cargos de Jovem
Aprendiz e Estagiário, favorecendo assim os alunos dos cursos de graduação da
Unoeste que buscam inserção no mercado de trabalho. (2018-2022)

Meta 3:
Implementar Políticas de Promoção Interna e Transferência.
Ação:
- Dar oportunidade aos funcionários que se destacam no desempenho de suas
funções a possibilidade de crescimento profissional interno de acordo com os
critérios estabelecidos de cada função e processos de avaliação. (2018)
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Meta 4:
Promover treinamento/capacitação profissional.

Ações:
- Continuar o treinamento e orientação de liderança e gestão aos Gerentes,
Coordenadores, Chefias e Encarregados de setores. (2018-2022)
- Aperfeiçoar o treinamento admissional já oferecido aos novos funcionários,
desenvolvendo um manual informativo a ser entregue ao funcionário sobre a
Universidade, além de normas e procedimentos. (2018-2022)
- Dar continuidade às ações de capacitação a todos técnicos-administrativos, com o
propósito sempre de melhoria nos serviços prestados internamente a toda a
comunidade acadêmica e público em geral, incluindo o atendimento diferenciado às
pessoas com deficiência. (2018-2022)

Meta 5:
Fomentar a avaliação de desempenho profissional dos funcionários.

Ações:
- Retomar avaliação de desempenho dos funcionários em período de experiência,
proporcionando critérios de avaliação do perfil do novo funcionário para efetivação
ou não do mesmo na função ou atividade contratada. (2018-2022)
- Implantar processo de avaliação de desempenho, contribuindo assim com
diagnóstico para aperfeiçoamento e melhoria contínua dos serviços prestados.
(2018-2022)

Meta 6:
Ampliar o processo de comunicação entre RH e colaboradores.

Ações:
- Estreitar relacionamento entre o Departamento de Recursos Humanos e os
funcionários da Universidade por meio de um canal que possibilite expressão dos
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funcionários e conhecimento do RH sobre críticas, elogios e sugestões. (20182022)
- Obter informações relevantes para o planejamento de intervenção através de
pesquisa de clima organizacional e visitas periódicas aos departamentos,
levantando as potencialidades, fraquezas e particularidades na dinâmica de cada
um deles. (2018-2022)

Meta 7:
Atualizar a descrição de cargos.

Ação:
- Atualizar a descrição de funções de todo o Corpo Técnico-Administrativo,
estabelecendo requisitos/critérios específicos de cada função para subsidiar o
processo de recrutamento e seleção. (2018)

Meta 8:
Implementar, gradativamente, o atual Plano de Carreira Acadêmico e TécnicoAdministrativo.

Ação:
- Implantação gradativa do Plano de Carreira (Acadêmico/Técnico-Administrativo).
(2018)

Meta 9:
Implantar o e-Social.

Ação:
- Atender legislação obrigatória, determinado através do Decreto nº 8.373/2014.
(2018)
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

Meta 1:
- Estabelecer uma estrutura de gestão ágil e eficiente.
-

Desenvolver

gestão

estratégica

pautada

em

qualidade,

inovação

e

sustentabilidade.
- Adequar fatores como estrutura, liderança, cultura, sistemas e recursos para a
eficiente operacionalização estratégica.
- Seguir uma lógica de gestão voltada para resultados e apoiada por um sistema
integrado de informações.
- Dar condições ao desenvolvimento dos processos de avaliação interna para o
permanente diagnóstico da realidade institucional complementado com os resultados
das avaliações externas.
- Planejar e decidir o conjunto de objetivos e estratégias direcionadas ao alcance da
visão de futuro da Unoeste.
- Estabelecer uma estrutura de gestão que favoreça o processo de mobilidade
acadêmica e o da internacionalização.

Ações:
- Manter o funcionamento efetivo dos órgãos gestores e colegiados, quais sejam, o
Conselho Universitário - CONSU; o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CONSEPE; Colegiados de Cursos, para a condução dos processos institucionais
de tomada de decisões. (2018-2022)
- Manter a divulgação das decisões colegiadas para garantir a sua apropriação pela
comunidade interna. (2018-2022)
- Tornar público o Estatuto e o Regimento Geral para socialização dos processos de
gestão com vistas à efetivação de ações institucionais coerentes com os propósitos
legais internos. (2018-2022)
- Desenvolver os processos de gestão institucional coerentes com a Política
Nacional de Educação Superior. (2018-2022)
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- Alimentar sistematicamente as portarias, resoluções, regulamentos internos,
normas acadêmicas, como elemento de gestão para o cumprimento da finalidade
educativa da instituição. (2018-2022)
- Analisar e refletir sobre os resultados das avaliações conduzidas internamente pela
CPA, bem como os dos resultados das avaliações externas conduzidas pelos
órgãos do MEC, INEP e CAPES, como apoio à gestão acadêmico-administrativa da
instituição. (2018-2022)
- Atualizar os mecanismos de seleção, contratação, avaliação e aperfeiçoamento do
corpo docente e técnico-administrativo. (2018-2022)
- Manter programa de capacitação de diretores e coordenadores de cursos de
graduação e pós-graduação, nas suas gestões acadêmicas específicas. (20182022)
- Dar continuidade às ações de capacitação em serviço do pessoal técnicoadministrativo, com o propósito de melhoria no atendimento oferecido à
comunidade acadêmica e público em geral, incluindo o atendimento diferenciado às
pessoas com deficiência, subsidiadas pelos trabalhos do NAI. (2018-2022)
- Manter e aperfeiçoar o software do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de
Documentos - GED. (2018-2022)
- Aperfeiçoar o Sistema de Apoio à Gestão Acadêmica (SAGA), dashboard
eletrônico de apoio aos gestores dos cursos. (2018-2022)

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Meta 1:
Promover a movimentação adequada de recursos visando ao equilíbrio financeiro.

Ações:
- Controlar os gastos e promover a expansão da Instituição com investimentos
pontuais. (Ação Contínua)
- Movimentar

adequadamente

os

recursos

advindos

prioritariamente

das

mensalidades pagas pelos estudantes com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro.

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

205

- Empreender continuadamente, reitoria e mantenedora, um esforço permanente de
adequação financeira.
- Manter projetos que viabilizem ações para atualização da infraestrutura, renovação
de equipamentos e melhorias das condições de ensino e pesquisa.
- Empreender esforços para ampliar a captação de recursos externos.
- Projetar um novo plano de bolsas de estudo financiadas pela própria instituição
ampliando o compromisso com a inclusão social.
4.5. Eixo 5: Infraestrutura Física
OBJETIVO GERAL DO EIXO 5: Atualizar e ampliar, continuamente, os espaços
físicos, os equipamentos e acervos, utilizados pela comunidade acadêmica para
atender ao tripé ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na Universidade.
Dimensão 7: Infraestrutura Física
A - Infraestrutura Física de Ensino e de Pesquisa

Meta 1:
- Atualizar, continuamente, todos os dados cadastrais de infraestrutura física da
Unoeste.
Meta 2:
- Atender às necessidades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, para o
desenvolvimento

didático-pedagógico

dessas

atividades,

disponibilizando

infraestrutura física adequada.
Meta 3:
- Promover adequação das salas de aula e laboratórios.
Meta 4:
- Otimizar o plano de construções e adequações da infraestrutura física para
atendimento às demandas acadêmicas considerando, dentre outras, a iluminação, a
automação, climatização, multimídia, acessibilidade, mobiliário.
Ações:
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- Desenvolver um projeto completo de atualização cadastral contínua de todos os
espaços físicos utilizados para atendimento ao ensino, pesquisa e extensão. (20182019)
- Desenvolver um plano para disponibilizar, por meio digital, a atualização da
infraestrutura física da Unoeste, para a comunidade acadêmica. (2018-2019)
- Desenvolver, continuadamente, plano de prioridades de disponibilização de
instalações físicas (construção ou reforma). (2018-2022)
- Considerar na infraestrutura física a acessibilidade aos estudantes com deficiência.
(2018-2022)
- Dar continuidade à adequação da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos
garantindo a segurança ambiental e salubridade. (2018-2022)
- Dar continuidade ao plano de manutenção dos espaços físicos. (2018-2022)
- Construção de Laboratório de estrutura da Engenharia no Campus II. (2018)
- Construção do Laboratório de Ecofisiologia Vegetal no Campus II. (2018)
- Reforma e modernização da Biblioteca no Campus II. (2018- 2019)
- Instalação de usina Fotovoltaica no Campus II. 2018
- Montagem do último auditório no Bloco B3 no Campus II. (2018)
- Ampliação das cabines de energia dos Blocos Q e Centro Olímpico no Campus II.
2018
- Montagem de lavanderia no Campus II para desativar a do Campus I. (2018)
- Reforço com gabiões na ponte que liga a chácara da Zootecnia. (2018)
- Reforma do Call center no Bloco B2 no Campus II. (2018)
- Termino do almoxarifado de construção no Campus II. (2019)
- Continuação da troca do piso no Bloco B2 no Campus II. (2018-2020)
- Ampliação Faculdade de Medicina de Jaú. (2018)
- Construção de novo Campus em Jaú. (2018-2022)
- Ampliação da Faculdade de Medicina do Guarujá. (2018)
- Construção de novo Campus no Guarujá. (2018-2022)
- Montagem da nova coordenação da medicina no Bloco H no Campus I. (2018)
- Montagem de laboratórios na atual coordenação da Medicina no Bloco H no
Campus I. (2018-2019)
- Montagem do Laboratório de células animais no Bloco G no Campus I. 2018
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- Reforma das coordenações da Saúde no Bloco B no Campus I. (2019-2020)
- Manutenções diárias diversas em todas as instalações da universidade. (20182022)
- Continuação da atualização dos projetos de todos os prédios da universidade com
auxílio de estagiários. (2018-2019)
- Continuação das instalações de prevenção e combate a incêndio e retirada de
ALVARÁS dos prédios que faltam. (2018-2022)

B - Infraestrutura - Biblioteca

Meta 1:
Reestruturar os espaços físicos das Unidades de Informação.

Ações:
- Adequar e ampliar os espaços físicos das Unidades de Informação 1, 2 e 3 da
Rede de Bibliotecas. (2018-2020)
- Reestruturar e modernizar mobiliário das Unidades de Informação 1, 2 e 3. (20182020)

Meta 2:
Ampliar a Rede de Bibliotecas.

Ações:
- Implantar Unidades de Informação: (2018-2019)
- Unidade de Informação 4 – Ambulatório – Presidente Prudente.
- Sedes provisórias - Campus Fora de Sede: Unidade de Informação 5 – Jaú e
Unidade de Informação 6 - Guarujá.
- Implantar Sedes definitivas - Campus Fora de Sede: Unidade de Informação 5 –
Jaú e Unidade de Informação 6 - Guarujá. (2020-2022)

Meta 3:
Ampliar o acervo de material bibliográfico virtual e impresso da Rede de Bibliotecas.
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Ações:
- Diagnosticar e atender as necessidades informacionais dos docentes e discentes
com relação às atividades de ensino, pesquisa e extensão. (2018-2022)
- Fortalecer e implementar o desenvolvimento do repositório institucional. (20182022)
- Atualizar o acervo da Rede de Bibliotecas, para os cursos de graduação e pósgraduação nas modalidades presencial e a distância, necessários à manutenção da
qualidade e do crescimento do ensino, da pesquisa e da extensão. (2018-2022)
- Adquirir um gerenciador de pesquisas para unificar as buscas em e-books e bases
de dados de livros e periódicos virtuais, de empresas nacionais e internacionais.
(2019-2020)
- Ampliar a quantidade de equipamentos (tablets) com capacidade para acesso ágil
da comunidade acadêmica aos livros eletrônicos ou virtuais. (2018-2022)
- Adquirir as duas bibliotecas: Biblioteca Virtual Universitária Pearson e Minha
Biblioteca, de livros virtuais assinadas pela instituição para todos os cursos de
graduação e pós-graduação, modalidade presencial e a distância da Unoeste.
(2018-2020)
- Assinar Bases de Dados científicas internacionais com assuntos específicos para
cursos da Área da Saúde, tecnológicas e Agrárias. (2018-2020)

Meta 4:
Adequar a estrutura física e de TI da Rede de Bibliotecas.

Ações:
- Atualizar o parque de equipamentos de informática, nos locais de trabalho interno e
nos Centros de Multimídia das seis Unidades de Informação. (2018-2022)
- Aprovar projeto de remodelação da Unidade de Informação 3 no Campus II,
considerando a ampliação e realocação de cursos da instituição. (2021-2022)
- Instalar material para acústica nas salas de estudo em grupo das Unidades de
Informação, com o objetivo de diminuir o som entre as salas. (2018-2022)
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Meta 5:
Aperfeiçoar a acessibilidade na Rede de Bibliotecas.
Ações:
- Fortalecer a disseminação, o compartilhamento e o uso de recursos informacionais
físicos e digitais dirigidos a usuários com necessidades especiais físicas e
intelectuais. (2018-2022)
- Implantar itens de acessibilidade na Unidade de Informação 4 – Ambulatório. Nas
Sedes provisórias - Campus Fora de Sede: Unidade de Informação 5 – Jaú e
Unidade de Informação 6 – Guarujá – instalar piso tátil para acesso de deficientes
visuais e espaços para cadeirantes ou qualquer outro tipo de mobilidade reduzida.
(2018-2022)
- Implantar itens de acessibilidade nas Sedes definitivas - Campus Fora de Sede:
piso tátil para acesso de deficientes visuais e espaços para cadeirantes ou
qualquer outro tipo de mobilidade reduzida. Unidade de Informação 5 – Jaú e
Unidade de Informação 6 - Guarujá. (2020-2022)
- Implementar software para leitura sonorizada nos computadores. (2018-2019)
- Adequar o site da Rede de Bibliotecas com software de tradutor de libras para
documentos. (2018-2019)
- Adequar o site da Rede de Bibliotecas com informações em áudio, documentos
como dissertações e teses, artigos de periódicos da instituição, manuais de
normas, e outros. (2018)
- Adquirir equipamento Scanner de Voz para as Unidades de Informação 1,2 e 4.
(2018-2019)

Meta 6:
Adequar a equipe de profissionais da Rede de Bibliotecas.

Ação:
- Adequar, conforme a demanda, o quadro de bibliotecários e auxiliares de Biblioteca
para as Unidades de Informação e Divisão Técnica de Tratamento da Informação –
DTTI. (2018-2022)
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Meta 7:
Ampliar a participação da representação da Rede de Bibliotecas nos colegiados da
instituição.

Ações:
- Firmar a participação dos Bibliotecários nas atividades relacionadas ao
planejamento acadêmico da instituição (ensino, pesquisa e extensão). (2018-2022)
- Firmar a participação e atuação dos bibliotecários nos colegiados/comitês da
instituição. (2018-2022)

Meta 8:
Adotar os meios de comunicação com os clientes da Rede de Bibliotecas.

Ações:
- Disponibilizar no site da Rede de Bibliotecas um canal de comunicação com
informações de interesse da comunidade acadêmica, sob a supervisão do
Departamento de Comunicação da instituição. (2018-2022)
- Ofertar atendimento ao egresso da Unoeste, quanto a possibilidade de utilização
dos acervos bibliográficos e espaços nas Unidades de Informação. (2018-2022)
- Desenvolver aplicativo para aparelho celular Smartphone para utilização em
serviços da Rede de bibliotecas, como por exemplo, consulta ao acervo,
renovação, reserva e seleção do material. (2018)
- Adquirir aparelhos celulares Smartphone para as Unidades de Informação visando
a comunicação com a comunidade acadêmica via WhatsApp. (2019-2022)
- Desenvolver uma fanpage para a Rede de Bibliotecas Unoeste. (2019-2022)
- Disponibilizar no site da Unoeste – Área do Aluno/Professor e no ambiente Virtual –
AVA, um canal de comunicação com Bibliotecários, para informações de interesse
da comunidade acadêmica. (2018-2022)
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C - Infraestrutura - Laboratórios

Meta 1:
- Oferecer suporte para os novos laboratórios destinados exclusivamente à
realização de pesquisas (quando criados) e às atividades práticas dos cursos de
graduação e pós-graduação.

Meta 2:
- Criar novos laboratórios e manter a infraestrutura necessária e adequada para
todos os laboratórios (de pesquisa e didáticos) já existentes na instituição quanto
aos aspectos: espaço físico, planos de atualização e de acessibilidade, serviços e
normas de segurança.

Ações:
- Construção do Campus na Cidade de Jaú. (2018-2022)
- Construção do Campus na Cidade de Guarujá. (2018-2022)
Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para Laboratório de Habilidades
Odontológicas 1, bloco G – Campus I. (2018-2022)
- Reforma e ampliação do setor de Recursos de Materiais Odontológicos da Clínica
Odontológica, bloco C – Campus I. (2018-2022)
- Instalação de computadores nos Laboratórios que ainda não estão informatizados.
(estudo futuro com o setor de infraestrutura e tecnologia). (2018-2022)
- Mudar o Laboratório de Psicologia Experimental, bloco Q, Campus II para um novo
ambiente (haverá um estudo futuro). (2018-2022)
- Construção de um defumador de alvenaria do lado externo do bloco Q – Campus II.
- Reforma para melhorar o aspecto da entrada do Piso 2, bloco Q – Campus II.
(2018-2022)
- Transferir e reformar o Laboratório de Central e Soluções e Reagentes, bloco G –
Campus I. (2018)
- Adequar espaço para o Laboratório de Pesquisa de Biologia Molecular e Cultivo
Celular, bloco G – Campus I. (2018)
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- Transferir e reformar o Laboratório de Anatomia Patológica, bloco D - Campus I.
(2018-2022)
- Adequar espaço para o Laboratório de Ciências Morfofuncionais para a Faculdade
de Medicina. (2018-2022)

D - Infraestrutura - Tecnologia da Informação e Comunicação (TI)

Meta 1:
Estabelecer plano de atualização de infraestrutura de TIC.

Ações:
- Reestruturar, continuadamente, os laboratórios de informática (novos espaços,
equipamentos, softwares, treinamentos). (2018-2022)
- Ampliar a cobertura da rede sem fio. (2018-2022)
- Atualizar, continuadamente, o parque de servidores, storage, equipamentos de
rede firewall. (2018-2022)
- Estabelecer e executar um plano de contingência dos servidores e storage. (20182022)
- Reestruturar/substituir o cabeamento de rede. (2018-2022)
- Manter orçamento mensal para aquisição/manutenção do parque computacional
(microcomputadores, impressoras, periféricos em geral e softwares). (2018-2022)
- Propor mecanismos e condições de infraestrutura que permitam a elevação do
grau e intensidade de comunicação com outros grupos de pesquisa de outras
instituições (salas de teleconferência, conectividade de alta velocidade em
laboratórios de pesquisa, e outros). (2018-2022)
- Atualizar a Central Telefônica e os aparelhos de telefone. (2018-2022)
- Atualiza periodicamente os links de Internet para atender a demanda de utilização
dos discentes, docentes e corpo técnico-administrativo. (2018-2022)

Meta 2:
Capacitar o corpo técnico-administrativo.
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Ações:
- Capacitar continuadamente os funcionários de TIC, para assessoria qualificada ao
corpo técnico-administrativo, com vistas à melhoria da qualidade da prestação de
serviços e otimização dos recursos tecnológicos disponíveis. (2018-2022)

Meta 3:
Utilizar boas práticas de governança de TI.

Ações:
- Manter/atualizar ferramentas para gerenciamento de configuração (inventário de
hardware, software, serviços e licenças). (2018-2022)
- Manter/atualizar a ferramenta de service desk. (2018-2022)

Meta 4:
Amplia, de forma gradativa, o uso, pelos docentes e discentes, de técnicas e
informações disponibilizadas pelas novas tecnologias, nos cursos de graduação e
pós-graduação, como ferramentas de ensino e aprendizagem.

Ações:
- Implementar assessoria técnica e pedagógica para ampliação gradativa do uso da
ferramenta “Aprender Unoeste” para todos os cursos da Universidade. (2018-2022)
- Adequação/ampliação da infraestrutura de TI (recursos físicos e lógicos), bem
como pessoal técnico-administrativo para atendimento e suporte de cursos de
graduação, pós-graduação e extensão com atenção, também, à acessibilidade
universal dos estudantes com deficiência. (2018-2022)

Meta 5:
Reestruturar, aprimorar, atualizar e desenvolver novos softwares, sistemas de
informação, portais de internet e intranet e/ou implantação de serviços.
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Ações:
- Implantar em alguns setores as ferramentas de editoração online do Office 365 em
substituição ao pacote Office tradicional. (2018-2022)
- Implantar um sistema de certificação digital para o corpo docente e/ou corpo
técnico-administrativo assinar/validar, eletronicamente, todos os documentos
relativos a atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão). (2018)
- Aprimorar o já existente aplicativo para dispositivos móveis da Unoeste
incrementando o número de funções disponíveis a acoplando a ele um mecanismo
de push notification (alunos e professores). (2018)
- Propor e/ou implementar novos aplicativos para dispositivos móveis. (2018-2022)
- Ampliar a informatização dos serviços prestados pelas secretarias e demais
setores conforme demanda. (2018-2022)
- Atualizar ou substituir o portal atual da Intranet. (2018-2019)
- Manter/Atualizar os atuais sistemas e portais de Internet. (2018-2022)
- Propor e/ou implementar novos portais ou sistemas para Internet. (2018-2022)
- Manter/Atualizar os atuais sistemas administrativos e acadêmicas. (2018-2022)
- Propor/Implementar novos sistemas administrativos e acadêmicos. (2018-2022)
- Substituir sistemas administrativos e acadêmicos por softwares desenvolvidos sob
novos conceitos tecnológicos. (2018-2022)
- Implantar o versionamento de código fonte para todos os analistas de sistemas.
- Implantar/Adaptar metodologia de desenvolvimento de software (Scrum/Kanbam)
- Atualizar a versão do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. (2018-2022)
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5. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS (PRESENCIAIS) E
DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARA O QUINQUÊNIO 2018-2022
5.1 Programação de abertura de Novos Cursos de Graduação - Presencial
5.2 Programação de abertura de Cursos de Pós-graduação

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

216

5. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS (PRESENCIAIS) E
DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARA O QUINQUÊNIO 2018-2022
Além da manutenção dos Cursos já em desenvolvimento, esta instituição
propõe a criação de novos cursos para este quinquênio.

5.1. Programação de Abertura de Novos Cursos de Graduação presencial.
Quadro 14 - BACHARELADOS
NOME DO CURSO

MODALIDADE

TURNO

LOCAL

Engenharia de Alimentos

Presencial

Noturno

Campus II

Artes Cênicas

Presencial

Noturno

Campus I

Engenharia Mecânica

Presencial

Integral

Campus II

Engenharia de Pesca

Presencial

Integral

Campus II

Terapia Ocupacional

Presencial

Integral

Campus II

Engenharia de Computação

Presencial

Integral

Campus I

Engenharia Química

Presencial

Integral

Campus II

Engenharia Mecatrônica

Presencial

Integral

Campus II

Relações Públicas

Presencial

Noturno

Campus II

Rádio, TV e Internet

Presencial

Noturno

Campus II

Design

Presencial

Noturno

Campus II

Música

Presencial

Vespertino/Noturno

Campus II

Medicina

Presencial

Integral

Campus de Guarujá

Enfermagem

Presencial

Noturno

Campus de Jaú

Enfermagem

Presencial

Noturno

Campus de Guarujá

Nutrição

Presencial

Noturno

Campus de Jaú

Nutrição

Presencial

Noturno

Campus de Guarujá

Educação Física

Presencial

Noturno

Campus de Jaú

Educação Física

Presencial

Noturno

Campus de Guarujá

Psicologia

Presencial

Noturno

Campus de Jaú

Psicologia

Presencial

Noturno

Campus de Guarujá

Fisioterapia

Presencial

Noturno

Campus de Jaú

Fisioterapia

Presencial

Noturno

Campus de Guarujá

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.
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Quadro 15 - LICENCIATURAS
NOME DO CURSO
Artes Cênicas

MODALIDADE
TURNO
Presencial
Noturno
Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

LOCAL
Campus II

Quadro 16 - SUPERIORES DE TECNOLOGIA
NOME DO CURSO

MODALIDADE

Secretariado

Presencial

TURNO
Noturno

LOCAL
Campus II/ Polos
credenciados

Construção de Edifícios

Presencial

Noturno

Campus II

Eventos

Presencial

Noturno

Campus II

Aquicultura

Presencial

Noturno

Campus II

Marketing

Presencial

Noturno

Campus II

Gestão Financeira

Presencial

Noturno

Campus II

Alimentos

Presencial

Noturno

Campus II

Agrocomputação

Presencial

Noturno

Campus II

Biocombustíveis

Presencial

Noturno

Campus II

Design de Moda

Presencial

Noturno

Campus II

Pilotagem Profissional de Aeronaves

Presencial

Noturno

Campus II

Produção Multimídia

Presencial

Noturno

Campus II

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

5.2. Programação de Abertura de Cursos de Pós-Graduação
5.2.1. STRICTO SENSU – presencial

Quadro 17 - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PRESENCIAL

NOME DO CURSO
Doutorado em Educação

Turno
-

Local

Ano previsto para implantação

Campus II

2020

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.
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5.2.2. LATO SENSU – presencial
Os cursos de especialização presenciais a serem ofertados, atenderão ao fluxo
dos cursos de graduações, bem como às demandas do mercado de trabalho.
Observação: Para o período de vigência do PDI da Universidade 20182022, a previsão de aberturas dos Cursos na modalidade de EAD, quais sejam,
Graduação, Pós-Graduação lato sensu, Aperfeiçoamento e de Extensão, está
apresentada no item 15 deste documento “A Educação a Distância (EAD) na
Unoeste”, nas figuras correspondentes aos cursos.
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6. CORPO DOCENTE
6.1 Projeção de Qualificação do Corpo Docente 2018-2022
6.2 Regime de Trabalho
6.3 Forma de Contratação Docente
6.4 Programa de Capacitação Docente
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6. CORPO DOCENTE

6.1. Projeção da Qualificação do Corpo Docente 2018-2022
A tabela abaixo apresenta a projeção da qualificação do corpo docente,
supondo um aumento anual de 5% no número de mestres e 5% no número de
doutores, mantendo-se o total de docentes da IES.

Tabela 6 - Total de Docentes da IES

Ano

Especialista Mestre Doutor Total

2018

87

381

225

693

2019

69

388

236

693

2020

50

395

248

693

2021

31

402

260

693

2022

12

408

273

693

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

Figura 16 - Projeção da Qualificação do Corpo Docente – 2018/2022
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Fonte: CPA/Unoeste, 2018.
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A tabela abaixo apresenta as porcentagens de professores com determinada
titulação projetadas para o período 2018-2022, com relação a um total de 693
docentes.

Tabela 7 - Total de Docentes da IES em Porcentagens

Especialista Mestre Doutor
2018

12,5%

55%

32,5%

2019

10%

56%

34%

2020

7%

57%

36%

2021

4,5%

58%

37,5%

2022

2%

59%

39%

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

6.2. Regime de Trabalho
O ano de 2018 tem início com a situação demonstrada abaixo, quanto ao
Regime de Trabalho do Corpo Docente. O maior empenho da IES, para o
quinquênio 2018–2022, será para manter o quadro de docentes, com pouca
alteração no número geral de docentes, considerando-se maior concentração dos
mesmos em regime de tempo de trabalho integral e parcial.
Tabela 8 - Regime de Trabalho

Regime de Trabalho - 2018
Integral

293

42,28%

Parcial

302

43,58%

Horista

98

14,14%

Total

693

100%

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

O Regime de trabalho do corpo docente apresentará variação conforme
novas contratações e a migração de uma jornada para outra, predominando,
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sempre, a diminuição gradativa do número de contratos por horas de trabalho
(horista).
A Universidade atende aos requisitos legais quanto ao regime de trabalho
docente.
O Regimento Geral da Unoeste estabelece que “o corpo docente é admitido
pela Instituição Mantenedora, através de contrato de trabalho (CLT), aplicando-se a
legislação em vigor, o Regimento Geral, o Estatuto e o Plano de Carreira Docente”.
O Regimento Geral estabelece que as formas de ingresso e promoção do
Corpo Docente estão previstas no Plano de Carreira Docente da Universidade e
estabelece também as atribuições do Docente e o regime disciplinar.
O Plano de Carreira Docente estabelece os critérios de admissão e ingresso
na carreira; da promoção funcional; dos regimes de trabalho; dos salários; do regime
disciplinar e das disposições gerais, transitórias e finais.
Considerando a necessidade detectada, a partir dos instrumentos de
autoavaliação aplicados e relatórios de avaliações externas, de revisão das políticas
e estratégias de gestão da Universidade, foi estabelecido neste PDI meta que
propõe a revisitação das normas organizacionais para atualização dos mecanismos
de gestão institucional, compatíveis com as decisões colegiadas.
Prevista também ação neste PDI de elevação do índice de doutores e
mestres nos cursos de graduação, de modo a atender, plenamente, o
desenvolvimento das políticas institucionais.

6.3. Forma de Contratação dos Docentes
O processo seletivo de docentes também está regulamentado pela CLT, e
ocorre com a necessidade de ampliação ou substituição de algum docente. O
método de atração de pessoal é por meio de editais publicados em nosso site e
anúncios em veículos de comunicação e rede social.

O Processo Seletivo ocorre seguindo as etapas:
I - Análise de Curriculum Vitae, de caráter eliminatório;
II - Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório;
III - Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.
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Os Currículos serão primeiramente selecionados observando-se a área de
formação do candidato e sua relação com a vaga pretendida. A avaliação do
Currículo, de caráter eliminatório, será realizada por uma Banca Examinadora, em
sessão reservada, onde cada candidato será avaliado levando-se em consideração
a titulação, a experiência profissional e no magistério, e a produção científica do
candidato.
Para a composição da nota final desta etapa e classificação dos candidatos, o
cálculo da nota final será realizado considerando-se o somatório de cada uma das
pontuações recebidas pelos indicadores desta etapa.
Os candidatos que tiverem obtido o maior número de pontos participarão da
próxima etapa, que será uma prova didática (Eliminatória e Classificatória), realizada
em local e data previamente informados via e-mail para todos os selecionados,
assim como o tema que comporá a aula.
Cada candidato será avaliado observando-se os seguintes parâmetros:
capacidade de planejamento de aula, de comunicação e de síntese e pelo
conhecimento e domínio da matéria a ser lecionada em nível de graduação. Deve-se
considerar que esta etapa será composta por duas fases: uma onde o candidato
deverá entregar uma cópia do plano de aula que também será objeto de pontuação
e outra, concomitante, onde o candidato será submetido à exposição de uma aula
perante uma banca examinadora, composta por duas docentes pertencentes ao
quadro de colaboradores da Unoeste, com critérios a serem observados e
pontuados, como adequação ao tempo (máximo e mínimo), domínio do conteúdo,
Didática (desenvoltura e organização) e uso de recursos audiovisuais.
Após essa classificação, o candidato é submetido à Avaliação Psicológica,
com aplicação de Testes de Atenção e Personalidade que indicará se o candidato
está apto para desempenhar o cargo de docente, e em seguida inicia-se a
apresentação de documentos. O candidato aprovado é encaminhado para a
Medicina do Trabalho, para emissão do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), e
assim, ocorre a integração na Universidade.
O docente contratado recebe um treinamento do setor de Recursos Humanos,
esclarecendo as normas, benefícios, apresentação da instituição,
disponíveis e setores de apoio.
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6.4. Programa de Capacitação Docente
A Unoeste mantém um programa de capacitação docente coordenado pelo
Núcleo Institucional de Desenvolvimento Docente (NIDEP) com propostas de
encontros, oficinas, palestras, cursos, com o objetivo de promover a formação
continuada dos seus docentes, capacitando e os qualificando para o Magistério do
Ensino Superior.
6.4.1. Cursos de Capacitação Pedagógica - contínuo
- Cursos de Especialização
- MBA em Gestão Educacional e Docência do Ensino Superior
- Avaliação do Ensino e da Aprendizagem
Outros cursos lato sensu nas áreas específicas são oferecidos.
- Curso: Docência no Ensino Superior
- Ocorre no início de cada semestre e é dirigido aos docentes ingressantes na
instituição e demais docentes interessados.
- Curso de Capacitação: Aprender Unoeste
- Promovido pelo NEAD-Núcleo de Ensino a Distância, PROACAD e
PROEXT, o curso de capacitação “Aprender Unoeste”, com o objetivo de
capacitar os professores quanto ao uso do Aprender Unoeste, ambiente que
permite disponibilizar conteúdo, criar ambiente de discussão, transmissão de
mensagens e aplicação de atividades nas disciplinas presenciais ou
semipresenciais, é oferecido periodicamente de acordo com o interesse do
docente.
- Curso de Capacitação Produção de Material Didático em EAD
- Promovido pelo NEAD/PROACAD/PROEXT, o curso oferece suporte teórico
e propostas práticas voltadas para a elaboração de materiais, seja impresso
ou on-line. Ele aborda a elaboração de conteúdos educacionais on-line e
impresso, sob uma perspectiva histórica do material didático e seu papel
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primordial no processo de ensino na modalidade a distância. A oferta deste
curso se justifica pela necessidade de capacitar docentes e profissionais
interessados em atuarem na construção de conteúdos para cursos a distância
ou semipresenciais, tendo como base a definição de processos de produção
apoiados pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação.
- Curso de Aperfeiçoamento: Tutoria em EAD
- Promovido pelo NEAD/PROACAD/PROEXT, o curso proporciona aos
docentes uma nova oportunidade de trabalho: o de facilitadores e mediadores
do processo de aprendizagem por meio das Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC).
- Curso de Extensão: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
- Promovido pelo NEAD/PROACAD/PROEXT, o curso é oferecido on-line e
gratuitamente para o corpo técnico administrativo e corpo docente, e tem por
objetivo apresentar o conceito, breve histórico, legislações e orientações
específicas sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e desenvolver noções
de Libras.
- Cursos para qualificação docente (stricto sensu):
- Mestrado em Agronomia
- Mestrado em Ciência Animal
- Mestrado em Ciências da Saúde
- Mestrado em Educação
- Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional
- Mestrado em Odontologia - Clínica Odontológica
- Doutorado em Agronomia
- Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal

A Unoeste mantém um programa de bolsas para os cursos de graduação e
pós-graduação por ela ofertados, ao corpo docente e corpo técnico-administrativo,
como incentivo à qualificação profissional.
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6.4.2. Outras ações Pedagógicas:
- Promovido pelas Pró-Reitorias, o ENEPE-Encontro de Ensino, Pesquisa e
Extensão, é realizado anualmente, contemplando o ENAPI-Encontro Anual de
Pesquisa e Iniciação Científica, o ENAEXT-Encontro Anual de Extensão e,
especificamente, o ENAENS-Encontro Anual de Ensino Superior, que
estabelece a abertura de um canal de diálogo com os docentes e
pesquisadores de ensino da graduação e pós-graduação, constituindo-se em
um ambiente pedagógico propício para trocas de experiências nas sessões
de comunicações que envolvam trabalhos de ensino, pesquisa e extensão.
- Promovido anualmente pelas Pró-Reitorias, desde 2009, os docentes da
Unoeste são convidados a participar do ENPED-Encontro Pedagógico dos
Docentes

da

Unoeste,

coordenado

pelo

Núcleo

Institucional

de

Desenvolvimento Pedagógico. O ENPED tem como objetivo promover
momentos de reflexão e aprendizagem sobre os saberes que orientam as
práticas pedagógicas no Ensino Superior. Temas como metodologias de
ensino e de aprendizagem, processos avaliativos, educação inclusiva, uso de
novas tecnologias, entre outros, quando analisados e discutidos sob a óptica
da formação dos alunos, ganham sentido e se traduzem no Projeto
Pedagógico de cada curso e no plano de trabalho de todos os professores da
Universidade. Nesse sentido, o ENPED reforça e garante a continuidade de
um intenso trabalho rumo a uma universidade de excelência acadêmica.
- O Serviço de Apoio Pedagógico ao Professor (SAPP/NIDEP) tem por
objetivo assessorar pedagogicamente o professor na sua atividade docente,
para o estabelecimento de uma ação/relação pedagógica de qualidade com
seus alunos. Este apoio ocorre semanalmente e pode ser individual ou em
grupo, em atendimento às demandas emergentes dos professores no que
tange à “escuta”, à identificação da área de dificuldade e o encaminhamento
adequado da situação.
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- Oferta de cursos/oficinas de capacitação pedagógica aos docentes ao longo
do ano letivo, com apoio do Mestrado em Educação, com temáticas advindas
das demandas dos próprios docentes, considerando os resultados das
avaliações institucionais coordenadas pela CPA.
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7. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
7.1. Caracterização do Corpo Técnico-Administrativo da Unoeste
O corpo técnico-administrativo está assim definido no Estatuto da Unoeste “o
corpo técnico-administrativo é constituído de pessoal contratado para as funções
não especificamente docentes da Unoeste, de acordo com as normas da
Consolidação das Leis de Trabalho e as da Instituição Mantenedora, que dispõe em
regulamento próprio sobre o Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo”.
No âmbito de suas competências, cabe aos Órgãos da Administração da
Universidade a supervisão das atividades técnico-administrativas. O Regimento
Geral da Unoeste dispõe sobre o regime disciplinar do corpo técnico-administrativo.
A gestão do corpo técnico-administrativo é da competência da Pró-Reitoria
Administrativa que contempla a Gerência de Recursos Humanos abrangendo a
Coordenadoria de Departamento de Pessoal, Coordenadoria de Recursos Humanos
e Coordenadoria de Segurança e Medicina do Trabalho, alocados no Bloco A do
Campus I.
O corpo técnico-administrativo é composto por 1183 (um mil cento e oitenta e
três) funcionários, sendo 497 (quatrocentos e noventa e sete) do sexo feminino e
686 (seiscentos e oitenta e seis) do sexo masculino, tendo havido um acréscimo de
20,2% no quadro de funcionários em relação ao quinquênio anterior, em
atendimento ao desenvolvimento da instituição. Destes, 198 não têm escolarização
ou possuem o Ensino Fundamental incompleto; 159 possuem o Ensino Fundamental
completo; 480 possuem o Ensino Médio completo; 225 possuem ensino superior
completo; 78 com Especialização; 40 com Mestrado; e 3 com Doutorado.

Tabela 9 - Grau de Formação do Corpo Técnico-Administrativo da IES
Grau de Formação

Feminino

Masculino

Sem escolaridade/ 1º grau incompleto

65

133

1º Grau completo (Ensino Fundamental)

71

88

2º grau completo (Ensino Médio)

178

302

Graduado

116

109

Especialista

44

34
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Mestre

21

19

Doutor

2

1

Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

A evolução do corpo técnico-administrativo pode ser vista no gráfico
abaixo:
Figura 17 - Evolução do Corpo Técnico-Administrativo por Grau de Formação

Evolução do corpo técnico-administrativo por grau de formação
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2018
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Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

A Universidade tem como objetivo que todos os seus colaboradores tenham,
no mínimo, o Ensino Médio completo. Quando a pessoa não possui esta qualificação
e tem o perfil desejado, será contratada com a condição de que ela dê continuidade
nos estudos, com prazo para a concretização e acompanhamento deste processo.
Dependendo da função, o fato da pessoa não ter finalizado o ensino médio não é
impeditivo para o seu ingresso, desde que ela se comprometa a continuar
estudando.
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A Coordenadoria de Recursos Humanos encontra-se estrategicamente
alocada no Bloco A, com fácil acesso para receber colaboradores e pessoas que o
procuram em busca de uma oportunidade de trabalho. Este setor conta com uma
psicóloga, um auxiliar de escritório e duas estagiárias, priorizando sempre o
acolhimento de nossos clientes e o cuidado na adequação de cada perfil às
necessidades de determinada função, sendo que a primeira etapa é a análise do
currículo.
Temos uma atenção voltada também para a inclusão de pessoas com
deficiência, com o cuidado de inseri-las em todos os setores para que consigam
aplicar o seu potencial, alicerçado na educação, promovendo desenvolvimento e
contribuindo na qualidade de atendimento. Atualmente, em 2018, a Unoeste conta
com noventa e quatro (94) contratações de funcionários portadores de deficiência,
setor operacional e docente.
Assim que a pessoa finaliza o processo seletivo e efetiva-se a contratação,
ela participa do Treinamento Admissional, que é o momento de conhecer a empresa
em que estão inseridos, identificar-se e desenvolver relacionamentos pessoais e
profissionais com diferenciais no cumprimento de seus afazeres, além de conhecer
direitos e deveres e receber orientações sobre segurança no trabalho, uma forma
preventiva de uma vida com qualidade. Além deste treinamento, a pessoa recebe
treinamento específico em cada setor, conforme a dinâmica e necessidade de cada
função.
Contemplando sua missão, a instituição investe constantemente em
treinamentos de capacitação e de desenvolvimento, para crescimento pessoal e,
consequentemente, para fortalecimento dos relacionamentos profissionais, refletindo
a visão institucional de contribuir para o Ensino, Pesquisa e Extensão. É realizado o
Treinamento de Desenvolvimento, com o corpo técnico-administrativo de todos os
setores e, após o mesmo, visitas são realizadas nos setores para se verificar a
aplicabilidade do treinamento, ouvir sugestões para as próximas edições e
compartilhar com a realidade e necessidade de cada local de trabalho.
Também são realizados treinamentos com os encarregados e coordenadores,
sempre com o intuito de desenvolver pessoas para que consigam executar da
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maneira mais adequada seu trabalho e oferecer um atendimento diferenciado, com
qualidade aos nossos clientes.

7.2. Forma de contratação do Corpo Técnico-Administrativo
A contratação de funcionários está regulamentada pela CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho), e ocorre com a realização do processo seletivo, que surge de
acordo com a necessidade de cada setor, e o encarregado preenche um formulário
solicitando a abertura ou substituição de funcionários, preenchendo todos os
requisitos

necessários,

como:

Escolaridade,

Conhecimentos

indispensáveis;

Conhecimentos desejáveis; Experiência necessária; Principais atividades do cargo e
horário de trabalho. O Processo Seletivo realizado pelo departamento de Recursos
Humanos da Unoeste envolve as seguintes etapas:

1ª Etapa: Preenchimento da Solicitação de Pessoal

O documento de Solicitação de Pessoal está disponível na Intranet e pode ser
acessado no site da Unoeste. Após o preenchimento da Solicitação, esta deverá ser
apresentada ao Departamento de Relações Trabalhistas a fim de obter a
autorização para iniciar o processo seletivo.
O Departamento de Relações Trabalhistas encaminhará a Solicitação ao RH,
o qual entrará em contato com o departamento solicitante para agendar a(s)
entrevista(s).

2ª Etapa: Processo para seleção de pessoal

O processo de seleção de pessoal será agendado e realizado pela equipe do
RH somente após o recebimento da Solicitação de Pessoal devidamente assinada
pelo chefe do Departamento de Relações Trabalhistas.
Cada processo deverá ter, no mínimo, três candidatos recrutados, os quais
podem ser pré-selecionados através do arquivo de currículos do RH ou indicados
pelo setor responsável pela vaga.
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Em caso de indicações para entrevista, o gestor deverá enviar ao RH o
currículo do candidato para que possamos cadastrá-lo em nosso sistema e contatálo sobre a data da entrevista. Se o número de currículos no arquivo do RH não for
suficiente e o gestor não tiver indicações, será realizada a divulgação da vaga, bem
como dos critérios para seu preenchimento, em meios de comunicações como:
Linkedin, Catho On Line, Jornal Impresso, Rádio, Secretaria do Trabalho, etc.
Após a pré-seleção através da análise de currículos, agendaremos com o
gestor uma data para entrevista. É indispensável que o chefe ou representante do
setor responsável pela vaga solicitada esteja presente neste dia. Caso uma única
entrevista de seleção não seja suficiente para a escolha do melhor candidato,
poderão ser agendados outros procedimentos, tais como aplicações de testes, prova
de conhecimentos específicos, dinâmicas e etc., de acordo com a necessidade de
cada setor e/ou critérios do departamento de RH.

3ª Etapa: Análise documental e Avaliação Médica

Após a seleção e a aprovação do candidato pelo RH e pelo responsável do
setor solicitante, será realizada a análise de documentos do candidato e, em
seguida, o encaminhamento para Medicina do Trabalho.

4ª Etapa: Finalização do Processo Seletivo (Contratação)

A finalização do processo acontece após a avaliação médica e a emissão do
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) pelo médico do trabalho. O candidato retorna
ao RH com os documentos solicitados em mãos, participa do Treinamento
Admissional e, então o processo é finalizado junto ao Departamento de Relações
Trabalhistas, o qual informará ao setor responsável a data de início do novo
funcionário.
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TREINAMENTO ADMISSIONAL

Na ocorrência de novo contrato de funcionário, este recebe o Treinamento
Admissional, realizado pelo setor de Recursos Humanos em conjunto com o
SEESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho) e com duração de 4 horas.
Os temas abordados nesta ocasião são:


Boas-vindas ao novo colaborador;



Apresentação

da

Unoeste

como

empresa:

estrutura

física,

administrativa e missão;


Benefícios;



Recomendações e procedimentos: uso contínuo do crachá em horário
de expediente, vestir-se adequadamente, proibição de cigarros durante
o horário de expediente, informação sobre locais apropriados para
alimentação, marcação de ponto, faltas e atestado médico;



Alerta sobre questões de relacionamentos interpessoais: manter
postura profissional, evitar fofoca, ter respeito e pró-atividade.

Também são abordados assuntos referentes à segurança do trabalho,
cuidados com a saúde e prevenção de acidentes e uso adequado de extintores de
incêndio.
Dependendo do setor em que o funcionário vai trabalhar, ele necessita de um
Treinamento Específico, estes treinamentos ocorrem sempre de acordo com a
necessidade do setor a que está vinculado.

7.3 Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo da Unoeste
A Universidade do Oeste Paulista investe na capacitação de profissionais em
todas as áreas, proporcionando sempre aos colaboradores, oportunidades de
aprendizado, através da participação em congressos, seminários, jornadas,
palestras e outros.
Todos os funcionários são incentivados à qualificação, cursando graduação e
ou pós-graduação, recebendo percentual de bolsa de estudos, de acordo com a
área escolhida e relação com as atividades desempenhadas.
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Também são desenvolvidos treinamentos contínuos e, sempre que algum
setor solicita é verificada a sua real necessidade e trabalhados assuntos pertinentes
à melhoria do clima organizacional e trabalho em equipe. Anualmente, ocorrem
treinamentos para todos os setores, principalmente focando atendimento e trabalho
em equipe.
Na ocorrência de novo contrato de funcionário, este recebe o Treinamento
Admissional, realizado pelo setor de Recursos Humanos em conjunto com o
SEESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho), para a apresentação da Instituição, sua estrutura, normas, direitos,
deveres e orientações sobre relacionamento interpessoal. Também são abordados
assuntos referentes à segurança do trabalho, cuidados com a saúde e prevenção de
acidentes e uso adequado de extintores de incêndio, treinamento com duração de 4
horas.
Dependendo do setor em que o funcionário vai trabalhar, ele necessita de um
Treinamento Específico, estes treinamentos ocorrem sempre de acordo com a
necessidade do setor a que está vinculado.
A partir de março de 2018, iniciaremos avaliação com os recém-contratados,
com o intuito de verificar se o acolhimento e treinamento foram adequados para esse
novo integrante, visando retenção e desenvolvimento de talentos.
Anualmente são promovidas atividades de motivação e relacionamento
interpessoal e de prevenção:

Atividades Previstas para 2018:
 Evento do Dia da Mulher: atendimentos realizados pelos cursos de graduação
- Estética, Psicologia, Educação Física, Biomedicina, Farmácia, Comunicação
Social, Enfermagem, Fisioterapia, Agronomia, Artes Visuais, Engenharia
Ambiental e Gastronomia;
 Evento do Dia das Mães: atendimentos realizados pelos cursos de graduação
- Estética, Psicologia, Educação Física, Biomedicina, Farmácia, Comunicação
Social, Enfermagem, Fisioterapia, Agronomia, Artes Visuais, Engenharia
Ambiental e Gastronomia;
 Evento do Dia dos Pais: atendimentos realizados pelos cursos de graduação Estética, Psicologia, Educação Física, Biomedicina, Farmácia, Comunicação
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Social, Enfermagem, Fisioterapia, Agronomia, Artes Visuais, Engenharia
Ambiental e Gastronomia;
 Avaliação de Desempenho do Corpo Técnico Administrativo, envolvendo
Avaliação de Encarregados pelos subordinados e dos subordinados pelos
encarregados.

Esses dados nos trarão temas a serem trabalhados em

treinamentos que ocorrerão no decorrer do ano de 2018 e 2019. Cronograma:
 Avaliação de Desempenho do Corpo Técnico-Administrativo – Maio
 Apresentação dos Resultados da Avaliação do Corpo TécnicoAdministrativo: Julho
 Avaliação de Desempenho de Professores e Coordenadores: Agosto
 Apresentação de Resultados da Avaliação de Desempenho de
Professores e Coordenadores: Outubro
 Avaliação de Desempenho da Construção Civil e Higiene e Limpeza:
Outubro
 Apresentação de Resultados da Construção Civil e Higiene e Limpeza:
Dezembro
 Treinamento com Setores de Higiene e Limpeza – ocorre anualmente, de
acordo com as necessidades apontadas;
 Treinamento com funcionários que trabalham com atendimento - Secretarias,
Tesouraria, Centro de Cópias, Bibliotecas, com o tema: Atendimento com
Excelência ao cliente, que ocorrerão no mê de Abril;
 SIPAT-Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, abordando
temas como SAÚDE, MOTIVAÇÃO, RELACIONAMENTO INTERPESSOAL,
PREVENÇÃO DE DOENÇAS E QUALIDADE DE VIDA, que ocorre sempre no
segundo semestre de cada ano;
 Campanha 12/8: esta campanha visa promover saúde do trabalhador,
incentivando o controle da Pressão Arterial, orientações sobre alimentação e
encaminhamento para acompanhamento, quando necessário.
A campanha é realizada anualmente, com carga horária de 14 horas;
 Semana do Coração: realizada anualmente, também trabalha de forma
preventiva, com sugestões sobre como melhorar a qualidade de vida,
orientando sobre atividade física e acompanhamento por profissional
especializado.
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8. CORPO DISCENTE
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8. CORPO DISCENTE
A evolução da quantidade de alunos dos cursos de graduação, no quinquênio
anterior 2013-2017, pode ser vista no gráfico abaixo:
Figura 18 - Evolução do Número de Alunos de Graduação
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Fonte: CPA/Unoeste, 2018.

Em decorrência da diversidade de cursos de graduação oferecidos, bem
como da qualidade de ensino e visibilidade da Instituição no âmbito da educação
nacional, o alunado da IES cresceu, exponencialmente, ao longo dos anos de 2013
a 2016 havendo um aumento de 26,5% do número de alunos matriculados.
Mas, em se tratando de uma Instituição de Ensino Superior particular, a crise
econômica acarretou em uma tímida diminuição do número de alunos em 2017 e
2018. Espera-se, com o trabalho sólido e competente da instituição, reaver,
gradativamente, a inserção de novos alunos nos cursos da IES.
O corpo discente da Unoeste, em 2018, está assim constituído:
Total de alunos aproximado: 20.228 (vinte mil e duzentos e vinte e oito) assim
distribuídos:
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- Graduação presencial e a distância: Bacharelado, Licenciatura e Superior de
Tecnologia: 73 cursos em funcionamento com 15.365 (quinze mil, trezentos e
sessenta e cinco) alunos.
- Pós-graduação stricto sensu: dois programas de doutorado e seis mestrados
com 319 (trezentos e dezenove) alunos.
- Pós-graduação lato sensu presencial e a distância: 2.091 (dois mil e
noventa e um) alunos.
- Cursos de extensão e aperfeiçoamento presencial e a distância: 2.268 (dois
mil, duzentos e vinte e oito) alunos.
- A Unoeste conta com o Ensino Profissionalizante: 185 (cento e oitenta e
cinco) alunos.
A forma de acesso aos Cursos segue o estabelecido no Regimento Geral da
Universidade do Oeste Paulista.
O ingresso dos alunos aos Cursos de Graduação é feito através de Processo
Seletivo disciplinado em Edital aprovado por Portaria da Reitoria. Esta Instituição
oferece, para vagas iniciais, processo seletivo em novembro e em junho. São
abertos a candidatos que hajam concluído o ensino médio ou equivalente, nos
termos do disposto na legislação aplicável. A classificação do aluno é feita pela
ordem decrescente da soma dos pontos obtidos até o limite das vagas oferecidas.
Não preenchidas as vagas iniciais do curso, podem ser matriculados candidatos
inscritos em 2ª opção para este curso, não aproveitados em curso de sua 1ª opção.
Na hipótese, ainda, de existência de vagas no curso, o acesso far-se-á
mediante matrícula por: transferência de alunos regulares de outra IES, do mesmo
curso ou curso de área afim; candidato portador de diploma registrado de curso
superior de área afim; e matrícula de alunos que trancaram o curso em período
inferior a dois anos.
Remanescendo vagas, poderá ser realizado outro Processo Seletivo e
também processo seletivo agendado.
Os documentos oficiais tratam, em sua maioria, do aperfeiçoamento dos
programas de natureza institucional de apoio ao discente e incluem a participação
discente nos Colegiados superiores e de cursos (Regimento Geral). Neste PDI,
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encontram-se declaradas metas e ações continuadas relativas ao desenvolvimento
dos discentes, destacadas, dentre outras:
- Fortalecimento de programas sistemáticos (de natureza institucional) de
nivelamento e apoio aos discentes, pela oferta extraclasse de cursos e oficinas, nos
cursos de graduação e pós-graduação, para ampliação de competências e
habilidades discentes.
- Oferecimento institucional de cursos e oficinas visando ao desenvolvimento
das habilidades de leitura e escrita em língua portuguesa, inglesa e/ou espanhola, e
em metodologia de tratamento de dados estatísticos, articulando com as atividades
complementares de ensino, através de mecanismos presenciais e não presenciais.
- Fortalecimento, em todos os cursos, de programa de monitoria com alunos,
visando à melhoria do ensino-aprendizagem dos monitores e monitorados, criando
regulamento para programa de monitoria, incluindo processo seletivo, organização
de cotas e benefícios (quantos alunos por curso e percentual de bolsa).
- Ampliação gradativa do uso, por todos os docentes e discentes, de técnicas
e informações disponibilizadas pelas novas tecnologias, nos cursos de graduação e
pós-graduação, como ferramentas de ensino/aprendizagem.
- Utilização de assessoria técnica e pedagógica para ampliação gradativa do
uso da ferramenta “Aprender Unoeste” para todos os cursos da Universidade,
mediante atuação integrada do NIDEP com a Fipp e a EAD.
- Ampliação dos mecanismos de incentivo à participação de docentes e
discentes

em

ações

extensivas

de

natureza

científico-pedagógica-cultural,

contribuindo com a formação e qualificação profissional.
- Implementação de ações de apoio à formação do corpo estudantil, nos
âmbitos acadêmico, social, ambiental e cultural, favorecendo uma formação
ampliada, trans e interdisciplinar.
- Estabelecimento de estratégias de gestão da pesquisa na graduação em
consonância com a pós-graduação, contribuindo para a disseminação da prática
científica como hábito acadêmico e como parte indissociável do ensino e da
extensão.
- Fortalecimento, através de um programa de orientação aos alunos
ingressantes, da importância da relação entre ensino, pesquisa e extensão na
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Universidade (com palestras, mesas-redondas e minicursos), realizado por docentes
dos cursos de graduação, dos cursos de Pós-Graduação e dos cursos de Extensão.
- Efetivação das políticas institucionais de Acessibilidade e Inclusão Social
com a atuação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAI.
-

Ampliação

e

aperfeiçoamento

de

mecanismos

de

promoção

da

acessibilidade aos estudantes com deficiência, dentro das condições internas e
parcerias com instituições especializadas.
-

Implementação

do

programa

de

capacitação

para

professores

e

funcionários, voltados para ações educativas de Acessibilidade e Inclusão Social.
- Avaliação contínua e desenvolvimento de ações e criação de espaços que
garantam a valorização da convivência universitária.
- Fortalecimento, pela gestão institucional, de formação cultural ampliada de
base humanística (além da formação específica), assegurando o respeito às
diversidades e aos princípios educativos dos Direitos Humanos.
- Manutenção, pela gestão institucional, de possibilidades de participação em
eventos artísticos e culturais.
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9. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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9. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A estrutura organizacional e de Gestão da Instituição, proposta nos
documentos oficiais - Estatuto, Regimento Geral, Regulamentos Internos, Normas
Acadêmicas, está em funcionamento mantendo independência e autonomia na
relação com a mantenedora e garantindo a participação dos segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios.
A Unoeste é mantida pela APEC-Associação Prudentina de Educação e
Cultura - Associação Beneficente de Assistência Social, de caráter cultural,
educativo, de saúde, e assistência geral, sem fins lucrativos. É regida a APEC por
seu Estatuto que estabelece que sua responsabilidade junto à mantida (Unoeste) é,
principalmente, no que se refere à obrigação de provê-la com os recursos
necessários ao seu bom funcionamento sem, no entanto, interferir nas questões
didático-pedagógicas.
A Unoeste, regida por seu Estatuto, é instituição pluridisciplinar de formação
de quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e
cultivo do saber humano. Goza de autonomia didático-científica, administrativa,
financeira e disciplinar, dentro dos limites fixados pela legislação vigente, por seu
Estatuto, pelo Estatuto da Mantenedora e pelo seu Regimento Geral.
Os segmentos da comunidade universitária participam dos processos
decisórios, representados: no Conselho Universitário que é o órgão máximo de
natureza consultiva, deliberativa e jurisdicional, em matéria de administração geral e
de política universitária; no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que é órgão
de natureza consultiva e deliberativa, destinado a orientar, coordenar, supervisionar
e a avaliar o ensino, a pesquisa e a extensão na Universidade; nos Colegiados de
Cursos (Graduação e Pós-Graduação).
O Estatuto da Unoeste é regulamentado pelo Regimento Geral que também
regulamenta as atividades da Unoeste nos planos didático, científico, administrativo,
comunitário e disciplinar e prevê o funcionamento dos órgãos colegiados.
As atividades administrativo-acadêmicas da Unoeste, conforme parágrafo
segundo de seu Estatuto, são regidas:
I - pela legislação específica vigente;
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II - pelo Estatuto da Mantenedora, Associação Prudentina de Educação e
Cultura – APEC;
III - pelo Estatuto da Unoeste;
IV - pelo Regimento Geral da Unoeste; e
V - por atos normativos internos (Regulamentos, Portarias, Resoluções,
Circulares, Editais).
Apresentamos abaixo, citações e/ou transcrições de Artigos, incisos e
parágrafos do Estatuto da Unoeste, que dispõem sobre a estrutura universitária e
fluxo das relações entre os diversos órgãos, estabelecendo-lhes a forma de
constituição, competências e participação da comunidade acadêmica nos diversos
níveis decisórios dos conselhos e colegiados:
“...Art. 2º A Unoeste goza de autonomia didático-científica, administrativa, financeira
e disciplinar, dentro dos limites fixados pela legislação específica vigente, por este
Estatuto, pelo Estatuto da Mantenedora e pelo seu Regimento Geral.

§ 1º A autonomia didático-científica compreende a competência para:
I - estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão;
II - criar, organizar, modificar, suspender o funcionamento e extinguir cursos,
observadas a legislação vigente e as necessidades sociais, econômicas e
culturais da comunidade regional e nacional;
III - ampliar e diminuir o número de vagas de seus cursos, de acordo com a
capacidade institucional e as exigências do seu meio;
IV - fixar os currículos e elaborar a proposta pedagógica de seus cursos,
observadas as diretrizes gerais pertinentes;
V - estabelecer seu regime escolar e didático;
VI - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos e o
cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
VII - estabelecer planos, programas, projetos de pesquisa científica, produção
artística e atividades de extensão;
VIII - prover meios para a recuperação dos alunos de menor aproveitamento e
frequência;
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IX - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de
integração da sociedade com a escola;
X - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos
alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica; e
XI - conferir graus, diplomas, insígnias, condecorações e outros títulos.

§ 2º A autonomia administrativa compreende a competência para:
I - elaborar e reformar o Estatuto e o Regimento Geral em consonância com
as normas gerais atinentes, submetendo-os à homologação da Mantenedora
e do Ministro da Educação;
II - elaborar e aprovar a regulamentação de seus órgãos e serviços;
III - estruturar o Plano de Carreira Docente da Universidade e submetê-lo à
homologação da Mantenedora;
IV - estruturar o Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo e
submetê-lo à homologação da Mantenedora;
V - propor à aprovação da Mantenedora a realização de contratos, acordos e
convênios necessários ao desenvolvimento de seus objetivos;
VI - submeter à aprovação da Mantenedora a execução de planos, programas
e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em
geral; e
VII - gerir, direta ou indiretamente, os recursos patrimoniais colocados à sua
disposição pela Entidade Mantenedora.

§ 3º A autonomia de gestão financeira e patrimonial compreende a competência
para:
I - zelar pelo patrimônio da Mantenedora colocado à disposição da Unoeste,
nos limites fixados por lei;
II - exercer as determinações estabelecidas no Título VI deste Estatuto; e
III - administrar as verbas colocadas a sua disposição pela Mantenedora e
utilizá-las de acordo com as disponibilidades por ela fixadas.

§ 4º A autonomia disciplinar compreende a competência para:
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I - estabelecer normas disciplinares, com vistas à harmonia e relacionamento
solidário na comunidade universitária; e
II - estabelecer e fazer respeitar o regime disciplinar, obedecidas as
prescrições legais e os princípios gerais do Direito”.
Os Conselhos Superiores da Unoeste são órgãos da Administração Superior,
conforme Estatuto, que prevê o seu funcionamento, representação e autonomia.
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSU

O Conselho Universitário, órgão máximo de natureza consultiva, deliberativa e
jurisdicional, em matéria de administração geral e de política universitária, é
constituído: I-pelo Reitor, que o preside; II-pelo Vice-Reitor; III-pelos Pró-Reitores;
IV-pelos Diretores das Faculdades e Coordenadores de Cursos; V-pelo Coordenador
de cada curso; VI-por um representante do Corpo Docente de cada Faculdade; VIIpor um representante do Corpo Discente; VIII-por um representante da
Mantenedora; IX- por um representante do Corpo Técnico-Administrativo; e X- por
um representante da Comunidade.
Os conselheiros mencionados nos incisos I, II, III, IV e V são membros natos;
os representantes mencionados no inciso VI, serão eleitos pelos seus pares, para
um mandato de dois anos; o representante mencionado no inciso VII, será indicado
por seus pares, para um mandato de um ano; os representantes mencionados no
inciso VIII, serão indicados pela Entidade Mantenedora, para um mandato de dois
anos; o representante mencionado no inciso IX, será indicado pela entidade
Mantenedora para um mandato de dois anos.; o representante da comunidade
mencionado no inciso X, será indicado pelas entidades credenciadas pelo Conselho
Universitário, para um mandato de dois anos; o Conselho Universitário reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez por semestre e extraordinariamente, quando convocado
pelo Reitor.
As competências do Conselho Universitário estão descritas no art. 10 do
Estatuto da Unoeste.
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CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONSEPE

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, órgão de natureza
consultiva e deliberativa, destinado a orientar, coordenar, supervisionar e avaliar o
ensino, a pesquisa e a extensão na Universidade é constituído: pelo Reitor, que o
preside; pelo Vice-Reitor; pelos Pró-Reitores; pelo Diretor de cada Faculdade; pelo
Coordenador de cada curso; por um professor de cada Faculdade, escolhido pelo
Reitor, de uma lista tríplice, apresentada pelo respectivo Conselho Departamental,
com mandato de dois anos; e por um representante do corpo discente da
Universidade, indicado por seus pares, para um mandato de um ano. O Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo Reitor.
As competências do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estão
descritas no art.12 do Estatuto da Universidade.
Conforme seu Estatuto, participa do processo de gestão da Unoeste os
órgãos colegiados superiores: Conselho Universitário, Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, e a Reitoria. No âmbito dos seus cursos, os Órgãos
Colegiados, a Diretoria, e a Coordenação dos Cursos.
Os Colegiados dos Cursos de Graduação, vinculados à Pró-Reitoria
Acadêmica, são os órgãos responsáveis pela sua coordenação didático-pedagógica,
de natureza deliberativa, conforme seu Regulamento. Cada Colegiado de Curso
será integrado por: Coordenador do Curso, que atuará como seu presidente;
representantes do Corpo Docente, em número mínimo de quatro; e representantes
do Corpo Discente, em número de dois. São atribuições do Colegiado de Curso:
fixar diretrizes e orientações didáticas para o respectivo curso; avaliar as atividades
do ensino ministrado nos componentes curriculares do curso; propor e aprovar, em
primeira instância, alterações no currículo do curso, bem como criação e extinção de
componentes curriculares; coordenar e fiscalizar as atividades do curso; encaminhar
à Coordenação Acadêmica solicitação de providências que viabilizem o bom
funcionamento do curso; planejar, semestralmente, a oferta de componentes
curriculares; articular-se com as Pró-Reitorias de Pesquisa e de Extensão, visando a
implementação de ações no campo da pesquisa e da extensão; deliberar sobre
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solicitações, recursos ou representações de alunos referentes à vida acadêmica dos
mesmos; participar diretamente dos programas de avaliação da Instituição, com
vistas à manutenção da boa qualidade de seus cursos; julgar os recursos oriundos
de questões sobre frequência, provas, exames e trabalhos escolares; constituir,
dentre seus membros, comissões especiais para estudo de assuntos de interesse
didático.
Os colegiados dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu em Agronomia
(Doutorado), e Educação, Agronomia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional,
Ciência Animal (Mestrados), estão vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação. O colegiado de curso, responsável pela coordenação administrativa e
didática dos Programas, é presidido por um Coordenador, vice-coordenador e
membros representantes de cada linha de pesquisa e um representante discente
regularmente matriculado nos Programas e seu suplente, todos eleitos por seus
pares, sendo permitida a sua recondução.
Os Colegiados contam em suas reuniões ordinárias e extraordinárias com a
participação (voz e voto) dos docentes do quadro permanente, mas os demais
professores do corpo permanente, bem como os colaboradores e/ou visitantes têm
acesso às reuniões do colegiado com direito a voz. As orientações para o
funcionamento estão detalhadas nos Regimentos Internos dos Programas.
A atividade administrativa nos programas stricto sensu, é feita por um
coordenador eleito por seus pares e homologado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação e pela Reitoria. As decisões são coletivas partindo de um colegiado
composto por cinco docentes e um discente (mais suplente), em reuniões ordinárias
mensais e quando algum tema é relevante em reunião extraordinária. Os programas
de Doutorado e Mestrado ligam-se às instâncias superiores pelas representações de
seus membros no CEP (Conselho de Ética em Pesquisa), no CAPI (Comitê
Assessor de Pesquisa Institucional), no CEUA (Conselho de Ética no Uso de
Animais), na CAPEX (Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão), da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Da mesma maneira ligam-se aos cursos de
graduação pela representação de seus membros aos colegiados e comissões dos
cursos. Vários membros dos programas são ainda representantes em instâncias
outras como entidades de classe e sociedades científicas. Representantes dos

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

249

programas participam ainda dos grupos de discussão vinculados à CPA (Comissão
Própria de Avaliação).
Neste quinquênio, como parte do planejamento institucional, estão previstas
metas e ações institucionais relativas à reformulação do Estatuto e do Regimento
Geral da Unoeste e do Plano de Carreira Docente.
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10. ACERVO ACADÊMICO EM MEIO DIGITAL
1. ACERVO ACADÊMICO

O acervo acadêmico da Universidade do Oeste Paulista-Unoeste é
constituído pelos documentos produzidos, recebidos e acumulados no decorrer das
atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão) e as atividades-meio, que sirvam como
referência, prova, informação e/ou fonte de pesquisa em conformidade com a
Portaria Normativa nº 315, de 4 de abril de 2018, e com o Código de Classificação
de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de
Ensino Superior e na Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de
Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior,
aprovados pela Portaria AN/MJ Nº 92, de 23 de setembro de 2011.

2. SISTEMA DE GERENCIMENTO ELETRÔNICO – GED

2.1. Definição
O gerenciamento eletrônico de documentos (GED) é uma configuração de
equipamentos, softwares e, normalmente, de recursos de telecomunicações
baseados em computadores que armazena e gerencia imagens de documentos (ou
documentos originais para o caso de documentos nato-digitais) e seus índices
codificados. Os sistemas de GED preservam as características visuais e espaciais e
a aparência do documento original em papel quando digitalizado. O documento pode
ser exibido ou impresso em papel onde e quando necessário em apenas alguns
segundos.

2.2.

Vantagens da utilização de GED

 Capacidade para gerenciar documentos de diversas origens e
formatos
Uma das grandes vantagens do Gerenciamento Eletrônico de Documentos
é a capacidade de capturar, recuperar e transmitir documentos contendo
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todos os tipos de informação como: manuscritas, criadas por computador,
diagramas, fotografias, desenhos de engenharia, impressões digitais e
outras.
 Economia no espaço de armazenamento
O meio digital proporciona uma significativa redução no espaço necessário
para o armazenamento dos documentos da empresa. Apenas a título de
exemplo um único DVD suporta, em média, 25.000 documentos.
 Agilidade no processo de recuperação de um documento
Qualquer computador conectado à rede pode se tornar um ponto de acesso
aos documentos armazenados na mídia digital.

2.3. Componentes de um sistema GED
Os sistemas GED podem sofrer muitas variações, contudo, todos apresentam
alguns componentes típicos:

a) documento: pode estar em papel ou nativamente digital;
b) scanner: equipamento usado para digitalizar o documento, ou seja, obter
uma imagem do documento a ser armazenada eletronicamente;
c) servidor: normalmente os sistemas GED são instalados em um servidor
conectado a uma rede para facilitar a distribuição de informação;
d) rede: meio de comunicação entre os diversos componentes do sistema;
e) armazenamento: pode ser no próprio servidor de imagens ou outro
ambiente computacional;
f) impressora: sempre usada quando da necessidade de obter uma cópia
física do documento;
g) estação de trabalho: computador para acesso ao servidor que pode
permitir consultar e/ou criar novos documentos.
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2.4. Arquitetura para Gerenciamento Eletrônico de Documentos
A operacionalização de um sistema de gerenciamento eletrônico de
documentos está dividida em três grandes fases: preparação do documento;
digitalização, inspeção, indexação, gravação; e Controle da qualidade do documento
digitalizado.

2.4.1. Preparação do documento
A preparação do documento ocorre antes da digitalização. Muito importante e
exaustiva, essa função inclui o trabalho manual de:
 remoção de encadernações, grampos, e clipes;
 conserto de páginas rasgadas;
 separação dos documentos não necessários no processo de digitalização;
 colocação numa ordem adequada que facilite o processo de indexação e
recuperação.

2.4.2. Digitalização, inspeção, indexação e gravação do documento
A digitalização, inspeção, indexação e gravação podem ser realizadas como
uma só tarefa, por uma mesma pessoa. Um documento é digitalizado, inspecionado,
indexado e, por fim, gravado dentro de uma só operação.
No momento da inspeção será verificado se a qualidade do documento
digitalizado é equivalente ao original. Se não for, o equipamento deve ser ajustado e
o processo de digitalização refeito, retornando ao momento da inspeção.
A indexação tornará possível a fácil e rápida localização do documento
digitalizado, e deve ser feita segundo critérios previamente estabelecidos. Tais
critérios devem ser especificados de forma única para todos os documentos de uma
mesma categoria. Por exemplo, nos prontuários de alunos poderá ser utilizado o Ra,
o Nome e o CPF do aluno como indexador. Assim, no momento da recuperação
basta a informação de um dos indexadores utilizados (RA, Nome ou CPF).
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2.4.3. Controle da qualidade do documento digitalizado
Após o processo de digitalização, inspeção, indexação e gravação, o
documento digitalizado deve ser aprovado por um responsável pelo controle de
qualidade. Neste momento, com o intuito de garantir a integridade do documento
digitalizado, será adicionado ao documento uma assinatura digital padrão ICP-Brasil.
Somente após o término deste processo (as três fases acima descritas), o
documento estará disponível para consulta na rede para os usuários previamente
autorizados, disponibilizando o documento original para o destino especificado.
Obs. Para os documentos nato-digitais as fases de digitalização e de inspeção
não são necessárias.
3. GED na Unoeste

3.1. Considerações iniciais
O sistema de GED foi desenvolvido pela Coordenadoria de Sistemas da
Unoeste.
A

Coordenadoria

de

Sistemas

é

responsável

pelo

desenvolvimento/manutenção de todos os sistemas administrativos atualmente
utilizados pela universidade. Todo o desenvolvimento é realizado com uma
abordagem integrada, utilizando SGBD/R (Sistema Gerenciador de Banco de Dados
Relacional) no formato Cliente/Servidor.

3.2. Descrição do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos
O sistema proposto poderá ser utilizado para armazenar os documentos de
todas as unidades e órgãos da instituição como, por exemplo, Acadêmica,
Contabilidade, Recursos Humanos, Clínicas, etc. Para uma melhor organização e
facilidade de recuperação, cada área (unidades) será dividida em subáreas e para
cada subárea serão definidos os atributos para indexação, tabela de temporalidade
e destinação final. Dessa forma, dentro da área acadêmica, cada subárea poderá
ser indexada por atributos totalmente diferentes. Por exemplo, o prontuário do aluno
será indexado pelo RA, Nome, CPF, Curso, ano e semestre de ingresso, já o diário
de classe pelo ano e semestre, Nome da disciplina, Turma.
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Para assegurar a capacidade de leitura a longo prazo, os documentos são
armazenados em formato não proprietário e que sejam reconhecidos como formato
para preservação, tais como, PDF (portable document format da Adobe Systems).
Com a finalidade de garantir a autenticidade, a integridade e a validade
jurídica, cada documento armazenado recebe uma assinatura digital padrão ICPBrasil.

3.3. Cópia de segurança (Backup)
A política de backup dos documentos armazenados é realizada de acordo
com os padrões adotados pela instituição que consiste em um backup local
(datacenter da universidade) com uma retenção de 30 dias e replicação dos arquivos
em ambiente externo (nuvem pública). Vale ressaltar que o ambiente externo prevê
o versionamento dos arquivos quando da mudança em alguns deles.

3.4. Controle de acesso aos documentos armazenados
Para proteger contra acesso não autorizado ou contra incidentes de
processamento, o acesso aos documentos só é permitido a usuários previamente
cadastrados, por intermédio de usuário e senha.
Quando uma nova área (unidade) é cadastrada, é definido um usuário
responsável pela área. Esse usuário tem a permissão para criar subáreas e definir
quais usuários terão acesso aos documentos armazenados definindo, também, se o
usuário tem permissões para modificar/acrescentar e/ou disponibilizar (controle de
qualidade) novos documentos ou apenas visualizar.

3.5. Operacionalização das atividades
Para os documentos gerados em meio físico, cada campus da universidade
conta com uma equipe com funcionários treinados para a correta utilização do
sistema e os equipamentos necessários à digitalização.
Para os documentos nato-digitais o próprio usuário responsável pela sua
geração será o encarregado do armazenamento do documento no sistema de GED
por intermédio de uma função específica para esse fim.
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3.6. Considerações finais
Para o correto funcionamento da solução cada área/unidade envolvida na sua
utilização deve ficar responsável pela execução das rotinas/funções do sistema de
GED. A área de informática é responsável pelo desenvolvimento/manutenção e do
treinamento dos usuários participantes, como ocorre com os demais sistemas
atualmente em uso. Anexo o Regulamento de manutenção e guarda do acervo
acadêmico.

REGULAMENTO DE MANUTENÇÃO E GUARDA DO ACERVO ACADÊMICO
Art. 1º- O Acervo Acadêmico será composto de documentos e informações definidos
no Código e na Tabela constantes no Anexo I da Portaria MEC nº 315, de 04 de abril
de 2018.
Art. 2º - A Universidade do Oeste Paulista-Unoeste obedecerá aos prazos de
guarda, destinações finais e observações previstos pela Portaria MEC nº 315/2018.
Art. 3º - Vencido o prazo de guarda da Fase Corrente, o documento em Fase
Intermediária, cuja destinação, prevista na legislação, seja eliminação, a Unoeste
poderá substituir o respectivo documento físico do Acervo Acadêmico por
documento devidamente digitalizado.
Art. 4º- A Unoeste primará por manter permanentemente organizado e em
condições adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo
Acadêmico sob sua guarda.
§ 1º- O Acervo Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA), mediante pedido feito por meio de ofício ao Pró-Reitor
Acadêmico.
§ 2º- O Acervo Acadêmico poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos e
agentes públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão.
Art. 5º- O dirigente da IES e o representante legal da mantenedora são
pessoalmente responsáveis pela guarda e manutenção do respectivo acervo
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acadêmico. A IES deverá constituir comitê gestor para elaborar, implementar e
acompanhar a política de segurança da informação relativa ao acervo acadêmico e,
de maneira subsidiária, em suas normais institucionais.
Art. 6º- A gestão de documentos de arquivo da Unoeste engloba o conjunto de
medidas e rotinas que visam à racionalização e á eficácia na criação, tramitação,
classificação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e
intermediária, visando o recolhimento para a guarda permanente ou eliminação/
destinação final.
§1º- Para efeitos da gestão de documentos, consideram-se documentos de arquivo
aqueles produzidos, recebidos e acumulados no curso das atividades-fim (ensino,
pesquisa e extensão) e as atividades-meio da Unoeste, que sirvam como referência,
prova, informação e/ou fonte de pesquisa.
§ 2º- Os documentos de arquivo serão classificados em correntes, intermediários e
permanentes:
I- são documentos correntes aqueles que estão em curso ou que, mesmo sem
movimentação, constituam objeto de consultas frequentes;
II- são documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nas
unidades que os produziram e/ou receberam por razões de interesse
administrativo,

aguardam

recolhimento

para

guarda

permanente

ou

eliminação;
III- são permanentes os documentos que apresentam valor histórico, probatório
e/ou informativo, devendo ser preservados definitivamente.
§ 3º- Os documentos definitivamente preservados, constituirão o arquivo
permanente da Unoeste.
Art. 7º- A definição de um Sistema Informatizado de Gestão de Documentos da
Unoeste para cadastramento, e arquivamento dos documentos produzidos e
recebidos pela Unoeste, que poderá ser utilizado por todas as unidades e órgãos da
instituição:
a) o Sistema Informatizado compreenderá o conjunto de procedimentos e
operações técnicas característico do sistema de gestão arquivística de
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documentos, processado eletronicamente e aplicável em ambientes digitais
ou híbridos, isto é, composto de documentos digitais e não digitais.
Compreenderá um software desenvolvido para garantir a confiabilidade e
autenticidade, assim como sua acessibilidade;
b) o sucesso do Sistema Informatizado dependerá, fundamentalmente, da
implementação prévia de uma política de gestão arquivística de documentos,
em conformidade com a Portaria MEC nº 315/18;
c) o cadastramento e arquivamento dos documentos, referidos no caput deste
artigo, são relacionados aos documentos que compõem o Acervo Acadêmico.
Art. 8º- As Secretarias Acadêmicas são responsáveis pela guarda dos documentos
que, no processo de avaliação, forem considerados permanentes.
Art. 9º- As Secretarias Acadêmicas e o Departamento de Tecnologia da InformaçãoDTI serão responsáveis por administrar, no Sistema de Gestão, as atividades de
gestão de documentos (classificação, avaliação, destinação), bem como alterações
e novos cadastros que se fizerem necessários.
§ 1º- As alterações e os novos cadastros que cabem às Secretarias Acadêmicas e
ao DTI são: resumo de assuntos de processos e documentos, novos tipos de
documentos, cadastro/alteração de classe, cadastro de grupos de correspondências
e grupos de interessados.
§ 2º- Para o cadastro de Classe no Sistema de Gestão deverá ser observado o
Código de Classificação de Documentos e na ocorrência de dúvidas sobre qual
classe utilizar na classificação do documento a Secretaria deverá se manifestar.
§ 3º- O documento digitalizado anexado no Sistema poderá ser salvo ou impresso a
qualquer momento, evitando realizar cópias físicas do documento original.
§ 4º- Os documentos elaborados fisicamente devem ser assinados, digitalizados e
inseridos no Sistema.
Art. 10º- Os casos omissos serão analisados e decididos pela Pró-Reitoria
Acadêmica da Unoeste.
Art.11º- Este Regulamento entra em vigor nesta data.
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11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS
11.1. Infraestrutura Física
A infraestrutura da Unoeste, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação, é periodicamente revista
considerando a expansão da Instituição e necessidade de atualização e adequação
de espaços e equipamentos previstos neste PDI.
A infraestrutura da Unoeste para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa,
conta com: Auditórios/anfiteatros, Audiovisual, Ambulatórios, Ateliês, Rede de
Bibliotecas, Centro Agronômico, Centro Zootécnico, Clínicas, Laboratórios, Centros
Esportivos, Salas de Aula e Salas de Vídeo e Multimídia. A Unoeste conta, também,
com Hospital Veterinário, Teatro Universitário César Cava, Teatro de Arena
Timochenco

Wehbi,

Empresas

Juniores,

Salas

de

Diretoria,

Salas

de

Coordenadorias, Salas e Gabinetes de Professores, Secretarias, Tesouraria, Salas
de Xerox, Salas de Reunião, Espaços de Convivência. A área construída que abriga
as dependências acadêmicas está assim demonstrada:
Quadro 18 - CAMPUS I
BLOCO

ÁREA DO TERRENO

A–B–C

10.691,54m²
Rua José Bongiovani, 700

D

601,16m²
R. kametaro Morishita, 60 – L.=08 e 09 – Q.=33
4.343,29m²
R. Democrata, 518 – L.= 05 a 14 – Q.= 32
2.240,63m²
R. Democrata, 538-L=01 a 05 – 14 a 18 – Q=32
476,75m²
R. José Bongiovani, 733 – L= 08 e 10 – Q= 15
2.211,34m²
R. Democrata, 580 – L= 01-02-03-04-05-06-07-1011-12- Q= 33
342,53m²
R. kametaro Morishita, 25 – L.=02 e 03 – Q.=36

E
F
G
H

I
J–K

N
Z

427,25m²
Rua Alfredo Pereira Ramos Nº30 (B-J) e Av. da
Saudade Nº817 (B-K) L= 01 e 04 – Q= 36
256,27m²
R. kametaro Morishita, 115
242,00m²

ÁREA DA CONSTRUÇÃO
BL. A= 3.593,49m²
BL. B= 9.134,86m²
BL. C=
1.390,48m²
TOTAL= 14.118,83m²
990,34m²
3.734,22m²
2.941,42m²
1.815,34m²
8.186,10m²

954,75m²
BL. J= 377,08m²
BL. K= 447,02m²
TOTAL= 824,10m²
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Rua José Bongiovani, L.=06 Q.=15,
TOTAL

21.832,76m²

35.015,73m²

Fonte: DPO/Unoeste, 2018.

Quadro 19 - CAMPUS II
BLOCO
Bl. A (Salão de Festas 1 - Limoeiro)
Solarium (Salão de Festa 2)
Hotel Escola
Igreja
Praça de Alimentação
Centro Esportivo
Bl. M (Hosp. Veterinário)
Bl. N (Baias Hosp. Vet.)
Bl. W (Canil)
Barracões
Casas p/ Func. (13 Casas)
Total
B1
B2
B3
C – Biotério
F – Dom. – Manutenção
G – Marcenaria
H – Serralheria
I1 – Viveiro-Meteorologia
L – Torre de Cristal
Q- Laboratórios
Crematório
C.T.A.
Oficina
Central de Resíduos
Total

ÁREA DO TERRENO

Matrícula 920 (15,45
Alq.)

Mat. 1176 (17,216 Alq.)

ÁREA DA CONSTRUÇÃO
2.653,54m²
2.232,52m²
2.705,00m²
342,71m²
82,48m²
5.065,93 m²
1.950,76m²
1.138,18m²
670,32m²
2.362,10m²
670,32m²
19.873,86m²
5.300,74m²
7.342,18m²
35.508,14m²
1.277,01m²
1.153,03m²
1.753,86m²
836,19m²
151,35m²
2.162,37m²
5.129,88m²
138,84m²
549,91m²
929,01m²
225,12m²
62.457,63m²

Prédio de Funcionários

Mat. 32728 (0,875 Alq.)

638,04m²

Casas de Funcionários

Mat. 36339 (0,875 Alq.)

200,00m²

Laboratório de Piscicultura

Mat. 36337 (0,875 Alq.)

380,16m²

Casa de Funcionários
Barracões
ÀREA TOTAL

Mat. 36335 (5,04 Alq.)
82,89 ALQ. PAULISTA

318,00m²
1.725,97m²
65.719,80m²

Fonte: DPO/Unoeste, 2018.
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Quadro 20 - CAMPUS JAÚ

TERRENO................................2.511,96m²
CONSTRUÇÃO.......................1.594,41m²
Fonte: DPO/Unoeste, 2018.

Quadro 21 - CAMPUS GUARUJÁ (PREVISÃO)

TERRENO................................17.095,00m²
CONSTRUÇÃO..........................1.638,00m²
Fonte: DPO/Unoeste, 2018.

11.2. Rede de Bibliotecas
A Rede de Bibliotecas Unoeste “Cecília Guarnieri Denari” tem como missão,
fornecer

suporte

informacional

aos

alunos

de

graduação,

pós-graduação,

professores e funcionários, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino,
pesquisa extensão. É formada por seis Unidades de Informação, duas delas em
implantação, e uma Divisão Técnica de Tratamento da Informação dividida em dois
setores, setor de Aquisição e setor de Processamento Técnico. A biblioteca do
Ambulatório Médico localizada em Presidente Prudente, em implantação, tem
previsão de funcionamento para o ano de 2019 e a biblioteca do campus fora de
sede Guarujá, (Faculdade de Medicina) aguarda autorização de funcionamento pelo
Ministério da Educação e Cultura – MEC.
A infraestrutura da Rede de Bibliotecas atende às necessidades institucionais,
apresenta acessibilidade: arquitetônica, atitudinal, comunicacional, pedagógica e
tecnologias assistivas. Possui salas de estudo em grupo e individual em quantidades
suficientes para atender a demanda de clientes. Possui recursos tecnológicos para a
consulta e empréstimo do acervo, bem como sua organização. Fornece condições
para atendimento educacional especializado e disponibiliza recursos inovadores,
como: Equipamento para autoatendimento para empréstimos; Acesso à rede sem fio
wi-fi; Templates para trabalhos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto
sensu; padrão de apresentação em PowerPoint e banner científico; QR Code para
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informações do acervo; Bibliotecas virtuais; Tabletes para empréstimo domiciliar;
Capacitações em bases de dados; Repositórios de documentos científicos
disponibilizados no site da Rede de Bibliotecas; Equipamento Scanner de Voz que
realiza a leitura em áudio do livro para pessoas cegas ou com déficit de atenção e
ainda Tutoriais em áudio e vídeo.
O quadro de pessoal é formado por 4 bibliotecários, uma delas é
coordenadora da Rede de Bibliotecas. Totalizando 46 funcionários na Rede de
Bibliotecas.
A Rede de Bibliotecas possui mobiliário prático e funcional, iluminação
adequada, com luz natural e artificial em ambientes arejados e totalmente
climatizados. O sistema de sinalização é bem distribuído e visível em todas as
Unidades de Informação da Rede de Bibliotecas.
Disponibiliza Centro de Multimídia amplo e climatizado com computadores
para acesso on-line e off-line. A Rede de Bibliotecas possui um total de 147
computadores.
A Unidade de Informação 1 possui 1.325,56 m², sendo 472,61 m² destinados
para o acervo e aproximadamente 300,00m² para os alunos. E ainda, 07 salas de
estudo em grupo (24 mesas e 139 assentos) e 02 salas de estudo individual (44
mesas e 113 assentos), centro de multimídia com 20 computadores (28 assentos)
para uso da Internet. 02 salas para serviços de orientação e serviço de referência
(04 assentos). 10 mesas e 28 assentos próximos ao acervo. Possuem ainda 03
bancadas para leitura de jornais e 04 sofás. Total de 318 assentos.
A Unidade de Informação 2 está situada no Hospital Regional e possui
123,55 m² sendo 43,36 m² destinados ao acervo. Possui 2 bancadas para leitura de
jornais. Conta também com espaço destinado ao estudo e pesquisa, com 48
assentos.
A Unidade de Informação 3 possui 2.145,26 m², sendo 867,58 m² destinados
ao acervo, 14 salas de estudo em grupo (59 mesas e 266 assentos), 1 sala ampla
de estudo individual (106 mesas e 177 assentos), 1 sala de obras clássicas, 2 salas
para serviços de orientação e serviço de referência (4 assentos), Centro de
Multimídia com 21 computadores para uso da internet (28 assentos). Possui ainda 3
bancadas para leitura de jornais (4 assentos), 14 terminais para consulta ao acervo
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(10 assentos), e conta com áreas de convivência social (5 sofás e 3 cadeiras). Total
de 497 assentos.
A Unidade de informação 5 – Jaú – Campus Fora de Sede, possui 66,49 m²,
com 2 salas de estudo em grupo, com 2 mesas (8 assentos), uma bancada para
estudo individual (7 assentos), uma bancada de computadores (7 assentos) e 2
mesas para estudo em grupo (8 assentos). Total de 30 assentos.
As Unidades de Informação da Rede totalizam 3.660,86m² e 893
assentos.
O acesso ao acervo bibliográfico da Rede é realizado por meio de consulta
em catálogo on-line, e via Internet. Os serviços: consulta ao acervo, reserva e
renovações das obras encontram-se disponíveis nos computadores de consulta ao
acervo nas bibliotecas e no site da Unoeste.
O acesso as estantes é livre para clientes, nas Unidades de Informação 1 e 2,
e está disponível para empréstimo local e domiciliar. A Unidade de Informação 3
encontra-se em reforma já iniciada para a mesma finalidade, a previsão de término
no final do segundo semestre de 2018.
O acervo geral da Rede de Bibliotecas conta com: (março de 2018).
Livros e obras de referência - totais de 46.320 títulos e 162.643 exemplares;
Periódicos - totais de 1.940 títulos e 90.397 fascículos;
Recursos Audiovisuais - totais de 1.140 títulos e 1.909 exemplares.
As bibliografias básicas e complementares encontram-se adequadas para o
número de vagas ofertadas pelos cursos de graduação, e em quantidades
suficientes para atender a comunidade acadêmica. As obras encontram-se
tombadas e cadastradas na base de dados da Rede de Bibliotecas.
A Rede de Bibliotecas assina (contrato desde 2012) duas Bases de Dados de Livros
Universitários Virtuais: “Minha Biblioteca” e a “Biblioteca Virtual Universitária”
(Pearson) com mais de 14.000 títulos de livros virtuais, cujos títulos virtuais
encontram-se inseridos na base de dados de consulta ao acervo da Rede de
Bibliotecas. Muitos títulos fazem parte das Bibliografias Básica e Complementar dos
Cursos de graduação. Os acervos das bibliografias básicas das unidades
curriculares dos cursos de graduação são constantemente atualizados, segundo os
critérios estabelecidos no documento: Política de Formação e Desenvolvimento de
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Coleções - Plano de Atualização do Acervo, é um documento orientador, que norteia
a aquisição de documentos, avalia e atualiza o acervo existente. Sua finalidade é
adquirir material bibliográfico em qualidade e quantidade de forma equilibrada e
permanente. O NDE (Núcleo Docente Estruturante) analisa a correlação pedagógica
das bibliografias com os cursos e programas previstos na graduação
A Rede de Bibliotecas dispõe de grande quantidade de títulos e fascículos de
periódicos impressos e correntes em todas as áreas do conhecimento, inclusive na
versão on-line.
Nesse ambiente virtual foi construído um repositório na página da Rede de
Bibliotecas, com muitos títulos de periódicos on-line em todas as áreas do
conhecimento, visando auxiliar nas buscas por informação científica e de qualidade,
muitos deles constam no acervo da Biblioteca, e também, títulos internacionais.
Possui ainda, na versão on-line, uma grande quantidade de títulos de periódicos
disponíveis nas bases de dados do Portal de Periódicos da Capes.
A informatização dos dados do acervo está em formato Marc, com o padrão
de intercâmbio ISO-2709, para importação e exportação de registros bibliográficos. A
linguagem de programação utilizada é Delphi, em ambiente Windows.
Estão informatizados e disponíveis na internet, os serviços aquisição de
documentos, empréstimo, devolução, renovação e reserva, permitindo a emissão de
relatórios administrativos e estatísticos.
Os equipamentos de segurança das Unidades de Informação 1 e 3 foram
adquiridos da Empresa Bibliotheca, que oferece serviços de autoatendimento,
automação, segurança e gerenciamento para bibliotecas. A Unoeste adquiriu
antenas, estações de trabalho para empréstimos e devoluções e o autoatendimento,
com tecnologia de Identificação por Rádio Frequência – RFID. A Unidade 2 - HR
possui o sistema de segurança eletromagnético, da empresa RFID Brasil.
No quesito acessibilidade, as Unidades de Informação encontram-se
adaptadas arquitetonicamente, e contam ainda com: pisos táteis, de alerta,
direcional e de parada; Elevador; Obras em Braile e em áudio; Livro falado;
softwares Leitores de tela DOS VOX, Virtual Vision, NVDA; Scanner de Voz V200;
Sistema de consulta ao acervo adaptado para cegos; Funcionários habilitados em
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LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais; Cadeiras de rodas disponíveis; Placas de
sinalização em Braille nos campi.
O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI foi constituído na Unoeste,
com Portaria da Reitoria nº17, de 16 de outubro de 2013, para desenvolver políticas
de acessibilidade às pessoas com deficiência no âmbito da universidade, realiza
parcerias com Departamentos na instituição, inclusive na Rede de Bibliotecas.
A Rede de Bibliotecas participa das principais Redes de cooperação
bibliográfica, nacionais e internacionais, são elas:
Comut: Programa de Comutação Bibliográfica do IBICT;
Rede Bibliodata: Catálogo coletivo nacional das principais bibliotecas
brasileiras;
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD: agrega e tornar
acessível via Internet, as teses e dissertações das universidades brasileiras em uma
única Base de Dados. A implantação da BDTD na Unoeste iniciou-se em 2004;
PILA MEMBERSHIP AGREEMENT - DOI (Digital Object Identifier) Contrato com a Empresa CrossRef que permitirá que as Revistas COLLOQUIUM
Agrarie, Exactarum, Humanarum e Vitae, e os artigos nelas publicados recebam um
número de identificação digital de objetos – DOI (Digital Object Identifier). Com esse
número as revistas poderão fazer parte do banco de dados CrossRef, sendo
facilmente localizados pelos pesquisadores;
PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES - biblioteca virtual que reúne e
disponibiliza o melhor da produção científica internacional. Estão disponíveis 136
bases de dados e 28 periódicos com texto completo para a Unoeste, desde
agosto de 2012;
PORTAL MAGISTER - O Portal Magister contém doutrina, jurisprudência e
legislação atualizadas diariamente;
BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA PEARSON – 6.302 títulos - livros
universitários, contendo ferramentas avançadas de pesquisa e recursos de
acessibilidade para deficientes visuais.
BIBLIOTECA VIRTUAL MINHA BIBLIOTECA - 7.015 títulos, os alunos
podem acessar o mesmo conteúdo ao mesmo tempo e terão uma conta de acesso
individual para anotações e armazenamento de pesquisas.
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Entre os serviços prestados pela Rede de Bibliotecas, destacam-se:
Empréstimo local do acervo, Empréstimo domiciliar, Empréstimo especial,
Renovação do Empréstimo Domiciliar, Reserva de documentos;
Atendimento de Referência Personalizado;
Biblioteca Informa;
Empréstimo entre Bibliotecas e Unidades da Rede;
Normalização de Documentos: tendo como suporte as Normas Técnicas da
ABNT e como guia a publicação “Normas e Padrões para Apresentação de
Trabalhos Acadêmicos e Científicos da Unoeste”, em sua 3ª Edição eletrônica,
revista e ampliada, elaborada pelos bibliotecários;
Normalização de Artigos das Revistas Científicas Eletrônicas da Unoeste;
Comutação Bibliográfica;
Levantamento Bibliográfico;
Mural de Exposição de Recentes Aquisições;
Orientação aos Calouros e à Pesquisa;
Capacitação para Acesso às Bases de Dados;
Capacitação para Estratégias de Busca na Internet.
Os serviços prestados e os prazos de empréstimo por categoria de usuários e
tipos de documentos são rigorosamente especificados e controlados pelos
documentos:
Normas de Funcionamento - Clientes Internos da Rede de Bibliotecas;
Normas de Funcionamento - Clientes Externos;
Normas de Funcionamento - Clientes Especiais.
Os Bibliotecários das Unidades de Informação ministram capacitações aos
docentes e discentes da instituição e residentes do Hospital Regional, para acesso
às Bases de Dados com objetivo de torná-los autônomos em suas pesquisas.
Os Centros de Multimídia da Rede de Bibliotecas contam com 57 computadores
disponíveis nos Centros de Multimídia e ligados a Internet, com pacote Microsoft
Office instalado.
As Revistas: Colloquium Agrariae, Colloquium Exactarum, Colloquium
Humanarum, Colloquium Vitaee e Colloquium Socialis são periódicos de divulgação
científica da Unoeste. A periodicidade é semestral em versão eletrônica (online)
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completa. Estão indexadas nas bases de periódicos International System for
Agricultural Science and Technology (AGRIS-FAO/ONU), CABI Abstracts, CrossRef
com número identificador de objetos digitais (DOI), Directory of Open Acess Journals
(DOAJ), UrichsWeb, Fonte Acadêmica (EBSCO Publishing), Sistema Nacional de
Información En Línea Para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe,
España Y Portugal (LATINDEX), Sumários de Revistas Brasileiras (Sumários.org).
Possuem o Qualis/Capes em diferentes áreas do conhecimento.

11.3. Laboratórios
LABORATÓRIOS E CLÍNICAS
SOB A RESPONSABIDADE DA GERÊNCIA DE LABORATÓRIOS E
CLÍNICAS

Atualmente nos Campi I e II, do campus sede da Unoeste, contamos com 75
Laboratórios, Clínicas e setores de apoio aos Laboratórios, os quais tem a finalidade
de atender através de agendamento semestral todos os Cursos de Graduação, Pósgraduação, Pesquisas e outras atividades que necessitem do uso destas estruturas.
Nosso quadro de funcionários consta com 122 funcionários entre Auxiliares,
Bioquímicos e Administrativos.
Nossos Laboratórios e Clínicas são climatizados e estão em constante
atualização, como por exemplo, aquisição de equipamentos e mobílias para melhor
atender o Corpo Docente e Discente.
Apresenta-se também a infraestrutura de laboratórios do campus fora de
sede – Campus de Jaú.

Abaixo segue uma breve descrição de nossa Infraestrutura:

CAMPUS I
BLOCO “A”
Laboratório de Biologia Celular e Molecular
Equipamentos e mobília: microscópios, estufas tvs de led, câmera de ccd e
vidrarias em geral e banquetas estofadas.
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Capacidade de Alunos: 48 Alunos
Área Construída: 125,58 m²
Bancadas: 12

Laboratório de Genética
Equipamentos e mobília: microscópios, estufas tvs de led, câmera de ccd e
vidrarias em geral e banquetas estofadas.
Capacidade de Alunos: 44 alunos
Área Construída: 79,04 m²
Bancadas: 11
Piso: Térreo
BLOCO “B”
Áudio Visual
Equipamentos e mobília: caixas acústicas, projetores de multimídia, microfones e
materiais de escritório em geral para atender as necessidades dos docentes e
discentes.
Área construída: 35,91 m²
Piso: Térreo 1

Clínica Odontológica 5
Equipamentos e mobília: aparelho para oxigenoterapia, aparelho de raio x, balança
antropométrica, negatoscópios, aparelho de profilaxia, cadeiras odontológicas
c/controlador elétrico digital, armário de madeira revestido em fórmica, mesas
auxiliares, mochos odontológicos, cadeiras giratórias estofadas e cadeira para raio x.
Capacidade de Alunos: 12 Alunos
Área Construída: 122,22 m²
Piso: Térreo

Laboratório de Prótese Clínica 1
Equipamentos e mobília: balanças eletrônicas digitais com plataforma de inóx,
motores de chicote, degastador de gesso, impressora, computador, armários de
madeira, balcões de madeira revestidos em fórmica, mesas de madeira e fórmica,
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cadeiras giratórias estofadas com rodas, máquina de vácuo e articulador
(instrumento odontológico).
Capacidade de Alunos: 06 alunos
Área Construída: 60,13m²
Piso: Térreo

Laboratório de Embriologia
Equipamentos e mobília: banho-maria para sorologia, estufa para secagem e
esterilização, microscópios, televisores lcd e led, mesa aquecedora elétrica,
chocadeiras, câmera de ccd color de alta resolução, cadeiras simples, cadeiras
giratórias, banquetas de ferro estofada e vidrarias em geral.
Capacidade de Alunos: 48 Alunos
Área Construída: 119,23 m²
Bancadas: 12
Piso: Térreo
Laboratório de Fisiologia/Biofísica 1 e 2
Equipamentos e mobília: agitador - magnético com aquecedor, espirômetro de
barness, aparelho de eletrocardiografia, aparelhos de pressão arterial, balança
analítica, balanças de precisão, balanças eletrônica digital 180 kg, banho-maria,
centrifugas, estimuladores elétrico, estufa para secagem e esterilização, microscópio
monoculares, liquidificador, refrigerador 335 litros, freezer horizontal, espremedor de
frutas, luminária com tripé, quimógrafos elétricos com tambor de 30cm,
esfumaceadores

de

cilindro

para

quimógrafo,

oxímetros

pulso

de

dedo,

eletrocardiógrafos digital, computador, notebook, armários de madeira revestidos em
fórmica, cadeiras simples estofadas, estante de aço com rodas (para rato), estantes
de aço com 50 gaiolas para ratos, estante de madeira revestida em fórmica, , mesas
de madeira revestida em fórmica, cadeira giratória estofada com rodas, cadeira para
coleta de sangue, escada de alumínio com 6 degraus, banquetas de metal
estofadas, estetoscópios, lanternas clínica, martelos de percussão, refletores (foco
de luz), esfigmomanômetros, caixas de som, mesas cirúrgica para ratos e outros
animais, manômetros para pressão arterial de ratos e outros animais, aparelhos de
tricotomia, medidor de glicemia em sangue, descoladores (ortopédico), cilindros para
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quimógrafo, alavancas cardíacas, vidrarias em geral e instrumentos cirúrgicos em
geral.
Capacidade de alunos: 96 alunos
Área Construída: 241,50 m²
Bancadas: 16 - Piso: Térreo 1

Laboratório de Parasitologia
Equipamentos e mobília: centrifuga, estufa para secagem e esterilizacão,
microscópios biológicos binoculares, televisores led, refrigerador, câmera de ccd
color de alta resolução, armário de madeira revestido em fórmica, cadeiras giratórias
e simples, banquetas de metal estofadas, vidrarias em geral e micropipetadores.
Capacidade de Alunos: 54 Alunos
Área Construída: 120,00 m²
Bancadas: 18
Piso: Térreo
Laboratório de Patologia
Equipamentos e mobília: banho-maria para sorologia, microscópios biológicos
binoculares, televisores lcd e led, câmera de ccd color de alta resolução e banquetas
de metal estofadas.
Capacidade de Alunos: 48 Alunos
Área Construída: 123,00 m²
Bancadas: 12
Piso: Térreo

Laboratório de Habilidades Odontológicas 2
Equipamentos e mobília: amalgamadores, equipos odontológicos, refletores
odontológicos, aparelhos para fotopolimerização, computador, monitores de vídeo,
armários e balcão de madeira revestida em fórmica, mochos odontológicos com
encosto regulável, compressor e manequins simuladores - cabeças anatômicas.
Capacidade de Alunos: 60 Alunos
Área Construída: 119,60 m²
Piso: Térreo 2
Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

272

Laboratório de Habilidades Odontológicas 3
Equipamentos e mobília: aparelho de raio x, equipos odontológicos, estufa para
secagem e esterilização, misturador a vácuo, refletores odontológicos, televisores
led, fogão elétrico, refrigerador, negatoscópios, transmissores de audio e vídeo,
motor de polimento – odontológico, aparelhos para fotopolimerização led,
plastificadora de godiva e polidôra, desgastadores de gesso, computadores, projetor
integrado multimídia, armários de madeira, mochos odontológicos com encosto
regulável, vibradores de gesso e manequins simuladores - cabeças anatômicas.
Capacidade de Alunos: 48 Alunos
Área Construída: 116,70 m²
Piso: Térreo 2
Laboratório de Habilidades em Enfermagem
Equipamentos e mobília: aparelho para oxigenoterapia, oftalmoscópios (aparelhos)
pen-scope, suportes para soro e sangue, balança de plataforma, bombas à vácuo,
medidores de glicemia, maca para transporte de paciente, respiradores artificial,
bomba de infusão, balança pediátrica, balança eletrônica digital, desfibrilador
externo automático, desfibrilador cardíaco, detectores fetal (portátil), monitor
cardíaco, foco clínico portátil, manequins simuladores( geral), armário de madeira,
balcão de madeira, berço pequeno, biombos, cadeiras giratórias e simples
estofadas, cadeira de rodas, camas hospitalares, mesas de madeira, mesas
auxiliares, carro para transporte de curativos, carro de emergência com tábua,
escadas

com

2

degraus,

instrumentos

cirúrgicos,

estetoscópios,

esfigmomanômetros, laringoscópios, otoscópio e oftalmoscópios.
Capacidade de Alunos: 50 alunos
Área Construída: 98,48 m²
Piso: 1

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica e Cosmético
Equipamentos e mobília: agitadores mecânicos, aparelho para determinar ph,
balança analíticas eletrônicas e precisão, banho-maria, centrifuga, durômetroaparelho teste dureza de comprimidos, destilador de água, dissolver dissoludor de
comprimidos e cápsulas, espectrofotômetro, estufas para secagem e esterilização,
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friabilômetro-aparelho p/teste de friabilidade, misturador de pó, batedeiras elétricas,
chapeira aquecedora, liquidificadores, refrigeradores, drageador, encapsuladora,
gerador de ar quente, tamisador com 18 peneiras, homogeneizador – emulsionador,
máquina para homogeneizar pomada, moinho de bolas, granulador, máquina para
confecção de comprimidos, aparelho de determinar ponto de fusão e seco,
processadores de alimentos, viscosímetro, dinamizador (para movimentar soluções),
desumidificador de ar, máquina para envase de líquidos e cremes, máquina para
apertar tampas, capela de exaustão de pó, seladora de blister (para comprimidos),
dosador para omeprazol, tabuleiros de acrílico - (para encapsular medicamentos),
computador, impressora, armário de madeira revestido em fórmica, balcão de
madeira e fórmica, mesas auxiliares, cadeiras giratórias, compressor de ar, prensa
para tintura de ervas, máquina para soldar plástico, desintegrador de comprimidos e
cápsulas, vidrarias em geral e pipetas.
Capacidade de Alunos: 48 alunos
Bancadas: 14
Área Construída: 226,28 m²
Piso: Térreo

Laboratório de Radiologia 1
Equipamentos e mobília: negatoscópio, simulador de exames de mamografia,
aparelho simulador de raio x, armário de metal, e biombo de proteção plumbífera
com visor, Lousa branca, carteiras universitárias e cadeira simples.
Capacidade de Alunos: 15 alunos
Área Construída: 32,23 m²
Piso: 2

Laboratório de Radiologia 2
Equipamentos e mobília: carteiras universitárias e cadeira simples e Lousa branca.
Capacidade de Alunos: 20 alunos
Área Construída: 32,36 m²
Piso: 2
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BLOCO “C”
Clínica Odontológica 1
Equipamentos e mobília: aparelho de raio x, bombas à vácuo, aparelhos de
profilaxia, cadeiras odontológicas c/controlador elétrico, armários de madeira
suspenso revestido em fórmica, mesas auxiliares, cadeira para Rx, e cadeiras
giratória estofadas com rodas.
Capacidade de Alunos: 19 Alunos
Área Construída: 183,46 m²
Piso: Térreo 2

Clínica Odontológica 2
Equipamentos e mobília: aparelho de raio x, bombas à vácuo, aparelhos de
profilaxia, cadeiras odontológicas c/controlador elétrico, armários de madeira
suspenso revestido em fórmica, mesas auxiliares, cadeira para Rx, e cadeiras
giratória estofadas com rodas.
Capacidade de Alunos: 18 Alunos
Área Construída: 248,97 m²
Piso: Térreo 2

Clínica Odontológica 3
Equipamentos e mobília: aparelho de raio x, bombas à vácuo, aparelhos de
profilaxia, cadeiras odontológicas c/controlador elétrico, armários de madeira
suspenso revestido em fórmica, mesas auxiliares, cadeira para Rx, e cadeiras
giratória estofadas com rodas.
Capacidade de Alunos: 21 Alunos
Área Construída: 164,70 m²
Piso: Térreo 2

Clínica Odontológica 4
Equipamentos e mobília: aparelho para oxigenoterapia, aparelho de raio x, bombas
à vácuo, aparelhos de profilaxia, cadeiras odontológicas c/controlador elétrico,
armários de madeira suspenso revestido em fórmica, mesas auxiliares, cadeira para
Rx, e cadeiras giratória estofadas com rodas.
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Capacidade de Alunos: 27 Alunos
Área Construída: 164,70 m²
Piso: Piso 1

Clínica de Radiologia Odontológica
Equipamentos e mobília: aparelho de raio x (odontológico - periapical analógico),
estufa com circulação de ar, refrigerador (frigobar), negatoscópios, nobreak para
computador, analisadores de imagem, computadores, impressoras, armário de
madeira revestido em fórmica, balcão de madeira, mesas auxiliares, mochos
odontológicos com encosto regulável, cadeiras giratórias estofadas com rodas,
cadeiras para raio x e posicionador de radiografia.
Capacidade de Alunos:
Área Construída: 81,71 m²
Piso: Terreo 1

Laboratório de Prótese Clínica 2
Equipamentos e mobília: centrifuga para fundição, fornos mufla, fogão à gás, jato
de areia, panela pneumática, motor de polimento, desgastador de gesso, armário de
madeira, banqueta estofada com roda e prensa hidráulica para uso em laboratório.
Capacidade de: 05 alunos
Área Construída: 23,91 m²
Piso: Térreo 1
BLOCO “D”
Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia
Equipamentos e mobília: balança de precisão eletrônica, banhos-maria, centrifuga,
estufa para secagem e esterilização, microscópios binoculares, placas aquecidas
para histologia, refrigerador, freezer, micrótomo rotativo de alta perfomance,
negatoscópio, dispensador de parafina, chuveiro de emergência com lava-olhos,
placa refrigerada digital, computadores, impressoras, armários de madeira revestido
em fórmica, arquivos de metal com 10 gavetas para armazenar lâminas e cassetes,
balcão de madeira revestido em fórmica, cadeiras simples estofada, cadeira giratória
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estofada com rodas e braços, estantes de madeira, jogos de cadeiras estofadas
sobre longarina com 2 lugares e vidrarias em geral.
Piso Térreo: 60,98 m²
Piso 1: 69,75 m²
Área total: 130,73 m²
BLOCO “E”
Laboratório de Habilidades e Simulação
Equipamentos e mobília: amplificadores e mesas de som, computadores,
impressoras, caixas acústicas, estetoscópio eletrônico digital, oftalmoscópios,
microfones, refletores, sugadores de sangue, refrigerador (frigobar), suportes para
soro e sangue, balança antropométrica, negatoscópios, macas hidráulica, macas de
madeira revestida em fórmica, macas para transporte de paciente, macas de
madeira revestida em fórmica, oxímetro, respiradores, bomba de infusão, balança
eletrônica pediátrica, desfibriladores, eletrocardiógrafos, monitor de frequência
cardíaca, manequins simuladores (diversos),

adipômetro científico,

projetores

integrado multimídia, lousas digital interativa, armário de madeira revestido em
fórmica, armários de metal, balcão de madeira revestido em fórmica, berços
hospitalar, biombos, cadeiras simples estofada, cadeira de rodas, cama hospitalar,
estante de madeira revestida em fórmica, mesa de madeira revestida em fórmica fixa
na parede, mesas auxiliares, carros de emergência, gaveteiro de madeira revestido
em fórmica, escadas de metal com 2 degraus, instrumentos cirúrgicos diversos,
estetoscópio, esfigmomanômetros, laringoscópios e oftalmoscópio.
Capacidade de: 130 alunos
Área Construída: 655,40 m²
Piso: Térreo

Laboratório de Análises Toxicológicas
Equipamentos

e

mobília:

agitador

de

tubos,

banho-maria,

centrifuga,

espectrofotômetros, estufas, mantas aquecedoras, microscópio estereoscópio
binocular, liquidificador, refrigerador, colorímetro de lovibond, gabinete para
visualiuzação ultra violeta, chuveiro de emergência com lava-olhos, cromatógrafo de
fase gasosa, auto sampler, fluxômetro digital, concentrador de amostras em bloco,
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computador, impressora, armários de madeira, cadeira giratória estofada com rodas
e braços, gaveteiro de madeira c, banquetas estofada, balança para centrífuga,
vidrarias, micropipetadores e tdx flx fluorescência polarizada - para dosagem de
medicamentos e drogas de abuso.
Capacidade de Alunos: 15 Alunos
Área Construída: 41,01 m²
Bancadas: 02
Piso: 1

Laboratório de Bioquímica Clínica
Equipamentos e mobília: agitadores de tubos, analisadores de eletrólitos,
analisadores bioquímico modelo quicklab, analisador de tiras de urina, banhosmaria, centrifugas, destilador de água, espectrofotômetros, estufas, microscópios
binoculares, refrigeradores, nobreak, homogeneizador de sangue, computadores,
impressora, armário de madeira suspenso revestido em fórmica, cadeiras giratória
estofada com rodas e braços, gaveteiros de madeira, vidrarias, micropipetadores, analisador automático bioquímico modelo standard 560, - analisador automático de
hemoglobina glicada, analisador automático para dosagens hormonais e imunologia
e cliniteck - para análise de urina.
Capacidade de Alunos: 15 Alunos
Área Construída: 76,05 m²
Bancadas: 03
Piso: 1

Laboratório de Hematologia Clínica
Equipamentos e mobília: agitador de tubos de ensaio, agitador para pipetas,
aglutinoscópio, analisador hematológico automático, banhos-maria, centrifugas,
coagulômetro com 4 canais, contadores de célula automático, densitômetro,
espectrofotômetro,

fontes

de

eletroforese

hemoglobinômetro,

homogeneizador

de

e

sangue,

cubas,

hemo-sedimentador,

microscópios

binoculares,

refrigerador, computadores, impressoras, armário de madeira, cadeiras giratória
estofada com rodas e braços, mesa de madeira com tampo de mármore, banquetas
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estofadas, contadores mecânico para células, micropipetadores, vidrarias, analisador de coagulação óptico fibrintimer II e contador de células automático
(analisador) cell-dyn 3500r.
Capacidade de Alunos: 15 Alunos
Área Construída: 65,25 m²
Bancadas: 02
Piso: 1

Laboratório de Imunologia Clínica
Equipamentos e mobília: agitador - magnético de kline, aparelho para ensaio de
enzima imuno eliza, banho-maria, estufas, freezer, lavador automático de placas,
lavadora e incubadora de placas, microscópio binocular, refrigerador, computador,
impressora, cadeira giratória estofada com rodas, gaveteiro de madeira, banquetas
estofadas, micropipetadores e vidrarias.
Capacidade de Alunos: 15 Alunos
Área Construída: 37,50 m²
Bancadas: 02
Piso: 1

Laboratório de Microbiologia Clínica
Equipamentos e mobília: autoclave microprocessada vertical, capela de exaustão
evolution, câmara asséptica e fluxo laminar, estufas, forno microondas, incubadora
biológica automática, microscópio binoculares, refrigeradores, renok (pipetador de
bactérias), computador, impressora, arquivo de madeira, cadeiras giratória
estofadas, mesa auxiliar de inox, mesa de madeira com tampo de mármore,
banquetas estofadas e vidrarias.
Capacidade de Alunos: 15 Alunos
Área Construída: 44,61 m²
Bancadas: 02
Piso: 1
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Laboratório de Parasitologia Clínica
Equipamentos e mobília: agitadores de tubos de ensaio, balança de precisão,
centrifuga microprocessada, estufa para secagem e esterilização, microscópios,
refrigerador, freezer horizontal com 2 portas, freezer vertical, computador, armários
de madeira em formica, banquetas de metal estofadas, pipetadores e vidrarias.
Capacidade de Alunos: 15 Alunos
Área Construída: 51,16 m²
Bancadas: 01
Piso: 1

COLETA (ao lado do Hospital Regional)
Equipamentos e mobília: forno microondas, computadores, impressoras, armários
de madeira revestidos em formica, cadeira giratória estofada fixa, cadeiras giratória
estofada com rodas e braços, cadeiras de rodas, mesas de madeira, balança
antropométrica digital, banhos-maria, centrifuga, chuveiro de emergência com lavaolhos, refrigerador, arquivo de metal, cadeiras para coleta de sangue, divãs, estante
de aço, carrinho auxiliar para equipamentos, gaveteiro de madeira revestido em
fórmica, mesa ginecológica estofada, banquetas de metal e vidrarias.
Capacidade de Alunos: Alunos
Área Construída: 599 m²
Piso: Térreo
BLOCO “G”
Central de Soluções e Reagentes I
Equipamentos e mobília: aparelho para determinar ph, balança analítica, balança
semi-analítica, estufa para secagem e esterilização, refrigerador, freezer vertical,
ultrassom (aparelho, chuveiro de emergência com lava-olhos, sistema de purificação
de água osmose reversa, computador, impressora, armário de metal com porta de
vidro, armário de madeira, cadeira giratória estofada com rodas e braços e vidrarias.
Área Construída: 53,56 m²
Piso: 3
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Laboratório de Bioquímica 1
Equipamentos e mobília: agitador - magnético com aquecedor, aparelhos para
determinar ph, balança analítica e precisão, banhos-maria, centrifugas, destilador de
água, espectrofotômetros, estufa para secagem e esterilização, aparelho de
desruptor de tecidos e células, balança para tubos para centrífuga, liquidificador,
refrigerador, espremedor de frutas elétrico, deionizador, trompa de vácuo com motobomba, chuveiro de emergência com lava-olhos, computador, impressora, armário
de madeira revestido em fórmica, cadeira giratória estofada com rodas, banquetas
de metal estofadas, vidrarias e micropipetadores.
Capacidade de Alunos: 48 alunos
Área Construída: 138,23 m²
Bancadas: 12
Piso: 2

Laboratório de Bioquímica 2
Equipamentos
aquecedoras,

e

mobília:

reguladores

analisador
de

bioquímico

temperatura,

semi-automático,

refrigeradores,

freezer

mantas
vertical,

multímetros, homogeneizador de sangue, gabinete para visualização ultra violeta,
lavadora

cuba

ultrassônica,

chuveiro

de

emergência

com

lava-olhos,

termohigrômetro, computador, armário de madeira revestido em fórmica, armário de
meta, balcão de madeira revestido em fórmica, cadeiras giratória estofada com
rodas e braços, banquetas de metal estofadas, vidrarias, micropipetadores, balança
analítica e precisão e banhos-maria.
Capacidade de Alunos: 50 Alunos
Área Construída: 151,41 m²
Bancadas: 12
Piso: 2
Laboratório de Farmacologia 1 e 2
Equipamentos e mobília: estufa para secagem e esterilizacão, refrigerador, freezer,
computador, impressora, armário de madeira revestido em fórmica, balcão de
madeira revestido em fórmica, cadeiras simples estofadas, mesa auxiliar, estantes
de aço e vidraria.
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Laboratório 1
Capacidade de: 48 Alunos
Área Construída: 112,59 m²
Bancadas: 12
Piso: Térreo
Laboratório 2
Capacidade de alunos: 48 Alunos
Área Construída: 96,35 m²
Bancadas: 12
Piso: Térreo

Laboratório de Microbiologia
Equipamentos e mobília: agitador - magnético com aquecedor, autoclaves, banhomaria,

centrifuga,

destilador

de

água,

estufas,

microscópios

binoculares,

refrigeradores, balança de plataforma, seladora automática, computador, armário de
madeira revestido em fórmica, arquivo de metal, cadeira simples estofada com
braços, estante de aço, mesas auxiliares, mesa de mármore retangular, mesa
universitária de madeira, cadeira giratória estofada com rodas, instrumentos
cirúrgicos, Câmara Asséptica e Fluxo Laminar e vidrarias.
Capacidade de: 48 Alunos
Área Construída: 160,82 m²
Bancadas: 12
Piso: 1

Laboratório de Imunologia
Equipamentos e mobília: agitador - magnético com aquecedor, agitador de tubos
de ensaio, aparelho para determinar, aparelho para ensaio de enzima imuno eliza,
balança semi-analítica, centrifuga, destilador de água, espectrofotômetro visível
digital

microprocessado,

estufas,

microscópios

binoculares,

televisor

led,

refrigeradores, freezer, contadores de colônia, forno microondas, câmera de ccd
color de alta resolução, computador, armário de madeira suspenso revestido em
fórmica, balcão de madeira revestido em fórmica, cadeira simples estofada com
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braços, estante aço, balança para centrífuga, mesas cirúrgica para ratos e outros
animais, micropipetadores, vidrarias e instrumentos cirúrgicos.
Capacidade de: 48 Alunos
Área Construída: 157,97 m²
Bancadas: 12 - Piso: 1

Laboratório de Habilidades Odontológicas I
Equipamentos e mobília: refrigerador (frigobar), computador, impressora, armários
de madeira, cadeiras giratórias estofadas com rodas e banquetas.
Capacidade de: 56 Alunos
Área Construída: 144,72 m² - Piso: 3

Laboratório de Pesquisas Odontológicas
Equipamentos e mobília: aparelho para polimento com braço articulado, balança
eletrônica

digital,

banhos-maria,

equipos

odontológicos,

estufa

de

cultura

bacteriológica, microscópio binocular, microscópio imunofluorescência, rugosímetro
portátil, refrigeradores, micrótomo cortador de bloco, lavadora cuba ultrassônica,
aparelho para fotopolimerização led, cortadeira metalográfica de precisão,
computadores, impressoras, armários de madeira suspenso, balcão gabinete de
madeira, gaveteiros de madeira, mesas de madeira com 3 gavetas, mochos
odontológico com encosto regulável, cadeiras giratória estofada com rodas e braços,
máquina universal de ensaios mecânicos, micrômetro externo digital e vidrarias.
Capacidade de: 15 alunos
Área Construída: 98,79 m²
Piso: 3
BLOCO “H”
Áudio Visual
Equipamentos e mobília: aparelhos de dvd, computador, leitor óptico – biométrico,
notebooks, projetores integrados multimídia, armários de madeira, armário de
madeira revestido em fórmica, mesa de madeira, cadeira giratória estofada com
rodas, microfones e caixas de som.
Área construída: 20,57 m²
Piso: Térreo 1
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Laboratório de Anatomia Humana 1
Equipamentos e mobília: manequins simuladores, computador, armário de madeira
suspenso revestido em fórmica, cadeiras simples estofada, estante de madeira,
mesas de metal com ralo e rodízios, mesa de madeira, cadeira giratória estofada
com rodas e braços, banquetas de metal estofadas, biombo e instrumentos
cirúrgicos diversos.
Capacidade de Alunos: 42 alunos
Área Construída: 141,22 m²
Bancadas: 14
Piso: Térreo 2

Laboratório de Anatomia Humana 2
Equipamentos e mobília: tanque para cadáveres, negatoscópios, maca para
transferência de cadáveres, armário de madeira revestido em fórmica, estante de
madeira, mesas de metal com ralo e bordas, banquetas de metal estofadas e
biombo.
Capacidade de Alunos: 42 alunos
Área Construída: 142,74 m²
Bancadas: 14
Piso: Térreo 2

Laboratório de Anatomia Humana 3
Equipamentos e mobília: estufa para secagem e esterilização, serra elétrica para
ortopedia,

tela

para

projeção,

freezer

horizontal,

balança

de

plataforma,

negatoscópios, maca para transferência de cadáveres, manequins simuladores,
computador, armário de madeira revestido em fórmica, armário de metal com porta
de vidro, armário de madeira revestido em fórmica, balcão de madeira revestido em
fórmica, biombos, estante de madeira, mesa de madeira, cadeiras giratória estofada
com rodas, bomba d'água, serra de fita (industrial), banquetas de metal estofadas e
instrumentos cirúrgicos.
Capacidade de Alunos: 56 Alunos
Área Construída: 272,02 m²
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Bancadas: 22
Piso: Térreo 2

Laboratório de Anatomia Humana 4
Equipamentos e mobília: armário de madeira, estante de madeira, mesas de metal
com ralo e bordas, mesa de madeira e fórmica, cadeira giratória estofada com rodas
e banquetas de metal estofadas.
Capacidade de Alunos: 30 Alunos
Área Construída: 95,45 m²
Bancadas: 10
Piso: Térreo 2

Laboratório de Histologia
Equipamentos e mobília: banho-maria, microscópios binoculares, televisores lcd e
led, câmera de ccd color de alta resolução, computador, armário de madeira
revestido em fórmica, cadeira simples estofada, estante de madeira revestida em
fórmica, mesa de madeira e fórmica, cadeira giratória estofada com rodas e
banquetas de metal estofadas.
Capacidade de Alunos: 48 Alunos
Área Construída: 134,28 m²
Bancadas: 15
Piso: Térreo 2

CAMPUS II
BLOCO “VII”
Laboratório de Produção de Domissaneantes
Equipamentos e mobília: agitador – magnético, agitador mecânico, balança de
precisão, balança eletrônica, banho-maria, batedeira planetária, refrigerador,
balança de prato, balança de plataforma, bureta automática, forno microondas,
chuveiro de emergência com lava-olhos, termohigrômetro digital, equipamento de
isolamento total com respiração, impressoras, computador, armário de metal,
armário de madeira, balcão de madeira, banco estofado, cadeira simples, estantes
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de aço, mesa de madeira e fórmica, cadeira giratória estofada, gaveteiro de madeira,
enceradeira industrial, banquetas, carrinho para transporte interno e vidrarias,
Capacidade de Alunos: 30 Alunos
Área Construída: 290,94 m²
Piso: Térreo
BLOCO “Q”
Central de Soluções e Reagentes II
Equipamentos e mobília: agitadores – magnético, aparelhos para determinar ph,
balança analítica, balança de precisão, estufa para secagem e esterilização,
chuveiro de emergência com lava-olhos, impressora, computador, aparelho de
osmose, armário de madeira revestido em fórmica, arquivo de metal, cadeira simples
estofada, mesa de madeira, cadeira giratória estofada com rodas e vidrarias.
Área Construída: 67,56 m²
Piso: 1
Laboratório de Citogenética, Genética Molecular
Equipamentos e mobília: agitadores de tubos, analisador de dna e rna para
estudos

genéticos,

centrifugas,

balança

analítica,

espectrofotômetros,

estufas,

balança

de

precisão,

microscópios

banhos-maria,

binoculares,

chapeira

aquecedora elétrica, refrigeradores, freezer vertical, freezers, ultra freezer vertical,
câmara asséptica e fluxo laminar, deionizador, botijão de sêmen (criogênico),
homogeneizador, fontes e cubas de eletroforese, forno microondas, chuveiro de
emergência, analisador de imagem (sistema de fotodocumentação), forno a vácuo
com compressor, thermo ciclador, câmara ultra violeta, computadores, impressoras,
armário de madeira revestido em fórmica, armário de metal, arquivo de metal, balcão
de madeira revestido em fórmica, cadeiras simples, estante de madeira revestida
em fórmica, mesa de madeira e fórmica, cadeira giratória estofada com rodas,
gaveteiro de madeira, máquina para fabricar gelo, banquetas, contador mecânico
para células, micropipetadores, instrumentos cirúrgicos e vidrarias.
Capacidade de Alunos: 20 Alunos
Área Construída: 167,27 m²
Piso: 1
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Laboratório de Análises de Alimentos
Equipamentos e mobília: agitador de tubos de ensaio, aparelhos para determinar
ph, balança semi-analítica, balança de precisão, banhos-maria, centrifugas,
destilador

de

nitrogênio,

espectrofotômetro,

estufas,

forno

mufla,

mantas

aquecedoras, microscópios binoculares, moinho analítico de alimentos, reguladores
de temperatura, liquidificadores industrial, refrigeradores, câmara asséptica e fluxo
laminar, bloco digestor, bloco microdigestor, colorímetro de lovibond, bateria de
extração, crioscópio digital microprocessado, refratômetro, banho de areia,
computador, impressora, projetor integrado multimídia, armário de metal, armário de
madeira revestido em fórmica, armário de metal, balcão de madeira revestido em
fórmica, estante de madeira, mesa de madeira, mesa de ferro com tampo de
mármore, cadeira giratória estofada com rodas, banquetas, vidrarias, utensílios para
cozinha e micropipetadores,
Capacidade de Alunos: 50 alunos
Área Construída: 134,17 m²
Piso: 1
Laboratório de Anatomia Animal 1 e 2
Equipamentos e mobília: macas para dessecação, macas de transferência,
banquetas, mesa de

madeira,

serra

elétrica

para ortopedia,

refrigerador,

computador, projetor integrado multimídia, armário de metal, armário de madeira
revestido em fórmica, balcão de madeira revestido em fórmica, cadeiras simples,
mesas de madeira, mesas auxiliares, cadeiras giratória estofada com rodas,
instrumentos cirúrgicos, fogão à gás, freezers horizontais, bomba d'água
submersível, serra de fita (industrial) e tanque para cadáveres.
Capacidade de Alunos: 100 alunos
Área Construída: 500,51 m²
Piso: Térreo

Laboratório de Botânica
Equipamentos e mobília: balança analítica, balança eletrônica de precisão,
banhos-maria,

estufas,

forno

mufla

microprocessado,

manta

aquecedora,

microscópios binoculares, televisores lcd e led, balança elétrica, chapeira
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aquecedora elétrica, bomba à vácuo, evaporador de ar rotativo, câmera ccd color de
alta resolução, sistema de alarme amplo microprocessado, capela de exaustão de
gases, armário de madeira revestido em fórmica, arquivo de metal, balcão de
madeira revestido em fórmica, mesa de madeira revestida em fórmica, cadeira
giratória estofada com roda, banquetas, vidrarias,
Capacidade de Alunos: 40 alunos
Área Construída: 167,12 m²
Piso: Térreo 1

Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais
Equipamentos e mobília: agitador de tubos, agitador - magnético com aquecedor,
aparelho para determinar ph, autoclave 30 litros, balança analítica, balança de
precisão

eletrônica,

banhos-maria,

câmera

digital,

destilador

de

água,

espectrofotômetro, estufas, microscópios binoculares, microscópio estereoscópio
trinocular, liquidificadores, refrigeradores, freezers horizontal e vertical, câmara
asséptica e fluxo laminar, bomba à vácuo, botijão de sêmen, sistema de eletroforese
com fonte e cuba, mesa agitadora orbital, forno microondas, câmera de ccd color de
alta resolução chuveiro de emergência com lava-olhos, capela de exaustão de
gases, computador, impressora, armário de madeira revestido em fórmica, balcão de
madeira revestido em fórmica, estante de aço, mesa auxiliar, cadeiras giratória
estofada com rodas, banqueta giratória com encosto – estofada, banquetas,
vidrarias e micropipietadores.
Capacidade de Alunos: 25 alunos
Área Construída: 167,27 m²
Piso: 1

Laboratório de Entomologia
Equipamentos e mobília: microscópios binoculares, microscópios estereoscópio
trinocular - (lupa), televisores led, câmera de ccd color de alta resolução, armadilhas
para insetos, sistema de alarme amplo microprocessado, armário de madeira
revestido em fórmica, banquetas e instrumentos cirúrgicos.
Capacidade de Alunos: 50 alunos
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Área Construída: 167,12 m²
Piso: Térreo

Laboratório de Entomologia Agrícola
Equipamentos e mobília: agitador de tubos, aquecedor de ar, balança analítica,
balança eletrônica digital, banho ultratermostático, estufas, fogão industrial,
liquidificador, refrigerador, freezer, câmara asséptica e fluxo laminar, bomba à vácuo,
evaporador de ar, umidificador de ambiente, forno microondas, sistema de alarme
amplo microprocessado, mixer com copo (mini-piner), computador, impressora,
armário de metal, armário de madeira revestido em fórmica, arquivo de metal,
cadeira simples estofada, estantes de aço, mesas de madeira, cadeiras giratória
estofada, banquetas giratória com encosto – estofada, vidrarias e micropipetadores.
Capacidade de Alunos: 25 alunos
Área Construída: 99,11 m²
Piso: Térreo 2

Laboratório de Fertilizantes e Corretivos
Equipamentos e mobília: agitador de peneiras, separador de amostras e
banquetas.
Capacidade de Alunos: 10 alunos
Área Construída: 48,32 m²
Piso: 1

Laboratório de Microbiologia do Solo
Equipamentos e mobília: agitador – magnético, agitador de tubos, analisador de
umidade do solo, aparelho para determinar ph, balança de precisão, balança
eletrônica, banho-maria, câmera fotográfica digital, espectrofotômetro visível digital
microprocessado, estufa, câmara incubadora refrigerada, microscópio biológico
trinocular, liquidificadores, refrigeradores, câmara asséptica e fluxo laminar, bureta
automática digital, mesa agitadora orbital, forno microondas, câmera de ccd color de
alta resolução, medidor de condutividade, medidor de dióxido de carbono, chuveiro
de emergência com lava-olhos, clorofilog (medidor eletrônico de teor de clorofila na
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planta), computador, armário de madeira revestido em fórmica, balcão de madeira
revestido em fórmica, cadeiras giratória estofada com rodas, banquetas, vidrarias e
micropipetador.
Capacidade de Alunos: 30 alunos
Área Construída: 168,00 m²
Piso: 1

Laboratório de Nutrição Animal
Equipamentos e mobília: balança analítica, balança de precisão, balança eletrônica
digital, destilador de nitrogênio, estufas, forno mufla, refrigerador, freezer, bomba à
vácuo, balança de plataforma, deionizador, moinho de facas, bureta automática
digital, bloco digestor, bloco microdigestor, bateria de extração (digestor),
dispensador diluidor, chuveiro de emergência com lava-olhos, digestor para
determinação de fibra bruta, digestor para fibras em sacos de extração, computador,
impressora, armário de metal, balcão de madeira, mesa de madeira e fórmica,
cadeiras giratória estofada com rodas, aspirador de água e pó e vidrarias.
Capacidade de alunos: 20 alunos
Área Construída: 118,95 m² - Piso: 1

Laboratório de Fitopatologia e Microbiologia
Equipamentos e mobília: agitador – magnético, aparelho para determinar ph
(,balança de precisão, banho-maria, centrifuga, destilador de água, estufas, mantas
aquecedoras, microscópios binoculares, televisores lcd, reguladores de temperatura,
liquidificador industrial, refrigerador, freezer, contador de colônia, bomba à vácuo,
bureta automática digital, forno microondas, câmera ccd color de alta resolução,
ebuliômetro (para destilação de caldos), chuveiro de emergência com lava-olhos,
capela de fluxo laminar, computador, armário de metal, armário de madeira revestido
em fórmica, arquivo de metal, mesa de madeira, mesa auxiliar, cadeira giratória
estofada com rodas, vidrarias e micropipietadores.
Capacidade de Alunos: 40 alunos
Área Construída: 164,14 m²
Piso: 1
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Laboratório de Psicologia Experimental
Equipamentos

e

mobília:

balança

de

precisão,

conjuntos

para

discriminação/generalização, termohigrógrafo, desumidificador de ar, umificador e
purificador de ambiente, computador, armário de metal, estantes de aço para ratos,
mesas de madeira revestida em fórmica, mesa cirúrgica para ratos e outros animais
e instrumentos cirúrgicos.
Capacidade de Alunos: 40 alunos
Área Construída: 167,27 m²
Piso: 1
Laboratório de Química I e II
Equipamentos e mobília: agitador orbital, aparelhos para determinar ph, balança
analítica eletrônica, balança semi-analítica, balanças de precisão, banhos-maria,
centrifuga, destilador de ågua, espectrofotômetros, estufas para secagem, mantas
aquecedoras, retroprojetor, chapeira aquecedora, reguladores de temperatura,
liquidificador, refrigerador, multímetro, espremedor de frutas elétrico, bomba à vácuo
de pressão, trompa de vácuo com motobomba, negatoscópios, aparelho para
quadro movimentado, gabinete para visualização ultra violeta, turbidímetro portátil
digital, banho de areia¸ chuveiro de emergência com lava-olhos, furador de rolhas
elétrico, computador, impressora, armário de metal, armários de madeira revestido
em fórmica, balcões de madeira, estante de madeira revestida em fórmica, mesa de
madeira revestida em fórmica, cadeiras giratória estofada com rodas, carro para
transporte de curativos e vidrarias.

Laboratório I
Capacidade de Alunos: 48 alunos
Área Construída: 160,72 m²
Piso: Térreo

Laboratório II
Capacidade de Alunos: 48 alunos
Área Construída: 173,45 m²
Piso: Térreo
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Laboratório de Química III/Bioquímica
Equipamentos e mobília: aparelhos para determinar ph, balança analítica,
centrifuga, espectrofotômetro, estufa, fotômetro de chama, chuveiro de emergência
com lava-olhos, capela de exaustão de gases, computador, armário de madeira
revestido em fórmica, balcão de madeira revestido em fórmica, cadeira simples
estofada, estante madeira revestida de fórmica, mesa de madeira revestida em
fórmica, compressor de ar, banquetas e vidrarias,
Capacidade de Alunos: 48 alunos
Área Construída: 167,12 m²
Piso: Térreo

Laboratório de Química Farmacêutica
Equipamentos e mobília: agitadores magnético macro, aparelho para determinar
ph, balança analítica e semi-analítica, balança de precisão, banhos-maria,
espectrofotômetros, forno mufla, mantas aquecedora, reguladores de temperatura,
refrigeradores, bomba à vácuo, turbidímetro portátil digital, evaporador de ar rotativo,
medidor de oxigênio, medidor de dbo (para análise de água), chuveiro de
emergência com lava-olhos, oxitop is6 - (para análise de d.b.o.-demanda bioquímica
de oxigênio em água), armários de madeira revestido em fórmica, arquivos de metal,
arquivo de madeira, balcão de madeira e fórmica, cadeira simples estofada, vidrarias
e banquetas,
Capacidade de Alunos: 48 alunos
Área Construída: 167,12 m²
Piso: Térreo

Laboratório de Sementes
Equipamentos e mobília: balanças de precisão, banho-maria, botijão de sêmen,
chuveiro de emergência com lava-olhos, contador eletrônico de grãos e sementes,
determinador de umidade universal, estufas, germinadores de forrageiras,
homogeneizadores, microscópio binocular, microscópio monocular, refrigerador,
soprador, computador, armário de madeira suspenso revestido em fórmica, armário
de metal, balcão de madeira revestido em fórmica, cadeira giratória estofada com
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rodas, cadeira simples estofada, estante de aço, mesa de madeira retangular, mesa
de madeira e fórmica, banquetas, vidrarias e micropipetadores.
Capacidade de Alunos: 40 alunos
Área Construída: 167,27 m²
Piso: 1

Laboratório de Solos
Equipamentos e mobília: agitador de peneiras, agitador de tubos, analisador
potencial de água, aparelhos para determinar ph, balança analítica, balança semianalítica, balança de precisão, banho-maria, bloco digestor, buretas automáticas,
capela de exaustão de gases, centrifuga digital para bancada, destilador de
nitrogênio, deionizador, dispensadores diluidores, espectrofotômetros, estufas,
fornos microondas, lavadores de resinas, medidor de condutividade elétrica, mesas
agitadoras, moinho de solos, refrigeradores, seladora de mesa, separador de
resinas, sistema de fluxo contínuo para espectrofotômetro, sistema de purificação de
água osmose reversa, computador, impressora, banquetas, armário de madeira
suspenso revestido em fórmica, balcão de madeira revestido em fórmica, cadeira
giratória estofada com rodas e simples, carro para transporte de curativos, mesa de
madeira e fórmica, vidrarias e cilindro de acetileno.
Capacidade de Alunos: 20 alunos
Área Construída: 167,27 m²
Piso: Térreo

Laboratório de Tecidos Vegetais
Equipamentos e mobília: Agitador Magnético, Agitador Vortex, Balança SemiAnalítica, Bloco Digestor, Bureta Automática Digital, Chuveiro de Emergência com
Lava-Olhos Deionizador, Destilador de Nitrogênio, Dispensador Diluidor, Estufas,
Forno Mufla, Freezers, Moinho de Facas, Moinho de Solos, Moinho de Vegetais,
Refrigerador, Sistema de Purificação de Água Osmose Reversa, computador,
Armário de Madeira Revestido em Fórmica, Arquivo de Metal, Balcão de Madeira e
Fórmica, Cadeira Giratória Estofada e simples, Estante de Madeira Revestida em
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Fórmica, Mesas de Madeira, mesa de ferro, Aspirador de Água e Pó, Digestor em
Bloco, vidrarias e banquetas.
Capacidade de Alunos: 20 alunos
Área Construída: 167,27 m²
Piso: 1

Laboratório de Habilidades Cirúrgicas/Técnica Operatória
Equipamentos e mobília: aparelho simulador compass para tablet, aparelho para
treinamento

de

laparoscopia,

balança

eletrônica

digital,

bisturi

eletrônico,

negatoscópios, sugador de sangue, saliva e secreção, suporte para soro e sangue,
tablets, arquivo de metal, balcão de madeira, bancadas lisas de inóx para anatomia,
cadeira simples, mesas cirúrgicas de inóx, instrumentos cirúrgicos e banquetas.
Capacidade de alunos: 40 alunos
Área Construída: 167,27 m²
Bancadas: 12 - Piso: Térreo

Laboratório de Tecnologia de Alimentos
Equipamentos e mobília: balanças eletrônica e precisão, batedeiras, cafeteira
elétrica, espremedores de frutas, estufas, fogões a gás, forno combinado industrial à
gás, forno elétrico, forno microondas, freezers, fritadeira elétrica, liquidificadores,
misturador de carne, processador de alimentos, refrigeradores, seladora dielétrica,
seladora de alimentos, armário de madeira revestido em fórmica, arquivo de metal,
balcão de madeira revestido em fórmica, bancadas lisa de inóx, cadeira giratória
estofada com rodas, mesa de madeira e fórmica, mesa de metal com rodízios,
desnatadeira elétrica, máquina de moer carne, máquina para fazer linguiça,
utensílios de cozinha, vidrarias e banquetas.
Capacidade de Alunos: 48 alunos
Área Construída: 199,46 m²
Piso: 1
BLOCO “B3”
Laboratório de Conforto Ambiental
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Equipamentos e mobília: heliodon de analemas, túnel de vento didático com
máquina de fumaça, armário de metal, mesas universitárias de madeira, mesa de
madeira revestida em fórmica e banquetas.
Capacidade de Alunos: 50 Alunos
Área Construída: 114,43 m²
Piso: Térreo 2
Laboratório de Física
Equipamentos e mobília: aparelhos - gerador de onda estacionária, aparelhos mesa de força, aparelhos - plano inclinado, aparelhos - propagação de calor,
aparelho multifuncional, aparelho de determinar ponto de fusão, balanças de
plataforma, balança de precisão, balança de westphal, bomba pneumática de
bancada, calibrador de nível sonoro, conjunto hidrostático, conjuntos de física
experimental, conjunto de hidrostática, conjunto de magnetismo e eletromagnetismo,
conjuntos

de

mecânica

estática,

decibelímetros

digital,

dilatômetro

linear,

espectroscópio -, geradores de áudio, laboratórios didático de eletricidade, mecânica
estática, mecânica dos solos, medidor de aterramento, microscópio binocular,
multímetros digital, osciloscópio, plano inclinado completo, termo anemômetro,
termologia – conjunto, transformadores simples, computador armário de madeira
revestido em fórmica, cadeira giratória estofada com rodas, mesa de madeira e
fórmica, aspirador de pó, banquetas, circuito elétrico (kit), conjunto acústico (kit),
conjunto eletricidade/magnetismo (kit), conjunto mecânico de fluídos (kit), conjunto
mecânico de sólidos (kit) e vidrarias.
Capacidade de Alunos: 48 Alunos
Área Construída: 114,43 m²
Piso: Térreo 2
Laboratório de Hidráulica e Saneamento
Equipamentos e mobília: aparelho de ensaio hidráulico, balança de precisão
granatária, equipamento: - associação de bombas para medir evasão da água,
estação de tratamento de água, mini reator anaeróbico de lodo, túnel de vento,
bancada de madeira, mesa de madeira revestida em fórmica, vidrarias e banquetas.
Capacidade de Alunos: 30 Alunos
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Área Construída: 140,41 m²
Piso: Térreo 1
Laboratório de Maquetaria
Equipamentos e mobília: micro retífica com maleta, serra elétrica meia esquadria,
projetor integrado multimídia, armário de metal, bancada de madeira, home de
madeira - painel de amostras de madeiras, mesa retangular com tampo de vidro e
armação de ferro, furadeira, compressor, lixadeira, morsa, serra elétrica, banquetas,
unidade

condensadora,

unidade

evaporadora,

cadeira

simples

e

cadeiras

universitárias.
Capacidade de Alunos: 50 Alunos
Área Construída: 271,53 m²
Piso: Piso 1
Laboratório de Materiais de Construção
Equipamentos e mobília: aferidor e tarador para máquinas, agitador de peneiras,
aparelho de vicat, balanças eletrônicas, balanças de precisão, bigorna analógica,
esclerômetro de schimidt, estufa para secagem e esterilização, extrator de amostras
hidráulico manual, fogão à gás, mesa metálica (flow-table), misturador de
argamassa, painel eletrônico com indicador digital e célula de carga, relógio
comparador analógico com graduação, separador de amostras, computador,
scanner, mesa de madeira e fórmica, argamassadeira, betoneiras, compressômetro
expansômetro, furadeira elétrica (,morsa grande, máquina universal de ensaios para
concreto e aço, máquina de abrasão, prensa hidráulica com aquecimento, prensa
universal mecânica, aferidor de agulhas, banquetas, forma cilíndricas para tubo de
concreto, forma cúbica para argamassa, vidrarias e ferramentas em geral.
Capacidade de Alunos: 25 Alunos
Área Construída: 114,72 m²
Piso: Térreo 1
Laboratório de Mecânica dos Solos e Geotecnia
Equipamentos e mobília: agitadores, de peneiras, agulha de proctor, aparelho de
casagrande, aparelho de determinação de umidade, balança comum, balança
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eletrônica, balança mecânica, balança de plataforma, balança de precisão, bomba à
vácuo, destilador de água, dispersor elétrico com hélice, estufa para secagem e
esterilização, extrator de amostras, extrator/compactador para amostras, planímetro,
viscosímetro, armário de madeira revestido em fórmica, balcão de madeira revestido
em fórmica, mesa auxiliar de inox, mesa de madeira e fórmica, máquina de ensaios
triaxial de solos, prensa tipo bishop, prensa para cizalhamento, prensa para ensaio
cbr com anel dinamômetro, torno para moldagem de cp, banquetas e vidrarias.
Capacidade de Alunos: 40 Alunos
Área Construída: 104,58 m²
Piso: Térreo 1

Laboratório de Topografia e Geoprocessamento
Equipamentos e mobília: altímetro de precisäo, confortímetro, estação total,
estereoscópio,

gps

-

(para

georeferência),

megômetro,

nível

optico,

níveistopográfico, par de gps geodésico, teodolitos eletrônicos, termômetro digital
com mira laser, tripés grande de alumínio para teodolito, computadores, impressora,
armário de madeira revestido em fórmica, balcão de madeira revestido em fórmica,
cadeira giratória estofada com rodas, mesa de madeira e fórmica, banquetas,
escalímetro triangular, estereoscópios de bolso, miras topográfica e trenas.
Capacidade de Alunos: 30 alunos
Área Construída: 167,12 m²
Piso: Térreo 1

CAMPUS DE JAÚ
Laboratório de Anatomia Humana - morfofuncionais
Equipamentos e mobília: carro de inox com bordas e ralo para transporte de
cadáver, carro de inox com cobertura para transporte de cadáver, freezer horizontal,
manequins simuladores, computador, projetor de multimídia, armários de madeira
suspenso, balcão de madeira, bancada lisa de inox, bancadas de inox com tampo de
mármore, cadeiras giratória estofada com rodas e braços, gaveteiro de madeira,
mesa auxiliar de inox, mesa cirúrgica de inox para necrópsia, mesa de madeira com
2 gavetas e instrumentos cirúrgicos.
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Capacidade de Alunos: 15 alunos
Área Construída: 90,77 m²

Laboratório de Bioquímica
Equipamentos e mobília: agitadores magnético, agitador mecânico eletrônico,
agitador vortex, aparelho para determinar ph, balança analítica e semi-analítica,
banhos-maria, bomba de infusão volumétrica, bureta automática digital, capela de
exaustão de gases, centrifugas, chapeira aquecedora retangular, chuveiro de
emergência com lava-olhos, espectrofotômetro visível digital, estufa para secagem e
esterilização, refrigerador sistema de purificação de água osmose reversa,
computador, projetor integrado multimídia, armários de madeira suspenso, balcões
de madeira bancada lisa de inox, bancadas de inox com tampo de mármore,
cadeiras giratória estofada com rodas, gaveteiro de madeira, mesas de madeira,
prateleira de madeira, banquetas estofadas, micropipetadores e vidrarias.
Capacidade de Alunos: 20 alunos
Área Construída: 96,88 m²

Laboratório de Fisiologia, Biofísica e farmacologia
Equipamentos e mobília: agitador magnético macro, balança semi-analítica,
banhos-maria, centrifuga, espremedor de frutas elétrico, estufa para secagem e
esterilização, freezer horizontal, manequim simulador, microscópios biológico
binoculares, refrigerador, computador, armários de madeira suspenso, balcões de
madeira, bancada lisa de inox, bancada de inox com tampo de mármore, cadeiras
giratória estofada com rodas, gaveteiro de madeira, instrumentos cirúrgicos,
micropipetadores, vidrarias e banquetas estofadas.
Capacidade de Alunos: 15 alunos
Área Construída: 82,96 m²

Laboratório de Habilidades Cirúrgicas e Técnicas Operatória
Equipamentos e mobília: desfibrilador cardíaco, foco cirúrgico bicolor de pedestal,
manequins simuladores, negatoscópios, sistema ventilatório pulmonar, computador,
projeto de multimídia, armários de madeira suspenso, balcão de madeira, bancadas
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lisas de inóx, cadeira simples estofada, divã de madeira revestido em fórmica,
gaveteiro de madeira, mesa de madeira, mesa de metal, banquetas estofadas e
instrumentos cirúrgicos.
Capacidade de Alunos: 15 alunos
Área Construída: 61,18 m²

Laboratório de Habilidades Médicas 1
Equipamentos e mobília: balança antropométrica digital, balança eletrônica
pediátrica,

eletrocardiógrafo

portátil,

manequins

simuladores,

negatoscópios,

oftalmoscópio e otoscópio, respirador artificial, computador, armário de madeira,
armário de metal, balcão de madeira, berço hospitalar, cadeira simples estofada,
cadeira de rodas, carro de inox para transporte de curativos, divãs de madeira
revestido em fórmica, gaveteiros de madeira, mesa auxiliar de inox, mesa de
madeira

sem

gavetas,

estetoscópios,

lanternas

clínica,

martelos

reflexos,

instrumentos cirúrgicos e banquetas estofadas.
Capacidade de Alunos: 10 alunos
Área Construída: 48,44 m²

Laboratório de Microscópia I
Equipamentos e mobília: agitador vortex, banho-maria, centrifuga, microscópios
biológicos binoculares, televisores led 55", computador, projetor de multimídia,
armários de madeira suspenso, balcão de madeira, bancada lisa de inox, bancadas
de inox com tampo de mármore, cadeiras giratória estofadas com rodas, mesas de
madeira com 2 gavetas, banquetas estofadas, micropipetadores, vidrarias e lâminas
didáticas.
Capacidade de Alunos: 10 alunos
Área Construída: 53,84 m²
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CAMPUS DE GUARUJÁ
Os Laboratórios da Faculdade de Medicina De Guarujá estão em fase de
adequação, aguardando autorização do MEC.

11.4. Recursos de Informação e Comunicação

A Unoeste - Universidade do Oeste Paulista, mantida pela APEC Associação Prudentina de Educação e Cultura conta, em sua estrutura
administrativa, com o Departamento de Tecnologia da Informação abrangendo 3
(três) coordenadorias, quais sejam:
a) Coordenadoria de Infraestrutura: equipe é composta pelo coordenador e
por analistas e técnicos sendo responsável pelos serviços de infraestrutura
de redes, servidores e telecomunicação e pelo setor de manutenção de
equipamentos e apoio em geral na área de segurança e telefonia;
b) Coordenadoria de Sistemas: equipe composta pelo coordenador e por
analistas sendo responsável pelo desenvolvimento e suporte dos sistemas
corporativos da instituição, além da auditoria e controle de uso de
softwares/aplicativos/licenças;
c) Coordenadoria de Sistemas Web: equipe composta pelo coordenador e
analistas, sendo responsável pelo desenvolvimento e suporte dos
sistemas web da empresa incluindo o AVA “Aprender” utilizado pelos
cursos presenciais e a distância.
A Unoeste dispõe atualmente de uma infraestrutura de Tecnologia da
Informação compreendendo uma rede de computadores que interliga 3045
dispositivos, considerando microcomputadores, notebooks, impressoras, telefones
IPs, câmeras IPs (sistema de CFTV), pontos de acesso para rede sem fio, entre
outros, contemplando todos os ambientes administrativos, de ensino, de pesquisa e
de extensão.
A universidade utiliza uma estrutura própria de acesso à Internet com dois
links, um de 1 Gbps e outro de 150 Mbps, que através do protocolo BGP implementa
o balanceamento de carga e a contingência entre os links. Os links são full duplex e
considerando o acesso da Internet para o site principal, mesmo o link de menor
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capacidade supre todas as requisições de upload. Utiliza-se também links de 50
Mbps para conectar os campi fora de sede com a Internet e através de uma VPN
interliga-se os sistemas administrativos e acadêmicos necessários.
Os servidores, firewalls e o núcleo principal da rede de computadores estão
instalados em um DataCenter com um controle de acesso realizado por
controladoras e leitores biométricos nas portas. O ambiente possui um sistema de
detecção, alarme e combate a incêndio composto de uma central com operação em
laços cruzados, detectores ópticos convencionais, chave de acionamento manual e
alarmes visual e sonoro. O sistema de extinção por inundação utiliza o gás FM²00. A
rede elétrica é composta por um quadro elétrico que agrega todos os comandos
elétricos do DataCenter, seja elétrica comum ou estabilizada. Este quadro é
alimentado por 2 no-breaks gerando circuitos independentes para cada fonte de
alimentação

dos

equipamentos

e

um

gerador

de

56

Kva

é

acionado

automaticamente em caso de queda de energia fornecida pela concessionária local.
Os equipamentos estão acomodados em dois racks abertos para equipamentos de
rede e componentes do cabeamento estruturado e dois racks fechados para os
servidores e firewalls.
Os servidores, sistemas de armazenamento (storage) e o sistema de backup
estão cobertos por um contrato de manutenção com pagamento mensal, com
cobertura 7x24, sendo o SLA de atendimento de até 4 horas e tempo de solução de
até 20 horas.
Estes recursos dão suporte e estão disponíveis para a comunidade técnicoadministrativa nos diversos departamentos, núcleos e setores, e para a comunidade
acadêmica nos vários ambientes (salas, laboratórios, unidades de biblioteca, etc,...)
para atividades de aulas como para as atividades extra-aula, trabalhos e pesquisas,
presenciais e a distância, nos vários níveis de ensino (graduação, pós-graduação
(aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado), pesquisa e extensão.
A manutenção, atualização e expansão de recursos computacionais,
especialmente de equipamentos, é de responsabilidade da coordenadoria de
Infraestrutura de TI do Departamento de Tecnologia da Informação, que conta com
um setor de manutenção de equipamentos com vários colaboradores responsáveis
pela manutenção preventiva e corretiva de toda a infraestrutura de TI e

Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

301

telecomunicação. A coordenadoria de infraestrutura de TI assim com as
coordenadorias de sistemas corporativos e de sistemas web tem o apoio do setor de
Service Desk. O Service Desk (https://www.unoeste.br/sd) é o ponto de contato entre
os analistas de TI e usuários sendo o ponto focal para a comunicação de incidentes
e de solicitação de serviços, tendo a obrigação de manter os usuários informados
dos serviços, eventos, ações e oportunidades que são suscetíveis ou que impactam
sua capacidade para exercer suas atividades rotineiras diárias.

PLANO

DE

ATUALIZAÇÃO,

MANUTENÇÃO

E

EXPANSÃO

DE

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1. OBJETIVO

A política de manutenção, atualização e expansão de equipamentos de TIC
visa garantir aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão e aos setores
administrativos da universidade e mantenedora, infraestrutura tecnológica adequada
para seu melhor funcionamento, disponibilizando recursos de hardware e software
disponíveis no mercado.
Trata de situações de obsolescência, vencimento de garantia, risco de
parada, melhoria, crescimento e/ou expansão de um serviço existente e, portanto,
trata da renovação do parque de TIC. Um plano de atualização tecnológica visa
atender demandas por atualizações, crescimento ou novas necessidades de
investimento em TIC. Um plano de expansão tem característica de criação de
produtos ou serviços novos ou diferentes dos atuais. Trata de modernizações que
exigem investimentos mais altos, adoção de novas tecnologias, novas necessidades
ou novos requisitos.
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2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

O Departamento de TI da Unoeste, por meio de sua Coordenadoria de
Infraestrutura, mantém um Setor de Manutenção de Hardware e um Setor de
Manutenção de Rede/Telefonia. São vários profissionais responsáveis por manter
toda a infraestrutura de tecnologia da informação em condições perfeitas de uso,
oferecendo serviços de suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva.
O setor de manutenção planeja e executa um cronograma de manutenção
preventiva semestral em todos os equipamentos relativos ao setor.
As manutenções corretivas são realizadas por meio da abertura de chamados
na ferramenta de Service Desk. A ferramenta está disponível no site da Unoeste e
pode ser utilizada por quaisquer funcionários da instituição.
O serviço de suporte e manutenção de equipamentos obedece ao seguinte
programa de manutenção:
• Manutenção Permanente: Realizada pelos técnicos da universidade,
consiste na verificação diária do funcionamento normal de todos os
computadores, antes do início de utilização dos Laboratórios de
Informática;
• Manutenção Preventiva: Semanalmente, nos Laboratórios de Informática,
é realizada pelos técnicos da universidade a verificação das conexões e
estado geral dos equipamentos;
• Manutenção
universidade,

Corretiva
consiste

(interna):
na

solução

Realizada
dos

pelos

problemas

técnicos

da

detectados

na

manutenção permanente e preventiva, ou chamados realizados no Service
Desk;
• Manutenção Corretiva (externa): Realizada por empresa externa de
suporte, consiste na solução dos problemas detectados na manutenção
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permanente e preventiva, não solucionados pela manutenção corretiva
interna. Realiza manutenção e/ou troca de componentes.

3. ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Semestralmente são analisadas e revistas todas as necessidades de
atualização do parque tecnológico (hardware e software) da Unoeste pelo Setor de
Manutenção que está subordinado à Coordenadoria de Infraestrutura do
Departamento de TI. As análises ocorrem nos meses de janeiro e julho,
antecedendo o início dos períodos letivos semestrais. Também são analisadas
solicitações dos usuários que chegam por meio do Service Desk ou repassadas pela
CPA (Comissão Própria de Avaliação) que coleta informações em avaliações da
infraestrutura de TI respondidas por alunos, professores e funcionários técnicoadministrativos em avaliações institucionais internas periódicas.
A atualização do parque computacional está prevista no Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI com ações e metas que são propostas para o
quinquênio.
Os dirigentes da mantenedora em conjunto com a Pró-Reitoria Administrativa
da Unoeste, alinhados com o Departamento de TI, são os responsáveis pela
alocação dos recursos orçamentários necessários para

a atualização da

infraestrutura de TI em geral, Servidores, Redes, Telefonia/Comunicação, etc,
inclusive podendo ter previsão orçamentária de investimento mensal.

4. EXPANSÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

A expansão do parque computacional da Unoeste está articulada com o PDI
(Plano de Desenvolvimento Institucional) e ocorre com a necessidade de criação de
novos cursos ou aumento de alunos em determinadas turmas. Também poderá
ocorrer a necessidade de expansão por demandas pontuais e/ou expansão de
campi fora de sede.
A necessidade de expansão deve ser encaminhada ao Departamento de TI
por meio do sistema de Service Desk. Os pedidos devem seguir o que consta nas
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instruções de trabalho “Solicitação de Aquisição de Hardware (PO-IT-03.PDF)” e
“Solicitação de Aquisição de Licenças de Uso de Software (PO-IT-05.PDF). Os
formulários contidos nessas instruções de trabalho devem ser corretamente
preenchidos para a definição das configurações de hardware e software
necessárias. A solicitação será encaminhada para aprovação dos dirigentes da
mantenedora e/ou da universidade e, após o aval positivo, encaminhada para o
Departamento de Compras.
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12. PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE
DIFERENCIADO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

E

DE

ATENDIMENTO

A Universidade do Oeste Paulista, com o intuito de atender às pessoas com
mobilidade reduzida, elaborou projetos específicos definindo, conforme legislação,
diversos parâmetros técnicos a serem considerados nas diferentes condições de
mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos,
como próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas e bengalas de rastreamento.
Este projeto visa atender maior quantidade possível de pessoas, independente de
idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, na utilização de maneira
autônoma e segura do ambiente, edificação, mobiliário e elementos.
Nesse intuito, a Universidade iniciou em seus campi, adaptações em banheiros,
entradas e saídas das edificações, elevadores, vagas para deficientes em todos os
estacionamentos, pisos táteis, entre outros. Como se trata de construção antiga, para o
atendimento à nova legislação específica, adaptações têm sido feitas em acordo com as
novas exigências. Também hoje, 2018, a instituição conta com 94 (noventa e quatro)
funcionários com deficiência, demonstrando responsabilidade com a inclusão.
Além da acessibilidade arquitetônica, e considerando o amplo conceito de
acessibilidade, a Universidade tem efetivado ações de promoção do acesso, permanência
e de participação dos alunos com deficiência no desenvolvimento de todas as atividades
que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. Com o intuito de integrar as ações
pontuais de acessibilidade, esta Instituição conta com o apoio do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão - NAI, buscando integrar e articular todas as ações institucionais
para a plena inclusão educacional e social das pessoas com deficiência. Eliminação de
barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas e
atitudinais enfrentadas pela comunidade acadêmica é o grande objetivo do Núcleo, em
cumprimento aos requisitos legais de acessibilidade.
Ações realizadas na Unoeste com auxílio dos membros do NAI:

1. Capacitações com docentes sobre diversas deficiências: Docente
Regina Rita da Silva Santos - Educação Inclusiva no Ensino Superior - TDAH - Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade no contexto escolar, TGD - Transtornos Globais do
Desenvolvimento, e Dislexia. A docente Valeria Isaura de Souza - Educação Inclusiva de
Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

307

pessoas com Deficiência Auditiva e Língua Brasileira de Sinais - Libras - 2014.
Capacitação com o Engenheiro Fabrício Bonillo, o engenheiro do trabalho Sr. Renato
Alessi, e o Arquiteto Emanuel Buzetti - convidados do NAI e responsáveis pelo DPO da
Unoeste, sobre a acessibilidade de locomoção. Palestra sobre deficiência visual com o Sr.
Luiz Carlos Souza - Relatos sobre sua trajetória de vida 2014, e a Sra. Cleide Maria de
Castro Magalhães - professora da Associação dos Cegos, que também relatou sua
experiência em trabalhar com crianças cegas,
2. Parceria com o Setor Desenvolvimento da WEB, Eduardo Rizo Identificação do número de discentes, com algum tipo de deficiência, e suas
deficiências. Site da Unoeste: “Informações acadêmicas”, listagem com nomenclatura das
deficiências, 2014, 2015, 2016;
3. Planejamento e desenvolvimento do Regulamento do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão (NAI) da Universidade do Oeste Paulista - Unoeste,
participação dos membros;
4. Criação e desenvolvimento contínuo do Site do NAI, no Portal Unoeste,
criação Eduardo Rizo, membro do NAI;
5. Aulas de Libras para funcionários das 3 Unidades de Informação da
Rede de Bibliotecas Unoeste, docente Valeria Isaura de Souza - anos 2014 e 2015;
6. Participação da Coordenadora Regina Liberati, nas entrevistas com
coordenadores e chefes de setores da Unoeste, para coleta de relatos visando à
elaboração do Plano de Ações, agosto de 2015;
7. Análise e confecção do documento: “Plano de Gestão do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão - NAI” - Contribuições dos Setores Institucionais para a
versão de um plano de atualização das ações de Acessibilidade e Inclusão. Esse
documento foi elaborado a partir de relatos dos chefes de setores, funcionários do setor
de segurança do trabalho, engenharia civil, arquitetos, setor de higienização e limpeza,
vigilantes, biblioteca e outros, participação de todos os membros, 2º semestre de 2015;
8. Workshop “Novas perspectivas e Percepções do visível”, fotografia para
cegos, dia 19 de outubro de 2015, das 14 às 18 horas, no laboratório de fotografia da
faculdade de Comunicação – FACOPP - participação da coordenadora do NAI, Regina
Liberati;
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9. Parceria com a FACOPP - 10 Fotos em Alto Relevo, participação da
coordenadora Regina Liberati, para solicitação de aquisição. Planeja-se realizar uma
exposição com as fotos, nos campos I e II da Unoeste, 2015 e 1º semestre de 2016;
10. Aquisição de equipamento scanner de voz para cegos, maio de 2015,
instalado na Unidade de Informação 3 - Campus II;
11. Participação, como ouvinte, da Coordenadora Regina Liberati na Oficina
“Práticas de Ensino e Avaliação da Aprendizagem voltada às diferenças e às
deficiências”, dia 11 de maio de 2016, das 8 às 11 horas, foi fornecido certificado de
participação;
12. Participação da Coordenadora Regina Liberati no Sarau em Libras, dia
25 de maio de 2016, relatando a Criação e funcionamento do NAI na instituição;
13. Placas para corrimões em Braille: No dia 19 de agosto de 2016,
convidamos a Sra. Cleide Maria de Castro, Professora de Braille da Associação
Filantrópica de Proteção aos Cegos de Presidente Prudente para junto com o Sr. Fabricio
Bonillo, Engenheiro do Departamento de Obras da Unoeste e a Coordenadora do NAI
Regina Liberati. Foram instaladas placas com informações dos andares nos 3 lances de
escadas e na rampa interna do Bloco B3. Nos Blocos B e H do Campus I já forma
implantadas;
14. Exposição para Cegos: Foi realizada em outubro (dias 18, 19 e 20), por
ocasião do ENEPE, uma exposição de equipamentos, fotos, livros, obras de arte, e outros
itens, para pessoas cegas. As equipes que auxiliaram na organização são: Maria Luísa
Hoffman, professora de fotografia da FACOPP, com as fotos em alto relevo. A
coordenadora do curso de Artes Visuais da FACLEPP Sra. Denise Quintanilha que trouxe
obras de arte em relevo de sua autoria. O Professor Josué Pantaleão, trouxe duas telas
em alto relevo para essa ocasião. A equipe de Bibliotecários trouxeram equipamentos:
Scanner de Voz, computadores com leitor de telas, livros em braile, livros falados em
CDs, livros com fonte aumentada. A Professora Danielle Nascimento enviou alguns
mapas táteis confeccionados pelos alunos do curso de Pedagogia da UNESP;
15. Realização de Capacitações para funcionários da Unoeste: para os
ativos e os ingressantes. A Faculdade de Psicologia e o Departamento de Recursos
Humanos da Unoeste, em parceria com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI),
promoveram nos dias 30 de outubro e 03, 07 e 10 de novembro, a capacitação:
“ATENDIMENTO AO CLIENTE PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA”, para os
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funcionários das três Unidades de Informação da Rede de Bibliotecas, bem como, os
funcionários de atendimento do Núcleo de Ensino a Distância (NEAD). A capacitação foi
ministrada pelas estagiárias do último ano do curso de Psicologia, Anne Karoline Bertacco
da Silva, Giovana Garcia Fukaya e Sandra Doalto Benatti, com a supervisão da
coordenadora do Curso de Psicologia Regina Gioconda de Andrade e da Psicóloga
responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, Fátima Cristina Luiz Leonardo. O
objetivo principal da capacitação é oferecer oportunidades iguais de acesso a todas as
pessoas, mas para isso torna-se necessário agregar conhecimento acerca da inclusão
social, e, portanto, oferecer informações sobre os tipos de deficiências, bem como, as
possibilidades de atendimento a essa pessoa nos vários setores da Universidade. A
atividade prática da capacitação propôs aos colaboradores vivenciarem as dificuldades
enfrentadas no cotidiano pelas pessoas com deficiência. Participaram de uma atividade,
na qual para o desempenho ficaram impossibilitados de usar algum dos cincos sentidos.
Formaram grupos com vários integrantes e um do grupo vivenciou situações com os olhos
vendados, outros sem uso da fala e outros permaneceram com os braços imobilizados. O
resultado foi agregador, pois os colaboradores que demonstraram engajamento com o
tema. Outros Setores que atuam com o atendimento a alunos serão convidados para essa
capacitação, como laboratórios, Central de cópias, secretarias das coordenações e
outros;
16. Realização de uma Porta Anti-Pânico para a Unidade de Informação 1 Campus I, obra realizada em maio de 2016;
17. Realização de uma Porta Anti-Pânico para a Unidade de Informação 3 Campus II, obra realizada em dezembro de 2016;
18. Participação da Coordenadora do NAI no Vestibular de novembro de
2016: atendimento na sala especial para 2 alunos cegos e um aluno com Síndrome de
Asperger, aprovados uma aluna cega fará o curso de jornalismo e um aluno com
síndrome de Asperger, cursará ST em Jogos Digitais, ambos inícios em 2017;
19. Aquisição de 3 elevadores com capacidade para 6 pessoas: bloco B e
bloco H - Campus I, Bloco B3 - Campus II;
20. Confecção de uma Rampa de acesso para cadeirantes no BLOCO CCLÍNICA DE ODONTOLOGIA - SETOR CLÍNICA DE RAIO "X", CAMPUS I, novembro de
2016, as fotos estão publicadas no site do NAI;
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21. Entrevistas com a Coordenadora Regina, no RADIO FACOPP e TV
FACOPP sobre a criação do NAI e tema sobre acessibilidade e inclusão no ensino
universitário - novembro de 2016, ambas as entrevistas estão publicadas no site do NAI;
http://www.unoeste.br/AUnoeste/Nai
22. Convite da Professora Thaisa Sallum Bacco do Curso de Jornalismo,
para narração das telas de vídeos, que foram apresentados como resultado de um
trabalho apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Unoeste em novembro de
2016. Tema: Uma filmagem com duração de um minuto baseado em um capítulo do livro:
Chatô: o rei do Brasil: a vida de Assis Chateaubriand, um dos brasileiros mais poderosos
deste século, de autoria de Fernando Morais. O trabalho consistiu em narrar para a aluna
cega Isabela Rocha Eugenio, as imagens dos trinta vídeos apresentados pelos alunos;
23. Parceria do NAI com Núcleo Institucional de Desenvolvimento
Pedagógico – NIDEP - Sugestão de Oficina no ENPED 2017, Convidada: Profª Dra. Zizi
Trevisan, Tema para oficina: Transtorno do Espectro Autista.

2017

24. Janeiro de 2017 - Auxilio a aluna cega Jessica Aline de Carvalho Pereira,
na transferência do curso de Jornalismo para Psicologia. Redação de carta a Reitoria da
Unoeste, solicitando a transferência, e conversa com a coordenação do curso de
Psicologia;
25. Dia 13 de fevereiro de 2017 - Acompanhamento de dois alunos
ingressantes no curso de Jogos digitais na Unoeste no início do ano de 2017, que
possuem deficiência, surdez profunda e Síndrome Metafisária e o outro aluno possui
síndrome do espectro autista. Para o aluno autista: Foram realizadas reuniões com a
coordenação, a direção e professores do curso, a mãe do aluno, a Professora Danielle
Nascimento e a coordenadora do NAI, cuja intenção foi auxiliar os professores como se
manifesta essa síndrome e como atender a esse aluno, como lidar com ele. Aluno Surdo:
Reunião com a professora de libras da Unoeste, Sra. Valéria Izaura, coordenação e
direção do curso e a coordenadora, para entender o nível de gravidade em que se
encontra o aluno. Em outro período foi realizada uma reunião com a mãe e com o aluno,
para que a Profª Valéria identificasse se bastava somente a contratação de um interprete
de libras, pois o aluno não domina libras, ele faz leitura labial;
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26. Dia 16 de fevereiro de 2017 - Participação da Coordenadora Regina e um
membro do NAI, a professora Valéria Izaura, em processo seletivo de recrutamento, no
Setor de Recursos Humanos, para escolha de Interprete de libras para atender ao aluno
Cesar Augusto Andrade Macarini. Foi contratado o Sr. Marcos, iniciará o trabalho em 6 de
março de 2017, atendimento ao aluno Cesar;
27. Em implantação a realização de um banco de informações de pessoas
com deficiência na Unoeste. As coordenações informarão os dados de pessoas com
deficiência referentes a seus cursos.
28. Aquisição de aproximadamente 300 placas em Braile sinalizadoras para
blocos A, B, H G e E do Campus I e blocos de laboratórios do Campus II.
29. Participação da Coordenadora do NAI no Vestibular de junho de 2017:
atendimento aos vestibulandos com algum tipo de deficiência física ou intelectual, bem
como gestantes, mães amamentando ou pessoas que necessitam ingerir algum tipo de
medicamento no momento da prova;
30. Viagem à São Paulo para visitar a Feira Internacional de Tecnologias
em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade - REATECH, realizada de 01 a 04 de junho
de 2017, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center. A equipe de viagem contou
com a presença de quatro membros do NAI, O Sr. Paulo Henrique, chefe do
Departamento Segurança do Trabalho, o funcionário do Departamento Segurança do
trabalho Renato de Assis Barbosa, Valéria Isaura de Souza, professora de libras da
Unoeste e atuante com a comunidade surda de Presidente Prudente, e a coordenadora
do NAI Regina Liberati.
31. Participação na Oficina “Transtornos do Espectro Autista leve:
psiquismo, linguagem e interação na sala de aula”. Professora Dra. Maria de Lourdes
Zizi Trevisan. Tempo de duração 4 horas. Foi ofertado certificado de participação.
Objetivo da Palestra: Levar profissionais da universidade, docentes e outros funcionários,
a compreenderem o psiquismo e a linguagem de estudantes com Transtorno do Espectro
Autista - TEA, nível leve, para uma construção adequada dos processos comunicativos.
Metodologia sociointeracionista.
32. Capacitações para os funcionários da Unoeste que atuam no
atendimento aos clientes, mês de julho de 2017 - Realização de 13 treinamentos com
funcionários com a intenção é proporcionar-lhes orientações de como atender pessoas
com deficiência auditiva e surda. Na segunda parte do treinamento realizou-se um
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treinamento de um diálogo na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e orientações sobre o
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAI. Metodologia utilizada: É uma atividade em
parceria com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAI. As capacitações são
ministradas nos Departamentos da Unoeste com atendimento aos clientes, discentes,
pais, pessoas interessadas em trabalhar na instituição, clientes externos etc. As
capacitações são realizadas nos meses de férias escolares, julho e janeiro, para que os
funcionários possam participar de forma tranquila e aproveitar as orientações. As
capacitações são agendadas previamente com o responsável pelo Departamento e o
período de duração é de aproximadamente uma hora. Inicia-se com as orientações da
Coordenadora do NAI Regina Liberati, sobre a criação e ações desenvolvidas pelo NAI
dentro da instituição, e em seguida o Tradutor de Libras, Sr. Alan da Silva Santos,
explana sobre como deve ser o atendimento as pessoas com deficiência auditiva e
pessoas surdas, explicará a diferença entre esses dois conceitos, e como atender
corretamente essas pessoas. Em seguida, realiza-se um treinamento de um diálogo de
atendimento em LIBRAS com aproximadamente 10 frases mais comuns utilizadas em um
atendimento como: cumprimento e orientações e despedida. Para esse treinamento
entregará um folder informativo com o diálogo e os sinais de LIBRAS para cada
funcionário do Departamento. Para essa atividade é entregue uma Declaração de
participação para cada funcionário que participou do treinamento.
33. Capacitação dos Docentes da FACLEPP sobre atendimento pedagógico
para pessoas com deficiência visual - Ministrada pela Coordenadora do Curso de
Pedagogia EAD - Unoeste NEAD - Núcleo de Educação a Distância e Docente do
Mestrado em Educação - Danielle Santos, no dia 15 de agosto de 2017 - participaram
docentes de cursos da FACLEPP - duração uma hora. Foi abordado o atendimento a
pessoas com deficiência visual e recursos de acessibilidade que podem possibilitar a
inclusão e participação nos ambientes de aprendizagem da Unoeste;
34. Atendimento especializado para alunos com deficiência e transtorno do
Espectro Autista - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO AÇÕES EDUCACIONAIS
INCLUSIVAS, elaborado pela Coordenadora do Curso de Pedagogia EAD - Unoeste
NEAD - Núcleo de Educação a Distância e Docente do Mestrado em Educação - Danielle
Santos, estabelecendo os indicadores que foram utilizados para o atendimento
especializado de estudantes do Curso de Superior de tecnologia em Jogos Digitais
diagnosticados com deficiência auditiva e autismo no primeiro semestre de 2017;
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35. Orientações publicadas no site do NAI sobre como atender discentes
com deficiências, transtornos de aprendizagem e transtorno do Espectro autista Orientações produzidas pela Coordenadora do Curso de Pedagogia EAD - Unoeste
NEAD - Núcleo de Educação a Distância e Docente do Mestrado em Educação - Danielle
Santos, no segundo semestre de 2017 - As orientações visam fornecer indicadores sobre
o atendimento as pessoas com deficiência e transtornos de aprendizagem e transtorno do
Espectro autista. As publicações mencionam estratégias que devem ser realizadas desde
o primeiro contato até o acompanhamento pedagógico e os recursos de acessibilidade
que podem ser utilizados no processo de inclusão de estudantes com esse perfil na
instituição. Essas orientações favorecem um atendimento educacional especializado em
atendimento a legislação;
36. Visita dos alunos do Ensino de Educação Especial “Dr. José Ikeda” da
Associação de pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do Município de
Pirapozinho - dia 29 de setembro de 2017, das 8h30 as 10h30. Os alunos foram
recepcionados pela coordenadora do NAI para a visita no Campus II da Unoeste visitaram as dependências da Unidade de Informação 3, O Hospital Veterinário e a
Piscicultura. Tiveram oportunidade de saber como funciona uma biblioteca universitária,
de segurar animais de estimação nos braços e conheceram a chácara da zootecnia, que
possui um local que abriga macacos.
37. Vestibular novembro 2017: Sala especial no vestibular, atendimento a 2
alunos com deficiência, um deles não conseguia escrever, dificuldade conhecida como
disgrafia. A funcionária Regina auxiliou o candidato digitando no computador a redação. O
candidato relatou a redação para a funcionária. Outra pessoa diagnostica com dislexia,
dificuldade na leitura, precisou de auxílio para entender as questões e como realizar a
prova, foi auxiliada pela funcionária Regina. Observou-se que essas pessoas são muito
sensíveis e necessitam de atenção e contato físico para se sentirem mais confiantes.

Ações já realizadas de acessibilidade pelo Departamento - Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SEESMT com parceria do
NAI:
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Campus I da Unoeste
1 - Rampa para Cadeirantes utilizarem o equipamento de Raio "X", no Bloco C Faculdade de Odontologia;
2 - Corredor demarcado para passagem para cadeirantes, no estacionamento do
Bloco A, em frente ao novo refeitório;
3 - Assentos Plus Size no Hall do Bloco A, onde estão localizados: a secretaria e
tesouraria da instituição;
4 - Demarcação no piso para cadeirante no Hall do Bloco A;
5 - Mesa com computador para cadeirantes no Hall do Bloco A confeccionada pela
marcenaria da instituição. Visitantes e discentes;
6 - Placas em Braille para identificação de salas nos Blocos B, E e H;
7 - Placas em Braille para escadas de acesso em todos os Blocos;
8 - Instalações de dois elevadores nos Blocos B e H - em fase de finalização;
9- Demarcações de local com mesa própria para cadeirantes realizarem refeições
no Refeitório Bloco A - Copa para discentes e funcionários;
10 - Demarcação de local com mesa própria para cadeirantes no hall de entrada do
Campus I.
Campus II da Unoeste
1 - Placas em Braille para escadas de acesso em todos os blocos nos prédios;
2 - Instalações de um elevador no Bloco B3 - em fase de finalização;
3 - Demarcação de local com mesa para cadeirantes realizarem refeições no
Restaurante Universitário. Funcionários, discentes e visitantes;
4 - Demarcação de local com mesa para cadeirantes realizarem refeições no
Refeitório/Copa no Bloco B3;
Site do NAI http://www.unoeste.br/AUnoeste/Nai

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (NAI)

CAPÍTULO I DA DEFINIÇÃO
Art. 1º. O presente Regulamento disciplina a organização, o funcionamento e as
atribuições do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da Universidade do Oeste
Paulista - Unoeste.
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Art. 2º. O NAI, instituído pela Portaria nº 17, Reitoria da Unoeste, de 16 de Outubro de
2013, e aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU), se constitui como um núcleo de
apoio institucional vinculado à Reitoria com interface com as Pró-Reitorias: Administrativa,
Acadêmica, de Extensão e Ação Comunitária, e de Pesquisa e Pós-Graduação, atuando
como órgão propositivo e consultivo que estabelece políticas institucionais e planeja
ações visando à acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência na Universidade
do Oeste Paulista - Unoeste.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

Art. 3º. O NAI tem por objetivo geral desenvolver políticas de acessibilidade às pessoas
com deficiência no âmbito da universidade, planejando e propondo ações de inclusão nos
espaços físicos e acadêmicos da Universidade do Oeste Paulista - Unoeste.
§ 1º Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de natureza
física, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter
restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade.

§2º Considera-se deficiência toda a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de sua
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.

§3º Considera-se deficiência permanente aquela que ocorreu ou se estabilizou durante
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que
se altere, apesar de novos tratamentos.

§4º Considera-se incapacidade uma redução efetiva e acentuada da capacidade de
integração e interação social e de comunicação, com necessidade de equipamentos,
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao
desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Art. 4º. Como objetivos específicos, o NAI visa:
Unoeste – Plano de Desenvolvimento Institucional – 2018/2022

316

a) Criar na Instituição a cultura da "educação para a convivência", a aceitação das
diferenças, o convívio com a diversidade, a eliminação de barreiras físicas,
arquitetônicas, metodológicas, educacionais, atitudinais, de

comunicação,

de

informação, digitais e pedagógicos, incluindo socialmente a todos, por meio de
atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência: física,
visual, auditiva e da fala, e ainda, as intelectuais, como: transtornos globais de
desenvolvimento, transtorno do espectro autista e altas habilidades;
b) Sugerir metodologias diferenciadas e inclusivas para o ensino, aprendizagem e
avaliação;
c) Promover o acesso à inclusão e/a permanência de pessoas com deficiência na
Instituição;
d) Propor ações para sensibilizar a comunidade acadêmica a conviver com a
diversidade;
e) Fomentar a sustentabilidade do processo inclusivo, mediante a proposta de uma
aprendizagem cooperativa em sala de aula e a constituição de redes de apoio, bem
como nos ambientes acadêmicos de espaço comum;
f) Incentivar, participar e colaborar no desenvolvimento de parcerias com instituições
que atuem na inclusão de pessoas com deficiência;
g) Propor projetos, programas, atividades (extensão e pesquisa), de caráter
institucional, referentes ao atendimento educacional especializado ou estratégias em
diferentes instâncias voltadas às pessoas com deficiência;
h) Propor a divulgação de informações e resultados de estudos sobre a temática, no
âmbito interno e externo da instituição;
i)

Propor

cursos/treinamentos

à

comunidade

acadêmica,

relacionadas

à

acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência;
j) Fomentar ações de incentivo e de apoio para o desenvolvimento de tecnologias,
instrumentos, recursos didáticos e soluções arquitetônicas que promovam a
acessibilidade, mobilidade e a inclusão de pessoas.

CAPÍTULO III DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º. São atribuições do NAI:
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a) Traçar políticas institucionais, propor ações diretivas e oferecer consultoria de
assuntos concernentes:
I. À quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais;
II. Ao apoio e encaminhamento de pessoas com deficiência na Instituição;
III. À participação na elaboração de documentos visando à inserção de questões
relativas à inclusão no ensino, na pesquisa e na extensão, em âmbito interno ou
externo;
IV. À promoção de ações e eventos que envolvam a sensibilização e a capacitação
da comunidade acadêmica quanto à inclusão social;
b) Articular atividades relativas à inclusão, definindo prioridades de ações, aquisição
de equipamentos, software e material didático-pedagógico a ser utilizado nas
práticas educativas, bem como outras questões pertinentes que lhe forem
encaminhadas, e que envolvam as pessoas com deficiência.
c) Compartilhar todas as ações, documentos, materiais e outros assuntos referentes
à inclusão social, educacional e digital de pessoas com deficiências, com vistas a
criar no quadro de funcionários da Unoeste, uma cultura atitudinal e educacional
mais inclusiva.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS
Subseção I Da Composição

Art. 6º. O NAI, formado por uma equipe multidisciplinar, apresenta a seguinte composição:
a) Coordenador;
b) Secretário;
c) Membros Participantes.

Subseção II Da Participação

Art. 7º. O NAI, órgão que coordena e supervisiona todas as atividades da Instituição
conforme objetivos elencados nos artigos 3º e 4º deste regulamento, será exercido por um
Coordenador eleito pelos seus membros, sendo o mandato por um período de 02 (dois)
anos, podendo haver recondução por mais 01 (um) mandato de igual período.
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§1º. A participação de todos os membros do NAI será voluntária e não remunerada.
§2º. No caso de afastamento do Coordenador, um membro o substituirá e poderá
reassumir suas funções junto ao NAI, desde que seu afastamento não seja superior a 06
(seis) meses.
§3º. No caso de renúncia do Coordenador, um membro o substituirá, temporariamente,
até a realização de nova eleição.
§4º. O Coordenador deverá comunicar por escrito, quando couber, o motivo de sua
renúncia à Reitoria, sendo realizada, até trinta dias após, uma nova eleição.

Art. 8º. A escolha do Coordenador e do Secretário será realizada por meio do voto direto
e aberto pelos membros do NAI, sendo que cada membro deverá votar em um único
candidato para cada função.

§ 1º. Membros do NAI poderão candidatar-se a Coordenador, podendo também haver
indicação da Reitoria com anuência dos membros do NAI.
§ 2º. Será considerado Coordenador, o candidato que obtiver o maior número de votos
válidos.
Art. 9º. Perderá o mandato o Coordenador do NAI que:
a) Contrariar as disposições legais e regulamentares relativas às causas atinentes a este
Núcleo;
b) Faltar sem justificativas em três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, no período
de um ano.

Art. 10. A nomeação de todos os membros deverá ser aprovada pelo Conselho
Universitário (CONSU).
Parágrafo único. No caso de afastamento de um dos membros num período superior a 06
(seis) meses, ou seu desligamento, será realizada nova eleição para preenchimento da
vaga.

Subseção III Das Competências

Art. 11. Compete ao Coordenador do NAI:
a) Representar publicamente o NAI;
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b) Cumprir com os objetivos e metas previstas nas legislações pertinentes;
c) Supervisionar os projetos e ações do NAI;
d) Elaborar os documentos e planejamentos administrativos internos do NAI;
e) Coordenar as reuniões do NAI;
f) Estimular a realização de parcerias com órgãos públicos e instituições que
desenvolvem atividades de inclusão e de atendimento de pessoas com deficiência,
protocolando no Setor de Relações Interinstitucionais, vinculando-as às PróReitorias e Reitoria;
g) Analisar a viabilidade e dar devido encaminhamento às atividades propostas
pelos setores da Instituição para o atendimento das pessoas com deficiência;
h) Acompanhar, periodicamente, o número de pessoas com deficiência;
i) Contribuir para a adequação dos documentos institucionais, em atendimento a
legislação vigente, de modo a contemplar a acessibilidade e inclusão na Unoeste;
j) Elaborar e implementar em conjunto com os membros, o “Plano de Gestão do
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)”;
k) Coordenar e orientar as diferentes frentes de trabalho assumidas pelo NAI;
l) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento.

Art. 12. Compete ao Secretário do NAI:
a) Organizar a pauta das reuniões do NAI;
b) Subsidiar o Coordenador em suas atividades, bem como sugerir e apresentar
propostas conforme as demandas da Instituição;
c) Organizar os expedientes, convocações e avisos e dar conhecimento a todos os
membros;
d) Organizar o cronograma anual das reuniões ordinárias e submetê-lo à aprovação
dos membros do núcleo;
e) Manter registro de frequência e justificativa em caso de ausências;
f) Redigir as atas que devem ser assinadas pelos participantes da reunião;
a) Manter um arquivo com a legislação Federal, Estadual, Municipal vigente
referente à inclusão de pessoas com deficiência;
b) Executar os demais serviços que lhe forem atribuídos pelo Coordenador;
c) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento.
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Art. 13. Compete aos Membros do NAI:
a) Apresentar demandas, sugestões e propostas que venham a contribuir para elucidar as
questões relativas à inclusão das pessoas com deficiência na Instituição, aperfeiçoando
as ações do Núcleo;
b) Participar das reuniões e auxiliar no planejamento, execução e avaliação das ações do
NAI;
c) Auxiliar na divulgação das atividades do NAI à comunidade acadêmica;
d) Propor cursos de capacitação aos colaboradores, parceiros, funcionários e comunidade
acadêmica da Unoeste, sobre a temática da inclusão;
e) Propor ações para o acesso, a inclusão e a permanência do aluno (a) com deficiência;
f) Participar da elaboração e implementação do “Plano de Gestão do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão (NAI)”;
g) Cumprir o cronograma de atividades;
h) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento.

CAPÍTULO V DAS REUNIÕES

Art. 14. Poderão ocorrer dois tipos de reuniões:
a) Ordinárias
b) Extraordinárias

Art. 15. As reuniões ordinárias ocorrerão mensalmente, conforme

calendário

prévio

aprovado pelos membros do NAI.

Art. 16. As reuniões extraordinárias ocorrerão por iniciativa e convocação do Coordenador
ou por solicitação da maioria simples dos membros do NAI.

Parágrafo único. Os membros serão convocados pelos meios usuais (e-mails ou por
telefone) de uso corrente na Instituição.

Art. 17. Os membros que faltarem às reuniões para as quais foram convocados deverão
justificar sua ausência em até 05 (cinco) dias úteis após a realização das mesmas, e, os
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que faltarem por 03 (três) vezes consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas, sem justificativa,
serão automaticamente desligados do Núcleo.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 18. Caberá ao Coordenador do NAI encaminhar os casos omissos e os recursos
interpostos em decorrência da aplicação do presente Regulamento diretamente à Reitoria.

Parágrafo único. Em decorrência da previsão preambular das interfaces das Pró-Reitorias
e Reitoria, as demandas de âmbito das Pró-Reitorias serão encaminhadas para a
Reitoria, cabendo a esta a decisão final.

Art. 19. O presente Regulamento do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da
Universidade do Oeste Paulista - Unoeste cumprirá com o trâmite regular de análise e
aprovação, pelos setores competentes.
Art. 20. Este Regulamento, após aprovação do Conselho Universitário da Unoeste, entra
em vigor na data da Portaria da Reitoria.
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13. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Na Unoeste, a comunicação com a sociedade está orientada para a difusão de
conhecimentos e informações aos diversos públicos tocados direta e indiretamente pela
Instituição. Tais conteúdos são segmentados de acordo com as características dos
públicos e dos conteúdos de comunicação para cada meio, contudo vários deles
transpassam diversos segmentos.
Nesse contexto, a Unoeste, por meio do Departamento de Comunicação – Decom
utiliza práticas e estratégias de comunicação diversificadas e bem definidas para garantir
a efetividade, credibilidade e pluralidade das ações e assim conquistar resultados
tangíveis para a IES. Tais estratégias são pautadas em pesquisas de mercado realizadas
pelo próprio Decom e também nos relatórios de autoavaliação institucional desenvolvidos
pela CPA. A utilização de dados de pesquisas, bem como a necessidade de estarem
alinhadas com o mercado, torna a inovação nas comunicações algo frequente e
necessário.
Para tanto, o DECOM opera com equipe multidisciplinar abrangendo as
competências da publicidade e propaganda, jornalismo empresarial, assessoria de
imprensa e ouvidoria.
No que se refere à publicidade e propaganda, a comunicação é dividida em dois
grandes grupos: comunicação institucional, com características mais abrangentes e que
asseguram a transversalidade da comunicação e comunicação promocional, com foco na
divulgação das ofertas dos serviços oferecidos pela Unoeste.
Na esfera da comunicação institucional, os esforços de comunicação são
direcionados para a valorização, reconhecimento, projeção, valores e missão da
universidade, divulgando a instituição em seus aspectos mais amplos para garantir a
visibilidade de sua imagem como uma instituição que desenvolve a educação num
ambiente inovador e crítico-reflexivo e compromissada com a formação de cidadãos
responsáveis sócioambientalmente. Podem-se citar exemplos de comunicações desse
tipo a divulgação de conceitos de avalições de cursos; IGC; resultados de aprovações em
entidades de classe, como OAB; catálogo de cursos; resultados de avaliações externas
tanto do MEC quanto produzidos por veículos particulares e independes como a Folha
RUF e Guia do Estudante, eventos que estimulem o contato entre a Universidade e seus
diversos públicos.
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No âmbito da comunicação promocional, os esforços de divulgação são
direcionados tendo em vista a promoção dos serviços oferecidos pela Universidade.
Assim, são utilizadas as ferramentas e veículos de comunicação de acordo com o público
ao qual a mensagem será direcionada. Pode-se citar como exemplos de campanhas e
materiais de comunicação desse tipo: campanhas de vestibulares, cursos técnicos, cursos
livres e de extensão universitária e cursos de pós-graduação, tanto para a modalidade
presencial, quanto para a distância.
Assim como na publicidade, os trabalhos de jornalismo empresarial e assessoria de
imprensa realizados pelo Decom têm papel fundamental nas campanhas de comunicação
da Universidade. Esses trabalhos estão direcionados à divulgação de ações de ensino,
pesquisa e extensão, como a transmissão de resultados de estudos e conhecimentos
desenvolvidos na universidade, inovações tecnológicas, conteúdos artísticos e culturais,
ações de inclusão, empreendedorismo e atendimentos à população além de atividades do
cotidiano da universidade. Para tanto, são utilizadas estratégias como a produção de
notícias para o Portal da Unoeste, o envio de releases para a imprensa e posterior análise
e mensuração do impacto do material enviado. Há também o atendimento às demandas
dos veículos jornalísticos, serviço muito requisitado em razão de a universidade ser a
única da região de Presidente Prudente a contar com profissionais em todas as áreas do
conhecimento; o acompanhamento do que é divulgado sobre a Unoeste na mídia
impressa e online; a produção de materiais específicos como a revista Saiba Mais
Unoeste e livros comemorativos; além do relacionamento com profissionais da imprensa
local, regional, estadual e nacional.
Adicionalmente, as revistas científicas e os anais do Encontro de Encontro de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste são editados e publicados pela pró-reitoria de
pesquisa e pós-graduação, por meio da Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação - CPDI, assim como diversos setores, com o apoio do Decom, produzem seus
próprios conteúdos.

Portais e redes sociais
A Unoeste dispõe de portais eletrônicos de informação tanto para a comunidade
interna quanto para a externa. Para a comunidade interna está disponível o portal
denominado Intranet, já para o público em geral, inclusive o interno, está disponível o
portal da Unoeste na Internet.
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O portal da Intranet está organizado em seções que disponibilizam informações
gerais no formato de notícias, dicas e comunicados, documentos de uso interno,
consultas, legislações, núcleos de trabalho, manuais de sistemas administrativos e
acesso controlado a alguns sistemas de informação da instituição, como por exemplo,
Comunicação Interna, Requisição de Materiais e outros. O portal da Unoeste na Internet
atende às características das comunicações promocionais e institucionais e possibilita ao
público conhecer a instituição em seu aspecto mais amplo. A partir dele é possível
perceber o alinhamento da Universidade para manter o público bem informado a respeito
do que acontece dentro e fora dos muros da instituição. Há espaços dedicados para
apresentação da Universidade, seus prêmios e resultados de avaliações, os campi,
localização. Além disso, o portal disponibiliza documentos e informações que contribuem
para a manutenção da transparência institucional, como sua organização acadêmica e
administrativa, comissão de avaliação, seu PDI, PPI, Regimento Geral, estatuto, relatórios
da CPA, Núcleo de acessibilidade e Inclusão - NAI, informações sobre o plano de logística
sustentável da instituição, entre outros.

Ouvidoria
Soma-se aos fluxos de comunicação o serviço de ouvidoria. Nesse processo, a
ouvidoria tem papel importante e está disponível no site e em destaque na base da maior
parte das páginas do portal da Unoeste. Existem ainda páginas dedicadas para outras
formas de contato, como por exemplo: telefones internos, e-mails, assessoria de
imprensa, call center por meio de 0800 ou chat. O serviço de ouvidoria da Unoeste atende
aos membros das comunidades internas e externas e assim se estabelece como um
canal de comunicação oficial, transparente e direto com a universidade. Através de seu
caráter mediador e estratégico, a ouvidoria facilita e promove a interlocução entre a
comunidade e os mais diversos setores da Unoeste, seja no auxílio à resolução de
problemas, seja no direcionamento de críticas, sugestões e elogios.
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14. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
Para o quinquênio 2018-2022 estão previstas receitas e despesas em função da
expansão do número de cursos, de criação de campus fora de sede, e de novos polos de
apoio presencial aos cursos a distância, com investimentos em infraestrutura adequada ao
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Esta instituição inicia seu
trabalho educacional em 2018 com um percentual de superávit (receitas menos despesas) de
22,49%, com variação prevista para 21,89%, projetado para 2022. Essa variação para menos
se deve a dois fatores básicos, ou seja, retração na oferta dos financiamentos aos alunos pelo
governo através do FIES, e aos diversos investimentos nos campi fora de sede com as
construções de mais de 14.000m² em cada um. Mesmo assim, a sustentabilidade financeira
da Unoeste apresenta harmonia e estabilidade, de modo a continuar seu compromisso na
oferta da educação superior de qualidade para a comunidade na qual está inserida.
A Universidade do Oeste Paulista, segundo seu Estatuto, é uma instituição
pluridisciplinar de formação de quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de
extensão e de domínio e cultura do saber humano, regida por legislação específica vigente,
pelo Estatuto da Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC (mantenedora), pelo
seu Estatuto, pelo Regimento Geral, e por atos normativos internos. Sendo assim, a Unoeste
tem autonomia didático-científica, administrativa, financeira e disciplinar, dentro dos limites
fixados pela legislação específica vigente. Nesse sentido, os recursos financeiros necessários
às atividades de ensino, pesquisa e extensão, com vistas à continuidade dos compromissos
na oferta da educação superior, são provenientes de receitas oriundas de mensalidades
(principal fonte) pagas pelos alunos dos diferentes cursos, repassadas pela mantenedora.
Toda a movimentação de recursos financeiros está sob a responsabilidade da Reitoria, a
qual, ouvidas as solicitações dos demais segmentos (pró-reitorias, faculdades, cursos,
departamentos, setores), propõe aos conselhos superiores (Conselho Universitário – CONSU
e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE), dentro de um plano orçamentário
plurianual e de acordo com as prioridades assumidas, a sustentação da continuidade e
crescimento acadêmico-científico.
A sustentabilidade financeira é um processo contínuo por meio do qual a instituição
reconhece sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas
atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Neste
plano do desenvolvimento institucional, pode-se afirmar que a sustentabilidade está
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relacionada à manutenção dos investimentos na medida necessária para recompor o
desgaste, a expansão e a recriação dos sistemas constituídos.
Nesta dimensão, a sustentabilidade financeira da instituição é avaliada do ponto de
vista da possibilidade de dar continuidade aos compromissos de oferta da educação superior,
fazendo cumprir seu significado social, tendo como parâmetro básico a captação de recursos
para a instituição e sua alocação em programas de ensino, pesquisa e extensão. Quanto às
demandas de investimentos para novas obras, a maior concentração ocorrerá no presente
quinquênio, 2018-2022, sendo que, além do término de obras já iniciadas, remodelações e
adaptações nas já existentes, haverá investimento maciço nas novas construções para o
funcionamento dos campi fora de sede, bem como adaptações/reformas nos novos polos de
apoio presencial para os cursos EAD. Isso justifica a diminuição na capacidade financeira
demonstrada em percentual para o quinquênio.
Os recursos financeiros da Universidade do Oeste Paulista (mantida), conforme dispõe
o seu Estatuto, em seu artigo 2º e parágrafos, podem ser provenientes de receitas oriundas
de suas atividades (mensalidades dos alunos), com eventuais donativos, incentivos públicos
ou privados e com a contribuição dos associados que, quando necessária, será decidida em
Assembleia Geral com a participação do quadro associativo, sendo os mesmos totalmente
direcionados às necessidades do ensino, pesquisa e extensão, conforme a finalidade
precípua desta Instituição.
Quando da elaboração deste PDI, foram considerados os recursos provenientes das
mensalidades escolares, multas, taxas e emolumentos por serviços prestados, rendas de
bens e da aplicação de valores mobiliários, os quais subsidiam todas as atividades inerentes
à missão institucional - ensino, pesquisa e extensão - conforme são apresentados nos
balanços anuais da APEC (mantenedora).
As demonstrações contábeis da APEC, que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo, assim como o resumo das
principais práticas contábeis, foram objeto de auditoria independente (relatório datado de 09
de abril de 2018). Assim consta no relatório: “Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da APEC em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil”.
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15. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) NA UNOESTE
15.1. Trajetória da EAD na Unoeste
As transformações ocorridas na sociedade têm exigido novas formas de viver,
trabalhar e de fazer educação. Neste contexto, a legislação que regulamenta o ensino a
distância promoveu uma modernização do ensino no Brasil ao criar novas formas de
acesso à educação, propostas curriculares inovadoras que possibilitam o auto
aperfeiçoamento e novas possibilidades de ensino-aprendizagem, sobretudo, a partir da
aplicação de novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).
De forma geral, a utilização das TICs pelo ensino a distância desencadeou um
processo interativo e avançado na educação, com diferentes maneiras de se aprender
métodos organizados e elementos componentes para uma produção de conhecimentos
com qualidade. Por outro lado, este cenário criou novas atribuições e um novo perfil para
o aluno, para o professor e para os gestores envolvidos com o ensino no país, passando
a exigir destes uma preparação para atuar com as novas linguagens e metodologias de
ensino-aprendizagem.
Oficialmente, a Educação a Distância (EAD) surgiu no país com a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a qual
regulamenta o seu desenvolvimento demonstrando a evidência de sua viabilidade e
importância para o fortalecimento dos processos educacionais do país. O art. 80 da
referida lei explicita que: “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação
de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de
educação continuada”.
De acordo com esse artigo, é possível verificar que a EAD não é um modismo, ou
seja, é parte das atuais mudanças do sistema educacional brasileiro, que inclui não
somente a democratização do acesso ao mundo do saber, como também, a adoção de
novos paradigmas educacionais que visam a formação de indivíduos autônomos, críticos
e capazes de pensar, agir e de transformar a sociedade através do conhecimento.
Ainda no que diz respeito à legislação que regulamenta o ensino na modalidade a
distância no Brasil, o Decreto nº. 9.057 de 25 de maio de 2017 que regulamenta o art. 80
da Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 em seu art. 1º assim caracteriza a educação
a distância:
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Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso,
com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva
atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em
lugares e tempos diversos.

Da análise desse artigo, pode-se depreender que a EAD surge como uma resposta
para uma demanda cada vez maior por qualificação e capacitação profissional
permanente, e um importante instrumento de inclusão e democratização do acesso a
níveis crescentes de escolaridade, ao possibilitar a criação de novos lócus de ensinoaprendizagem que independem de espaços físicos e geográficos.
Considerando esse cenário, o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) com o
objetivo de cumprir a missão da Unoeste de possibilitar por meio da EAD o acesso ao
ensino superior de qualidade a um maior número de pessoas e de ampliar sua área de
abrangência de atuação da Unoeste em âmbito regional, dará continuidade nas ações de
EAD que vem realizando desde que o mesmo foi instituído.
Para tanto, o NEAD elaborou o Plano de Gestão da EAD em consonância com as
políticas institucionais da Unoeste expressas em seu Projeto Pedagógico Institucional
(PPI) e em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período 2018-2022.
Dessa forma, a Unoeste espera contribuir com a democratização do acesso à educação
formal, a diminuição de barreiras geográficas, e de atender as demandas da atual
sociedade globalizada e tecnologizada.
Resumidamente, a trajetória da EAD na Unoeste até 2018 está marcada por
diversos momentos importantes, tais como:


2000: início da EAD na Unoeste com a oferta do curso de extensão Aprendendo a
Aprender na modalidade a distância.



2005: oferta de disciplinas na modalidade a distância nos cursos superiores
reconhecidos da Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente
Prudente (FACLEPP), conforme o disposto na Portaria nº. 4.059, de 10 de
dezembro de 2004; implementação do Moodle – um software livre de apoio à
aprendizagem, executado em um ambiente virtual de aprendizagem, para
utilização nas disciplinas na modalidade a distância da FACLEPP.
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2006: ampliação do uso do Moodle como ferramenta auxiliar no processo ensinoaprendizagem para todos os cursos presenciais (graduação, pós-graduação,
extensão e aperfeiçoamento) da Unoeste.



2009: credenciamento da Unoeste para a criação e oferta de Cursos de PósGraduação Lato Sensu a distância – Portaria nº. 248 de 17 de março de 2009.



2010: criação do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) - Portaria nº. 010/2010 –
Reitoria da Unoeste, de 27 de janeiro de 2010 e institucionalização da EAD na
Universidade; desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Aprender Unoeste pelo Setor de Web da Universidade.



2011: início da produção de material didático de Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu e do Curso de Administração EAD junto a Comissão de Produção de
Material Didático (CCPM) do NEAD; solicitação de recredenciamento da Lato
Sensu EAD; solicitação de credenciamento de EAD para a oferta de cursos de
graduação; solicitação de autorização do Curso de Graduação e Administração
EAD; implantação do Aprender Unoeste para todos os cursos da Unoeste; início da
formação de professores para atuarem na EAD por meio da oferta do Curso de
Aperfeiçoamento Tutoria em EAD.



2012: ampliação da oferta de disciplinas na modalidade a distância para todos os
cursos superiores reconhecidos da Unoeste (Portaria nº. 4.059, de 10/12/ 2004);
início da capacitação de docentes para uso do Aprender Unoeste.



2013-2014: elaboração de material didático de Cursos de Pós-graduação Lato
Sensu e dos Cursos de Graduação em Administração e Pedagogia de EAD.



2015: credenciamento da Unoeste com Conceito Institucional (CI) 4 para atuar no
nível de graduação na modalidade a distância em seus campi em Presidente
Prudente/SP e em mais dois Polos de Apoio Presencial, em Dracena/SP e em
Martinópolis/SP (Portaria nº. 1.076, de 24/11/2015); lançamento e oferta de novos
Cursos de Pós-graduação Lato Sensu EAD; ampliação do número de Polos de
Apoio Presencial de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu EAD; desenvolvimento
e implantação do Sistema de Polos – um sistema que possibilita o
acompanhamento pelos Polos das matrículas nos Cursos de Pós-graduação Lato
Sensu EAD, visualização de relatórios sobre a situação dos alunos, cronograma de
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disciplinas, lançamento de notas, entre outras funções, além de permitir o envio de
e-mail e SMS aos alunos.


2016: autorização do Curso de Graduação em Administração EAD (Portaria nº. 18
de e implantação 04/02/2016; elaboração de material didático das disciplinas na
modalidade a distância dos cursos de graduação presenciais; desenvolvimento e
implantação do SAGA que possibilita uma visão gerencial dos Cursos de
Graduação EAD por meio de gráficos e relatórios referentes à situação dos alunos,
turmas e matrículas, além de funcionar como uma ferramenta de comunicação com
os alunos por meio de envio de e-mails e SMS; expansão da equipe técnicoadministrativa, do corpo docente, de tutores e de coordenadores de cursos, e a
ampliação da infraestrutura física e tecnológica do Polo Sede; solicitação de
autorização dos Cursos de Graduação de EAD em: Logística, Gestão da
Qualidade, Marketing, Pedagogia, Gestão de Recursos Humanos, Processos
Gerenciais e Gestão Financeira; criação e oferta de novos cursos de
aperfeiçoamento e extensão de EAD.



2017: ampliação da oferta de disciplinas na modalidade a distância para os cursos
autorizados da Unoeste, conforme dispositivos estabelecidos na Portaria nº. 1.134,
de 10 de outubro de 2016; autorização dos Cursos de Graduação EAD: Logística
(Portaria nº. 596, de 09/06/2017), Gestão da Qualidade (Portaria nº. 590, de
09/06/2017); Marketing (Portaria nº. 645, de 29/06/2017); Gestão de Recursos
Humanos (Portaria nº. 964, de 01/09/2017), Pedagogia (Portaria nº. 964, de
01/09/2017), Processos Gerenciais (Portaria nº. 1.041, de 03/10/2017) e Gestão
Financeira (Portaria nº. 1.117, de 03/10/2017); contratação da empresa Educa
Insights para realização de estudos de mercado para expansão da EAD da
Unoeste; desenvolvimento pelo NEAD dos cursos on-line de extensão constituintes
do Programa de Nivelamento da Unoeste: Matemática, Matemática Financeira e
Língua Portuguesa; criação e oferta de novos cursos de aperfeiçoamento e
extensão de EAD.



2018: início do Programa de Nivelamento da Unoeste e oferta dos cursos de online de extensão: Matemática, Matemática Financeira e Língua Portuguesa;
expansão da quantidade de Polos de Apoio Presencial para a oferta dos Cursos de
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Graduação EAD, de acordo com o CI 4 da Instituição e o estabelecido nos
Decretos nº. 9.057 de 25 de maio de 2017 e nº. 9.235 de 15 de dezembro de 2017.
Para o quinquênio 2018-2022, estão previstas a realização das metas e a
execução das ações delineadas no Plano de Gestão da EAD e no PDI, as quais dizem
respeito genericamente à expansão da EAD na Unoeste, por meio da ampliação da oferta
de cursos de graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento e extensão de EAD; da
ampliação do número de polos de apoio presencial; do aumento da quantidade de
docentes, tutores e corpo técnico-administrativo na Sede e nos Polos de Apoio
Presencial; e da expansão da infraestrutura física e tecnológica na Sede e nos Polos de
Apoio Presencial. Além do atendimento dessas metas, ressalta-se o empenho do NEAD
em desenvolver ações que visam formar e capacitar continuamente docentes, tutores e
pessoal técnico-administrativo para atuarem na modalidade de EAD.

15.2. O Núcleo de Educação a Distância (NEAD)
Conforme mencionado, o NEAD foi criado pela Unoeste em 2010 pela Portaria
CONSU/Unoeste nº. 10. Trata-se de um departamento vinculado diretamente a Reitoria,
mas que está integrado com as Pró-Reitorias Administrativa, Acadêmica, de Pesquisa e
Pós-Graduação e de Extensão e Ação Comunitária, responsável pela concepção,
produção, operacionalização, desenvolvimento, gestão e avaliação de cursos, programas
e projetos de EAD na Unoeste.
Missão do NEAD: possibilitar o acesso ao ensino superior de qualidade para as
pessoas que buscam realizar o sonho de ingressar em um curso superior ou de
aperfeiçoar sua formação profissional, e ampliar a área de abrangência de atuação da
Unoeste em âmbito regional, por meio da modalidade de EAD.
Visão do NEAD: tornar a Unoeste referência regional em EAD até 2022.
Para que possa cumprir sua missão, bem como alcançar sua visão de futuro, o
NEAD conta com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de diversas áreas
do conhecimento que estão sob o comando de quatro coordenações: a Coordenação
Geral, a Coordenação Acadêmica, a Coordenação Administrativa e a Coordenação de
Tecnologia e Produção de Materiais, conforme se pode verificar na Figura 19.
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Figura 19 - Organograma do NEAD da Unoeste

Coordenação
Geral

Coordenação
Acadêmica

Coordenação de
Tecnologia e Produção
de Materiais

Coordenação
Administrativa

Fonte: Regimento Interno do NEAD (NEAD/Unoeste, 2018)

A Coordenação Geral é responsável pelo planejamento, organização, gestão e
controle de todas as atividades relacionadas ao oferecimento de cursos, programas e
projetos de EAD tanto na Sede quanto nos Polos de Apoio Presencial, e pelo
acompanhamento

dos

trabalhos

realizados

pelas

Coordenações

Acadêmica,

Administrativa e de Tecnologia e Produção de Materiais.
A Coordenação Acadêmica é responsável pelo planejamento, operacionalização e
gestão acadêmica e pedagógica dos cursos de EAD que envolve, entre outras, atividades
relacionadas à criação, sistemas de oferta, formas de acesso, metodologia de ensino e
aprendizagem e avaliação de cursos, programas e projetos de EAD. Esta coordenação
também é responsável pela capacitação de professores e tutores, pelo apoio acadêmicopedagógico aos Polos de Apoio Presencial da EAD da Unoeste, e pelo acompanhamento
dos trabalhos realizados pela Coordenação dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu
EAD, pela Coordenação de Extensão EAD, pelas Coordenações de Cursos de Graduação
EAD e pela Secretaria Acadêmica do NEAD.
A Coordenação de Pós-graduação Lato Sensu EAD é responsável pela
operacionalização e gestão dos cursos de especialização EAD. Já a Coordenação de
Extensão EAD é responsável pela operacionalização e gestão dos cursos de
aperfeiçoamento e extensão.
A Coordenação Administrativa é responsável pela operacionalização e gestão das
atividades administrativas do NEAD, tais como gestão de contratos e pagamentos
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diversos; pelas atividades comerciais que envolvem a geração e captação de alunos; e
ainda pelas atividades de relacionamento com os Polos de Apoio Presencial e Instituições
Parceiras, como, prospecção de Polos e formalização de Parcerias, suporte comercial aos
Polos e Parceiros e realização de visitas nos Polos para auditoria e aferição da
regularidade nas operações e normativas contratuais.
E a Coordenação de Tecnologia e Produção de Materiais é responsável pela
organização das disciplinas de EAD no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unoeste, o
Aprender Unoeste. Esta coordenação também realiza suporte técnico aos professores,
tutores, alunos e Polos de Apoio Presencial do Aprender Unoeste e das demais
ferramentas tecnológicas utilizadas nos cursos, programas e projetos de EAD da
Universidade. Ainda é de sua responsabilidade a manutenção de infraestrutura
tecnológica necessária ao atendimento dos cursos de EAD na Sede e nos Polos de Apoio
Presencial, bem como o planejamento e desenvolvimento dos materiais didáticos
utilizados nestes cursos.
Para realizarem suas funções, as Coordenações Geral, Acadêmica, Administrativa
e de Tecnologia e Produção de Materiais contam com coordenadores de cursos,
professores, tutores e pessoal técnico-administrativo.
Cabe às coordenações a gestão acadêmica dos cursos de EAD. Também cabem
a elas a elaboração junto aos seus Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), professores
e tutores a execução dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs). É imprescindível que
os Coordenadores possuam o perfil de liderança uma vez que eles estarão à frente dos
cursos estimulando, incentivando e apoiando os professores, os tutores e os alunos no
desenvolvimento e sucesso destes.
Os professores são responsáveis pela criação e/ou organização dos conteúdos que
serão estudados nas disciplinas dos cursos EAD, pela pesquisa e indicação de leituras
complementares, pela proposição de estratégias dinâmicas, interativas e inovadoras de
aprendizagem, pela elaboração e correção de diferentes atividades avaliativas e não
avaliativas e de provas, pelo fornecimento de feedback, por sanar possíveis dúvidas dos
alunos, pela realização de aulas on-line em tempo real, pela orientação no
desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso, entre outras atividades.
Já

os

tutores

on-line

e

presenciais

são

encarregados

de

realizar

o

acompanhamento geral dos alunos, capacitar os alunos no AVA Aprender Unoeste, fazer
a mediação professor-aluno, encaminhar as dúvidas dos alunos aos professores,
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identificar os gaps de aprendizagem dos alunos e comunicar os professores, informar as
Coordenações de Cursos os alunos que estão com dificuldades de aprendizagem,
estimular o debate em fóruns, contribuir para aprendizagem colaborativa e cooperativa
dos alunos, entre outras atividades.
A equipe técnica formada por auxiliares, assistentes, analistas e supervisores
administrativos, webdesigners, desenhistas gráficos, revisores, produtores de vídeos,
diagramadores, conteudistas, entre outros, constitui o setor do NEAD denominado de
Comissão Central de Produção de Material Didático (CCPM). Esta equipe é liderada pela
Coordenação de Tecnologia e Produção de Materiais atua na produção de material
didático para a EAD no gerenciamento e suporte técnico aos professores, tutores, alunos
e Polos do AVA Aprender Unoeste, no suporte técnico aos professores, tutores e alunos
dos laboratórios de EAD da Sede, e também na manutenção e zeladoria dos materiais,
equipamentos tecnológicos e infraestrutura da Sede.
A

equipe

administrativa

formada

por

auxiliares,

assistentes,

analistas,

supervisores administrativos, publicitários, mercadólogos, entre outros, liderada pelas
Coordenações Acadêmica e Administrativa atuam respectivamente na Secretaria
Acadêmica do NEAD, no registro, acompanhamento e controle de procedimentos de
matrícula, avaliação e certificação de todos os alunos da EAD da Universidade, da
emissão de documentos escolares e no apoio ao corpo docente e de tutores nas
atividades presenciais e a distância; e no Administrativo-Comercial realizando atividades
de geração, captação e atendimento de alunos, prospecção de novos Polos de Apoio
Presencial, suporte comercial, capacitação e atendimento de polos e cálculo e
encaminhamento de pagamentos diversos ao setor financeiro.
A equipe multidisciplinar do NEAD está instalada no Bloco B1 do Campus II (Polo
Sede) da Unoeste na cidade de Presidente Prudente/SP. No Polo Sede, o NEAD conta
com infraestrutura física e tecnológica para implantação e implementação dos cursos,
programas e projetos de EAD, compatíveis com o prazo de vigência do Plano de Gestão
da EAD e do PDI da Unoeste.

15.3. Cursos de Graduação EAD
A Unoeste oferta atualmente um total de 2.490 vagas em 08 Cursos Superiores
de Graduação na Modalidade a Distância 100% On-line. Contudo, considerando o projeto
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de expansão da EAD da Unoeste, o NEAD buscará viabilizar até 2022 o aumento de
vagas destes 08 cursos que já se encontram em funcionamento, conforme quantidade
apresentada na Tabela 10.

Tabela 10 - Previsão de Aumento de Vagas dos Cursos Superiores de Graduação 100% On-line em
Funcionamento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Curso de Graduação

Modalidade

Administração
Gestão da Qualidade
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Logística
Marketing
Pedagogia
Processos Gerenciais

Bacharelado
CST
CST
CST
CST
CST
Licenciatura
CST

Vagas
Atuais
420
275
275
275
275
275
420
275

Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)

Além dos Cursos Superiores de Graduação 100% On-line, está prevista a oferta de
Cursos Superiores de Graduação na Modalidade a Distância SEMI EAD, ou seja, Cursos
Superiores de Graduação de EAD com até 30% da carga horária total destes realizada
presencialmente. Deste modo, até 70% da carga horária total destes cursos é realizado
de forma on-line, enquanto que os 30% restante ocorre de forma presencial.
Os Cursos Superiores de Graduação EAD da Unoeste estão organizados de duas a
três disciplinas por bimestre, conforme disponibilizado no Calendário de Disciplinas de
cada curso, sendo que a duração média de uma disciplina é de 08 (oito) semanas. No
Calendário de Disciplinas o aluno encontra o início e o término de cada disciplina, bem
como as datas das atividades presenciais obrigatórias previstas no curso que está
matriculado, dentre elas, as avaliações presenciais, os estágios, as práticas profissionais
e de laboratório e as defesas de trabalhos.
Com o objetivo de ambientar o aluno para o ensino de graduação na modalidade a
distância, bem como de ajudá-lo na organização de seus estudos e na construção de sua
autonomia, é ofertada a todos os ingressantes da graduação EAD a disciplina
Ambientação em EAD. De modo geral, para que o aluno obtenha êxito nos estudos, é
necessário que ele realize a leitura dos materiais didáticos, assista às videoaulas,
participe das webconferências, e realize as atividades on-line e presenciais de cada
disciplina.
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No processo pedagógico dos Cursos Superiores de Graduação EAD, os alunos
devem

realizar

obrigatoriamente

as

Atividades

Avaliativas

On-line

(AAO)

e

facultativamente as Atividades de Fixação On-line, por meio das diversas ferramentas do
AVA Aprender Unoeste, como as de natureza síncrona como o chat e a webconferência,
e as de natureza assíncrona como o fórum, diário de bordo, envio de arquivo, questionário
e trabalho orientado, e ainda as de trabalho coletivo como o wiki.
As AAO destacam-se pelo caráter formativo e por proporcionarem a auto avaliação
discente. As avaliações de estudos a distância podem ser indicadores significativos para
se redirecionar o planejamento pedagógico e a orientação para a recuperação da
aprendizagem, quando necessário. Essas atividades de avaliação a distância devem
proporcionar ao aluno o desenvolvimento da reflexão crítica e a expressão dos
conhecimentos que ele vai construindo no decorrer das disciplinas.
É importante ressaltar que no AVA Aprender Unoeste encontra-se disponível, além
do material didático das disciplinas dos cursos de graduação EAD, links para textos
complementares, vídeos, imagens, gráficos, tabelas, animações, entre outros, que visam
o aprofundamento dos estudos dos alunos. Em suma, trata-se de um ambiente que
permite a interação permanente entre alunos-professores, alunos-tutores, tutoresprofessores, tutores-alunos e alunos-alunos.
Nesse contexto, a modalidade de EAD tem caráter inovador, por possibilitar o
desenvolvimento de espaços flexíveis de ensino e aprendizagem e de permitir que o
aluno seja instrumentalizado para investir em sua formação, apropriando-se de
conhecimentos, numa relação mais dialógica com os professores e alunos, formando uma
rede colaborativa. Na EAD, os aspectos da interatividade são reforçados e a autonomia
valorizada, pressupondo o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas.
Nos Cursos Superiores de Graduação na Modalidade a Distância 100% On-line, o
aluno precisa comparecer à Sede/Polo de Apoio Presencial para realizar somente duas
atividades presenciais obrigatórias: as Provas Presenciais (PP) e a apresentação do
Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) - quando este último estiver previsto no PPC que
o aluno está matriculado.
Já nos Superiores de Graduação na Modalidade a Distância SEMI EAD, o aluno
precisa comparecer à Sede/Polo de Apoio Presencial ou ainda em Ambiente Profissional
para realizar todas as atividades presenciais obrigatórias previstas no PPC que estiver
matriculado, além das Provas Presenciais (PP) e da apresentação do Trabalho de
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Conclusão do Curso (TCC), tais como, aula inaugural, tutorias, estágios, práticas
profissionais, oficinas de apoio à aprendizagem, seminários integradores, palestras,
apresentação de resultados de pesquisas e atividades de campo, conferências e mesas
redondas, e aulas dialogadas e ministradas por professores da Unoeste e profissionais
convidados, dentre outras atividades.
Tais atividades deverão ser programadas e inseridas no Calendário de Disciplinas
de cada curso, bem como no Cronograma de Estudos de cada disciplina, sendo que a
ênfase deve ser dada na avaliação da capacidade do aluno de aplicar os conhecimentos
de forma interdisciplinar, relacionando a teoria e a prática.
É importante ressaltar que as atividades presenciais dos Cursos de Graduação EAD
estão condizentes com os dispositivos do Art. 4º da Lei nº. 9.057 de 25/05/2017 que
menciona que “as atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas
profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos projetos pedagógicos
ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, que devem ser realizadas na
Sede da Unoeste ou em seus Polos de EAD ou ainda em ambiente profissional, conforme
as Diretrizes Curriculares Nacionais”.
Nos Cursos Superiores de Graduação EAD da Unoeste há uma preocupação em
avaliar o aluno continuamente, a fim de verificar constantemente o seu progresso, bem
como de estimulá-lo a ser ativo na construção do seu conhecimento. Desse modo, os
coordenadores de curso, professores e tutores estão em permanente acompanhamento
dos alunos, para que assim, consigam identificar eventuais dificuldades na aprendizagem
destes, bem como tenham tempo hábil de propor ações visando sanar essas dificuldades
durante o processo ensino-aprendizagem.
Além desta avaliação contínua do aluno, o processo de avaliação da aprendizagem
é composto pelas AAO e pela PP. As AAO são as atividades que o aluno desenvolve pelo
AVA Aprender Unoeste, e a PP é a avaliação obrigatória que ocorre na Sede ou nos
Polos de Apoio Presencial e que contempla questões referentes a todo conteúdo das
disciplinas.
As AAO correspondem a 48% da média final da disciplina e a PP corresponde a
52% da média final da disciplina. Ambos têm uma pontuação que vai de 0 (zero) à 10
(dez) pontos. Para ser considerado aprovado na disciplina o aluno deve obter Média Final
(MF) igual ou superior a 6,0 (seis), sendo que esta nota é obtida considerando-se os
percentuais acima:
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𝑀𝐹 = (𝐴𝐴𝑂 𝑥 0,48) + (𝑃𝑃 𝑥 0,52)
𝑆𝑒 𝑀𝐹 >= 6,0 𝑜 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎
𝑆𝑒 𝑀𝐹 < 6,0 𝑜 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒 (𝐸𝑋) 𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎
𝐸𝑋 é 𝑢𝑚𝑎 𝑃𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑡é 10,0 (𝑑𝑒𝑧) 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑆𝑒

𝑀𝐹 + 𝐸𝑋
>= 5,0 𝑜 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎
2

𝑆𝑒

𝑀𝐹 + 𝐸𝑋
<= 5,0 𝑜 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎
2
Caso o aluno deixar de comparecer na PP na data fixada, por motivo

comprovadamente relevante, poderá requerer a Prova de 2ª Chamada em uma nova
data. Todas as datas das AAO e da PP são divulgadas no início das aulas no
Cronograma de Estudos de cada disciplina.
A abordagem didático-pedagógica dos Cursos Superiores de Graduação EAD está
pautada na atuação das coordenações, no papel dos docentes e no trabalho realizado
pelos tutores on-line e presenciais. Também se baseia na utilização de material didático,
permitindo que os alunos tenham contato com diferentes tipos de materiais, e na
combinação de TICs no processo de ensino-aprendizagem destes. Considerando essa
abordagem, o aluno conta em seu percurso de formação com professores devidamente
qualificados na área, tutoria on-line e presencial, material didático impresso e on-line e
apoio das TICs.
Os docentes têm buscado propiciar estratégias de ensino-aprendizagem que
possibilitem que os alunos desempenhem papel ativo na construção do seu próprio
conhecimento, assim como do conhecimento coletivo. Nesse sentido, eles têm assumido
um papel mais dinâmico, deixando de serem meros transmissores de conhecimentos e
passando a serem facilitadores e orientadores do processo ensino-aprendizagem na
formação dos alunos de EAD.
Do mesmo modo, os tutores on-line e presenciais vêm compreendendo que a
função da tutoria não se limita a ser somente um elo entre coordenações de cursos,
docentes e alunos, mas que a prática da tutoria também envolve buscar novas formas de
fazer com que o aluno pense de forma crítica. Para tanto, a tutoria deve participar de todo
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o processo de aprendizagem dos alunos, tal como, orientando os docentes na elaboração
de planos de estudos, apontando direções a partir dos resultados das avaliações,
repensando maneiras de incentivar e orientar os alunos e estimulando e organizando o
trabalho grupal e cooperativo, de modo a garantir a construção coletiva do conhecimento,
sem abrir mão da autonomia do aluno e sua liberdade em aprender.
Neste contexto, a tutoria é um componente fundamental da EAD da Unoeste e um
dos elementos do processo educativo que pode ser entendido como uma ação
orientadora global, chave para mediar e articular a instrução e o educativo, o estudante e
o material didático dos cursos. De maneira ampla, os tutores, são responsáveis por
promoverem e facilitarem os processos de interação entre alunos/professores,
alunos/tutores e alunos/alunos. Do mesmo modo, cabem aos tutores acompanhar as
atividades discentes, motivar a aprendizagem e, sobretudo, criar situações que
possibilitem aos alunos perceberem que apesar do estudo ser autônomo, eles podem
compartilhar seus conhecimentos.
Como mediadores, os tutores assumem papel relevante na EAD da Unoeste, uma
vez que atuam como intérpretes do curso junto ao aluno, esclarecendo suas dúvidas via
corpo docente e equipe técnico-administrativa, estimulando-o a prosseguir e, ao mesmo
tempo, participando da avaliação da sua aprendizagem. Ademais, os tutores são
responsáveis pelo acompanhamento pedagógico e pela avaliação da aprendizagem e do
percurso de cada estudante sob sua orientação. Para tanto, devem expressar uma atitude
de excelente receptividade diante dos alunos e assegurar um clima motivacional.
A tutoria ocorrerá de forma on-line, e quando previsto nos PPC também haverá a
tutoria presencial. A tutoria on-line tem como objetivo orientar os alunos em suas dúvidas
e questões sobre os conteúdos e sobre as AAO e as atividades de fixação, de forma
rápida e objetiva, por meio da utilização das ferramentas do Aprender Unoeste.
A tutoria on-line é realizada na Sede por meio do atendimento a distância. O tutor
on-line é um especialista na área de conhecimento do curso e possuidor de domínio no
uso dos recursos computacionais e internet. Ele atua junto aos docentes responsáveis
pelas disciplinas, como mediador e orientador das atividades, acompanhando o
desenvolvimento e a participação dos alunos e identificando os avanços e dificuldades no
sentido de fornecer-lhes o máximo de subsídios.
Dentre suas atribuições, destacam-se: orientar o aluno para o estudo a distância,
buscando mostrar a necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem; orientar o
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aluno, individualmente ou em grupo, com o intuito de contribuir para a construção de
metodologias de estudo; estimular a participação do aluno a expor suas dúvidas, tanto
com relação ao conteúdo da disciplina quanto às dificuldades de outra natureza que
estejam atrapalhando o seu desenvolvimento no curso; ajudar o aluno a encontrar
soluções para os problemas e o auxiliar no processo de aprendizagem; promover a
interatividade entre aluno-aluno por meio da formação de grupos de estudos, debates e
troca de ideias; e indicar livros, sites e blogs incentivando a pesquisa de materiais fora do
ambiente virtual de aprendizagem.
A tutoria presencial tem como objetivo auxiliar os alunos em questões relativas ao
funcionamento e uso da estrutura da Sede e dos Polos de Apoio Presencial, orientá-los
quanto à adaptação à educação a distância e ajudá-los nas atividades que contribuam
para a formação de uma aprendizagem autônoma. O tutor presencial tem como função
principal atender os alunos em questões relativas ao processo de aprendizagem e a
prestação de orientação para que sejam atingidos os objetivos de formação de cada
disciplina.
Além disso, uma das mais importantes atribuições da tutoria presencial é tornar o
processo de aprendizagem da EAD menos solitário e mais comunitário. De forma geral, o
tutor presencial é especialista na área de conhecimento do curso e atua em horários
predeterminados na Sede e nos Polos nas atividades presenciais previstas nos projetos
de desenvolvimento dos cursos. Também caso esteja previsto nos PPC práticas de
laboratório ou de campo, o tutor presencial será o responsável pela condução dessas
atividades.
Antes de iniciarem suas atividades, os tutores on-line e presenciais recebem
formação em EAD oportunizada pelo NEAD, e ao longo do desenvolvimento dos cursos,
estes são estimulados a buscarem capacitação contínua na modalidade a distância.
Como forma de regimentar e fortalecer a atuação da tutoria nos Cursos Superiores de
Graduação EAD da Unoeste, as atribuições dos tutores on-line e presenciais estão
elencadas no Manual do Tutor da Unoeste.
Diante do exposto, é possível verificar que o docente e os tutores estão disponíveis
durante todo o curso para esclarecer as dúvidas dos alunos, bem como orientá-los em
seus estudos. Ademais, por meio das aulas on-line (webconferências) realizadas em
tempo real, os professores aprofundam os temas tratados nas disciplinas a partir da
aplicação de metodologias ativas, como aplicação de Casos de Estudo, Peer Instruction,
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Aprendizagem Baseada em Projetos, entre outras, priorizando deste modo, a
aprendizagem ativa do aluno.
Além do apoio dos professores e dos tutores, o aluno da graduação EAD conta
também com o auxílio das Coordenações de Curso, que o orientará em todas as etapas
da sua vida acadêmica. Em síntese, o acompanhamento da aprendizagem do aluno da
graduação EAD é realizado pela coordenação de seu curso, docentes, tutores on-line e
presenciais e equipe de EAD da Unoeste, por meio de diferentes veículos de
comunicação como telefone, e-mail e internet ou presencialmente.
O material didático, sob a forma de unidades didáticas, aulas web, videoaulas e
webconferências são elaborados por docentes conteudistas internos e externos a
Unoeste, e produzidos pela equipe da CCPM, por meio de tratamento didáticopedagógico adequado para a modalidade a distância. Além deste material, os alunos dos
Cursos EAD contam com material de apoio e com o acervo disponível por duas
bibliotecas virtuais: A Pearson Virtual e a Minha Biblioteca
Em linhas gerais, o material didático deve ser autoexplicativo, de modo a contribuir
para um estudo autônomo, prático de modo a facilitar a busca de informações, autêntico
de modo a apresentar coerência com o conteúdo proposto, motivador de modo que auxilie
o aluno na busca por novos conhecimentos e variado de modo que possa atender os
estilos de aprendizagem dos alunos. Também deve ajudar o aluno a pensar por conta
própria, assim como ser interativo e permitir ao aluno um papel ativo na construção do
seu aprendizado.
No Aprender Unoeste, além das disciplinas do curso, o aluno tem acesso a Sala de
Coordenação, onde a estão disponibilizados todos os regulamentos, avisos, e datas
importantes, e também se constitui um meio de comunicação entre os alunos e o
coordenador de seu curso. É neste Ambiente Virtual também que os alunos têm acesso
aos materiais didáticos que possuem uma linguagem clara e dialógica a fim de favorecer
o aprendizado do aluno. Tudo é preparado e planejado para que o aluno tenha uma
aprendizagem significativa e exitosa, além de sair preparado para o mercado de trabalho.
O acompanhamento sistemático dos processos de operacionalização dos
procedimentos acadêmicos deverá gerar informações que permitam certificar se o aluno
está alcançando os objetivos propostos, se as metodologias estão adequadas a fim de
garantir eficácia no processo ensino-aprendizagem e, ainda, de subsidiar a seleção de
oportunidades para a construção do conhecimento desejado, analisar o desempenho de
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discentes e docentes, orientar e auxiliar na definição e redefinição de estratégias de
ensino-aprendizagem com base em dados quantitativos e qualitativos. Para tanto, são
utilizados os sistemas informatizados disponíveis na Sede e nos Polos de Apoio
Presencial: o Sistema de Controle Acadêmico (SCA), o Aprender Unoeste, o Sistema de
Polos e o SAGA - todos desenvolvidos pelo pessoal técnico-administrativo da Unoeste.
Para o período de vigência do PDI da Universidade 2018-2022, estão previstas as
aberturas dos Cursos Superiores de Graduação EAD conforme apresentado na Tabela 11.

Tabela 11 - Previsão de Abertura de Cursos Superiores de Graduação EAD para a
Vigência do PDI 2018-2022
CURSO

GRAU

VAGAS

ANO

1 Pedagogia

Licenciatura

420

2018

2 Gestão de Recursos Humanos

CST

275

2018

3 Gestão Financeira

CST

275

2018

4 Logística

CST

275

2018

5 Processos Gerenciais

CST

275

2018

6 Ciências Contábeis

Bacharelado

1250

2019

7 Engenharia Civil (EAD SEMI)

Bacharelado

600

2019

8 Engenharia de Produção

Bacharelado

600

2019

9 Design de Moda

CST

1250

2019

10 Design Gráfico

CST

1250

2019

11 Gestão Pública

CST

1250

2019

12 Artes Visuais

Licenciatura

1250

2020

13 Física

Licenciatura

1250

2020

14 Geografia

Licenciatura

1250

2020

15 Letras: Português e Inglês

Licenciatura

1250

2020

16 Música

Licenciatura

1250

2020

17 Química

Licenciatura

1250

2020

18 Química

Bacharelado

450

2020

19 Biomedicina (EAD SEMI)

Bacharelado

450

2020

20 Engenharia de Software

Bacharelado

1250

2020

21 Comércio Exterior

CST

1250

2020

22 Design de Interiores

CST

1250

2020

23 Gestão Comercial

CST

1250

2020

24 Gestão da Tecnologia da Informação

CST

1250

2020

25 Gestão Hospitalar

CST

1250

2020

26 Educação Física

Licenciatura

1250

2021

27 História

Licenciatura

1250

2021

28 Agronomia (EAD SEMI)

Bacharelado

600

2021
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29 Educação Física

Bacharelado

1250

2021

30 Engenharia Eletrônica

Bacharelado

1250

2021

31 Zootecnia (EAD SEMI)

Bacharelado

600

2021

32 Agronegócio

CST

1500

2021

33 Análise e Desenvolvimento de Sistemas CST

1500

2021

34 Educação Financeira

CST

1250

2021

35 Estética e Cosmética (EAD SEMI)

CST

450

2021

36 Jogos Digitais

CST

1250

2021

37 Produção Cultural

CST

1500

2021

38 Produção Publicitária

CST

1500

2021

39 Radiologia (EAD SEMI)

CST

600

2021

40 Redes de Computadores

CST

1250

2021

41 Ciências Biológicas

Licenciatura

1250

2021

42 Matemática

Licenciatura

1250

2021

43 Filosofia

Bacharelado

800

2021

44 Fonoaudiologia (EAD SEMI)

Bacharelado

600

2021

45 Teologia

Bacharelado

600

2021

46 Design de Produto

CST

1500

2021

47 Gastronomia

CST

1250

2021

48 Gastronomia (EAD SEMI)

CST

450

2021

49 Arquitetura e Urbanismo (EAD SEMI)

Bacharelado

600

2022

50 Ciência da Computação

Bacharelado

1250

2022

51 Direito

Bacharelado

600

2022

52 Sistemas para Internet

CST

1250

2022

Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)

15.4. Cursos de Pós-graduação Lato Sensu EAD
A Unoeste oferta atualmente 41 Cursos de Pós-graduação Lato Sensu na
Modalidade a Distância 100% On-line das áreas de educação e gestão, conforme se pode
verificar na Tabela 12.

Tabela 12 - Cursos de Pós-graduação Lato Sensu na Modalidade a Distância 100% On-line em
Funcionamento

1.
2.
3.
4.

Curso
Avaliação do Ensino e da Aprendizagem
Psicopedagogia Institucional
Psicomotricidade, Educação e Aprendizagem
Arte na Educação
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ensino de Língua Portuguesa: Oralidade e Escrita
Alfabetização e Letramento
Ensino de Ciências
Ensino de Filosofia
Ensino de Matemática
Estudo da Gramática da Língua Portuguesa
Linguagem Musical
Tecnologias na Educação
Mídias Digitais Interativas
Administração da Produção e Logística
Administração e Negócios
Gerenciamento de Materiais e Logística
Gestão de Operações e da Qualidade
Gestão de Projetos e Processos
Gestão de Recursos Hum. com Ênfase em Treinamento e Desenvolvimento
Contabilidade, Controladoria e Auditoria
Finanças, Contabilidade e Controladoria
Comunicação Empresarial e Marketing Digital
Secretariado Executivo
Design Instrucional para EAD
Docência e Gestão na Educação Superior
Educação a Distância: Gestão e Tutoria
Educação Especial e Inclusiva
Educação Infantil e Práticas Educativas
Libras: Prática e Tradução/Intérprete
Gestão Escolar: Administração e Supervisão
MBA em Gestão Ambiental Empresarial
MBA em Gestão de Marketing
MBA em Gestão de Pessoas
MBA em Finanças Corporativas
MBA em Gestão Estratégica e Sistemas de Informação
MBA em Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos
MBA em Liderança e Gestão Empresarial
Educação Financeira - Metodologia DSOP
Educação Financeira com Neurociência para Docentes - Metodologia DSOP
Terapia Financeira - Metodologia DSOP
Inovação Empreendedora - Com Lucro em 1º Lugar - Metodologia DSOP
Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)

Nos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu EAD, o aluno conta com o Aprender
Unoeste, no qual se encontra disponibilizado o material didático elaborado por
professores especialistas na área. É por meio do Aprender Unoeste que o aluno é
acompanhado por professores e tutores devidamente qualificados, os quais dão o suporte
necessário para a realização dos estudos e para o acesso às atividades e demais tarefas
exigidas de cada disciplina do curso.
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Dentre os recursos didático-tecnológicos disponíveis no Aprender Unoeste,
destacam-se os seguintes:


Material Didático na forma de capítulos de livros, aulas web, videoaulas, slides e
apontamentos de aulas, links para vídeos e artigos, entre outras publicações
científicas.



Atividades On-line, na forma de:
 Chat: possibilita aos participantes a realização de discussões síncronas, sobre
um tema específico e comunicação com o Professor e o Tutor.
 Fórum: possibilita aos participantes a realização de discussões sobre um tema
específico, promovendo a colaboração entre os mesmos e a construção do
conhecimento.
 Diário de Bordo: permite ao aluno realizar anotações/registros sobre o conteúdo
que está sendo trabalhado. Além disso, possibilita aos alunos compartilhar suas
anotações para os colegas.
 Questionário: permite que os alunos respondam a diferentes tipos de questões
e que obtenham feedback imediatamente pelo computador.
 Envio de Arquivo: permite aos alunos enviarem seus trabalhos em vários
formatos diretamente no tópico da atividade, para consulta ou download pelos
professores e tutores dos cursos.
 Wiki: permite a redação colaborativa de um texto de forma assíncrona pelos
alunos.



Bibliotecas Virtuais: Minha Biblioteca e Pearson Virtual.



Webconferências: possibilitam a realização de encontros virtuais em tempo real e a
transmissão de áudio e vídeo.
De maneira geral os conteúdos das disciplinas são trabalhados por meio do

Aprender Unoeste. A disciplina Ambientação em EAD não é avaliativa, e a disciplina de
Metodologia da Pesquisa Científica é realizada individualmente pelo aluno por meio de
Rota de Aprendizagem.
A nota final de cada disciplina corresponde a soma da Avaliação Geral da
Disciplina (AGD) que tem um peso de 51% na nota final, com as Avaliações Avaliativas
On-line (AAO) que tem um peso de 39% da nota final e com as Webconferências (WEB)
que tem peso de 10% na nota final da disciplina.
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Terão

direito

ao

Certificado

de

Conclusão

do

Curso

os

alunos

que,

comprovadamente, tiverem alcançado os seguintes requisitos:
 nota igual ou superior a 7,0 (sete) numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), como média
aritmética simples em cada uma das disciplinas;
 aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com nota igual ou superior
a 7,0 (sete), numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).
O corpo docente dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu EAD é constituído por
professores da Unoeste e/ou por professores convidados que poderão atuar como
Professor Responsável pela Disciplina. O docente deve demostrar habilidades de
navegação na internet; ter formação na área que irá atuar; ter experiência com educação
a distância; e possuir titulação acadêmica igual ou superior a Mestre.
De modo geral, o Professor Responsável dever ter formação na área da disciplina;
elaborar o material didático da disciplina sob sua responsabilidade; elaborar os
instrumentos de avaliação do aluno; reunir-se com a coordenação do curso e tutores online quando necessário para reavaliar o conteúdo da disciplina; estar disponível para tirar
dúvidas do tutor on-line, e realizar as webconferências.
Já o Tutor deve ter formação na área que irá atuar; ter titulação acadêmica igual ou
superior a Especialização Lato Sensu; ser capaz de mediar o processo de aprendizagem
do aluno utilizando o ambiente virtual de aprendizagem; ter postura interativa,
cooperativa, com princípios éticos, e saber utilizar a linguagem de comunicação e da
informação.
O tutor deve ainda mediar o processo de aprendizagem do aluno, fornecer
feedback constantemente ao aluno, professor e coordenação, colaborar para a
compreensão do material, monitorar e estimular a participação dos alunos, buscar a ajuda
dos Professores Responsáveis pelas disciplinas sempre que necessário, identificar os
alunos ausentes nas atividades, e manter a Coordenação da Pós Lato Sensu EAD
sempre informada sobre o andamento dos cursos.
Para o quinquênio 2018-2022 está prevista a abertura de 24 novos Cursos de Pósgraduação EAD, conforme cronograma apresentado na Tabela 13, sendo que os Cursos
no formato SEMI EAD, assim como os cursos de graduação, estes também possuem uma
carga horária total de até 30% de atividades presenciais.
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Tabela 13 - Previsão de Abertura de Cursos de Pós-graduação EAD para a Vigência do PDI 2018-2022
Curso

Modalidade

1.

Direito do Consumidor

100% On-line

2.

Administração

100% On-line

3.

Agronegócio

100% On-line

4.

Comunicação em Redes Sociais

100% On-line

5.

Comunicação Verbal

100% On-line

6.

Direito Ambiental

100% On-line

7.

Direito Civil e Processual Civil

100% On-line

8.

Direito do Trabalho

100% On-line

9.

Direito Empresarial

100% On-line

10. Economia e Negócios

100% On-line

11. Educação Ambiental E Sustentabilidade

100% On-line

12. Gastronomia Funcional E Natural

100% On-line

13. Gestão da Produção e Operação

100% On-line

14. Gestão da Qualidade Total

100% On-line

15. Gestão de Pequenas e Médias empresas

100% On-line

16. Gestão de Projetos

100% On-line

17. Gestão Estratégica Em Negócios Gastronômicos

100% On-line

18. Gestão Industrial

100% On-line

19. Inovação e Novos Negócios

Semi EAD

20. MBA em Coaching Aplicado A Gestão De Pessoas

100% On-line

21. Pericia E Auditoria Ambiental

100% On-line

22. Produção Publicitária

Semi EAD

23. Segurança do Trabalho

100% On-line

24. Teologia Sistemática

100% On-line

Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)

É importante esclarecer que a abertura dos cursos apresentados na Figura 05 pode
não acontecer, caso eles não atinjam uma quantidade necessária para suas
sustentabilidades financeiras. Por outro lado, pode ocorrer a oferta de novos cursos de
Pós-graduação Lato Sensu EAD em virtude da demanda por tais cursos no momento de
suas ofertas.
15.5. Cursos de Aperfeiçoamento e Extensão EAD
A Unoeste oferta atualmente 08 Cursos de Aperfeiçoamento e 41 de Extensão,
totalizando 49 Cursos de Aperfeiçoamento e Extensão de EAD 100% On-line, conforme
demonstrado na Tabela 14.
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Tabela 14 - Cursos de Aperfeiçoamento e Extensão 100% On-line em Funcionamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Curso
A Criança na Educação Infantil e a Matemática
Avaliando Dificuldades Psicomotoras
Ludopedagogia
Mídia Digital
Projetos Interdisciplinares na Educação Infantil
Psicopedagogia: Conhecimento, Investigação e Dificuldades
Teorias e Técnicas de Avaliação
Tutoria em EAD
Adolescência: Intervenção e Aprendizagem
Aprenda a Escrever Melhor
Artes na Educação
Atração de Pessoas: Recrutamento e Seleção
Como Avaliar no Ambiente Virtual
Como Fazer uma Apresentação em Público
Comportamento do Consumidor
Comunicação Visual na Era Digital
Desenvolvimento e Treinamento de Pessoas
Didática: Um Fazer Pedagógico no Processo Educativo
Dificuldades de Aprendizagem na Escola
Educação Infantil: Ensino da Língua Portuguesa
Ética e Responsabilidade Profissional
Fundamentos de uma Educação Inclusiva e Cidadã
Fundamentos Teóricos da Língua Portuguesa
Games para Internet
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos
Gestão de Pessoas: Avaliação de Desempenho
Higiene, Segurança e Qualidade no Trabalho
Inclusão: Conceitos Básicos Sobre a Pessoa Com Deficiência Visual
Inclusão: Teorias e Metodologias
Legislação Ambiental
Liderança e Gestão de Equipes
Língua Brasileira de Sinais: Libras
Língua Portuguesa - Sinais de Pontuação
Literatura Infantil
Logística Reversa
Marketing de Relacionamento
Marketing Digital e Ambiental
Metodologias Aplicadas à Educação Ambiental
Motivação de Pessoas nas Organizações
Pedagogia e Empreendedorismo
Produção de Silagem
Profissão Docente
Psicopedagogia na Escola
Reforma Ortográfica
Responsabilidade Social das Empresas
Saúde na Educação Infantil
Sistema de Gestão Ambiental
Sustentabilidade Organizacional
Tecnologias Aplicada à Educação

Modalidade
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão

Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)
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Os Cursos de Aperfeiçoamento EAD possuem carga horária mínima de 180 e
máxima de 359 horas. Eles são organizados em disciplinas, que variam de três a quatro,
sendo realizadas totalmente a distância, por meio do Aprender Unoeste. Cada disciplina
tem duração de aproximadamente 30 dias e em todas elas ocorrem atividades avaliativas
que podem ser realizadas por meio de diferentes ferramentas, como envio de arquivo,
questionários eletrônicos, diários de bordo e outras.
As disciplinas são disponibilizadas dentro de um prazo pré-definido e uma
disciplina somente é liberada após a realização de todas as atividades previstas na
disciplina anterior. Dentre os recursos metodológicos que são empregados no curso,
destacam-se aulas web que servem de roteiro de estudos, guiando os alunos durante as
disciplinas, indicando leituras e vídeos, e promovendo paradas para reflexões.
Os cursos de aperfeiçoamento são acompanhados por um professor, que realiza o
atendimento on-line às dúvidas dos alunos, sempre que solicitado, e faz a avaliação das
atividades entregues pelos alunos. Para ser aprovado no curso, o aluno deve obter média
igual ou superior a 7,0 (sete) em cada disciplina que o compõe. Em caso de dúvidas
técnicas, o aluno recebe auxílio pelo suporte tecnológico do NEAD.
Os Cursos de Extensão EAD possuem carga horária inferior a 180 horas. Todos os
cursos são totalmente on-line e interativos, realizado no Aprender Unoeste. As aulas web
compostas por indicações de leituras e vídeos e organizadas em módulos, para melhor
distribuição dos assuntos, apresentam o conteúdo de forma clara e didática.
O próprio aluno é responsável pela condução do curso, de acordo com o seu
tempo e dedicação, de dentro de um prazo máximo para sua realização. Após o acesso
das aulas de um módulo, um novo módulo é liberado para o aluno. Ao final do curso, o
aluno deve responder um questionário avaliativo com o intuito de aferir seu aprendizado
sobre o conteúdo apresentado, sendo aprovado, caso obtenha nota igual ou superior a
7,0. Esses cursos não possuem tutoria, no entanto o atendimento ao aluno é realizado de
forma on-line pela Coordenação dos Cursos de Extensão EAD e, em caso de dúvidas
técnicas, pelo suporte tecnológico.
Até 2019 está prevista a abertura de 20 novos Cursos de Aperfeiçoamento 100%
On-line, conforme programação demonstrada na Tabela 15.
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Tabela 15 - Previsão de Abertura de Cursos de Aperfeiçoamento EAD para a Vigência do PDI 2018-2022
Curso

Modalidade

1.
2.
3.
4.

A falta de Motivação na Aprendizagem de Ciências no Ensino Fundamental
A Informática no processo de Ensino e Aprendizagem
Agricultura, Sustentabilidade e Meio Ambiente
Alimentação Vegetariana: Benefícios e Malefícios

Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atuação do Psicólogo na Promoção da Saúde e Bem Estar no Trabalho
Bases da Educação Alimentar e Nutricional
Crimes Ambientais
Desenvolvimento Humano: Adolescência e Vida Adulta
Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas
Efeitos Fisiológicos Agudos e Crônicos do Exercício Físico sobre o Sistema
Cardiovascular
Ética profissional e bases Legais da profissão
Introdução à Lógica de Programação

Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento

Aperfeiçoamento

14.

Mercado de Ações: Mercado a Vista, Mercado a Termo e Mercado de
Opções.
Metodologias na Educação Popular

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Os Professores Daqui a Cem Anos
Pensando em uma Escola Diferente para o Futuro
Pesquisa em Psicologia e seus Desafios.
Transdisciplinaridade e Organização do Trabalho no Ensino Infantil
Tratamento Cirúrgico da Obesidade: Cirurgia de Redução de Estômago
Um Novo Paradigma de Aprendizagem de Jovens e Adultos

Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento

11.
12.
13.

Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento

Aperfeiçoamento

Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)

Com relação aos Cursos de Extensão EAD estão previstos no período de vigência
do PDI 2018-2022, a abertura de 61 novos cursos, conforme o cronograma apresentado
na Tabela 16.

Tabela 16 - Previsão de Abertura de Cursos de Extensão EAD para a Vigência do PDI 2018-2022
Curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Modalidade

A Arte como Representação Imaginária da Cultura: desenvolvimento da
percepção de mundo através da arte
A Ciência Botânica Linguagem Corporal
A Comunicação como Ferramenta Estratégica de Gestão
A importância da Botânica no nosso Cotidiano
A Linguagem Musical na Educação Infantil :uma proposta de formação
continuada para professores da rede pública
Aplicabilidade do Bullyng nas Escolas
Aprender e Ensinar História no Ensino Fundamental
Aprendizagem baseada no Cérebro
As Plantas: Aspectos de Reprodução
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Extensão
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Extensão
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10. As Práticas Teatrais e o Texto Dramático na Formação Docente: reflexão e
ação
11. Atendimento ao Cliente
12. Atuação do Psicólogo no Âmbito Educacional
13. Autismo: Educação e o Processo de Aprendizagem
14. Calculadora HP – 12 C Avançado
15. Calculadora HP – 12 C: Básico

Extensão

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Como Ensinar Geografia nas Series Iniciais
Como fazer Trabalho de Conclusão de Curso no Ensino Superior
Conceituação de Impactos Ambientais
Conheça as Doenças causadas pelos Fungos
Conhecendo os insetos que fazem mal a sua casa
Dietas Hospitalares: Modificações de Consistência da Dieta, Químicas e
Físicas.
22. Disfunções Dermatológicas Aplicadas à Estética
23. Ensino e Aprendizagem de História no Primeiro Ciclo

Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Fármacos que afetam o SNC: Alzheimer e Parkinson
Fitoterapia Aplicada à Nutrição
Funcionamento do Laboratório de Análise Clínicas
Fundamentos de Segurança do Trabalho
Gastronomia: desenvolvendo habilidades culinárias
História da Alimentação Humana

Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
Inclusão e Educação Matemática
Introdução à Disciplina e Conceito de Estética e Cosmética
Introdução a Fotografia
Introdução a Microbiologia e Higiene dos Alimentos
Introdução ao Peer Instruction e Elaboração de Teste Conceitual

Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão

36.
37.
38.
39.

Extensão
Extensão
Extensão
Extensão

40.
41.
42.
43.

Introdução aos Estudos de Algas
Introdução aos Estudos do Direito Ambiental
Lei da Nutrição e Guias Alimentares
Livros Didáticos de História para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: entre
propostas estimulantes e abordagens tradicionais
Manejo de criação de Equinos
Métodos para Representação Planificada dos Objetos Tridimensionais
Modelos de Recuperação de Áreas Florestais
Musicalização nas Series Iniciais no Ensino Fundamental

44.
45.
46.
47.
48.
49.

Noções de Associativismo e Cooperativismo
Noções inicias de Secretariado
O Consultor de Marketing e sua Importância na Organização Empresarial
Obesidade e Diabetes: Fisiopatologia e Sinalização Celular
Objeto e Finalidade da Introdução ao Estudo do Direito
Odontologia para Pacientes Especiais: Cuidados e Tratamentos

Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão
Extensão

50. Percepção Espacial e da Habilidade para Croqui
51. Por que, para que e para quem Filosofia ?
52. Prevenção de Riscos e Lesões em Educação Física
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Extensão
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53.
54.
55.
56.

Processamento de Sucos: beneficiamento e armazenagem
Projeto (habitação-minha casa): planta baixa, cortes fachadas, perspectiva.
Projetos Multidisciplinares envolvendo as concepções da Educação Popular
Redes Sociais na Educação

Extensão
Extensão
Extensão
Extensão

57. Relações Interativas em Sala de Aula: dinâmica cotidiana entre professores e
alunos
58. Segurança e Qualidade na Cadeia produtiva de Alimentos de Origem Animal

Extensão

59. Sistemas de Criação Alternativos
60. Tecnologias e Matemática Escolar
61. Uma Atitude Ética no Tocante ao Desenvolvimento de uma Pesquisa
Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)

Extensão
Extensão
Extensão

Extensão

Nos casos dos Cursos de Aperfeiçoamento e Extensão EAD, convém mencionar
que além dos cursos citados nas figuras 07 e 08, poderão ocorrer a oferta e abertura de
novos cursos de acordo com a demanda do mercado.

15.6. Polo Sede e Polos de Apoio Presencial
Quando do seu credenciamento institucional para a EAD, a Unoeste credenciou
além do Polo Sede que fica localizado em seu Campus II, mais três Polos de Apoio
Presencial: sendo um no seu Campus 1, e dois Polos Parceiros localizados nas cidades
de Martinópolis e Dracena, ambos do Estado de São Paulo e distantes até 100 km da
cidade de Presidente Prudente. Desse modo, a área de abrangência de atuação da
Unoeste no nível de graduação EAD se restringiu, até 2017 a cidade de Presidente
Prudente e seu entorno. Em contrapartida, a área de atuação da Unoeste no nível de Pósgraduação Lato Sensu EAD saiu de um âmbito local para nacional, alcançando em 2018
84 Polos Exclusivos de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu EAD.
Conforme mencionado, além do Polo Sede, a EAD da Unoeste conta com seus
Polos de Apoio Presencial, que se constituem em unidades operacionais para o
desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos,
programas e projetados de EAD ofertados pela Unoeste, firmados a partir de contrato de
parceria entre a Unoeste e outras instituições, tanto de ensino, quanto de empresas
públicas e privadas, associações e órgãos governamentais.
Estes Polos devem manter pessoal técnico-administrativo composto pela
Coordenação do Polo e auxiliares, assistentes, analistas e supervisores administrativos, e
quando se tratar de Cursos Superiores de Graduação na Modalidade a Distância SEMI
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EAD, a Unoeste disponibilizará tutores presenciais nos Polos com o objetivo de viabilizar
o acompanhamento, a orientação e a participação dos alunos nas atividades presenciais
previstas nos PPC. Ademais, a Unoeste também disponibiliza pessoal técnicoadministrativo para auxiliar nas demandas administrativas e acadêmicas dos Polos de
Apoio Presencial, assim como para acompanhar o desenvolvimento dos cursos que neles
são ofertados.
Conforme pode-se verificar na Figura 20, atualmente a Unoeste conta com 84
Polos de Apoio Presencial nas principais cidades do Brasil para a oferta Exclusiva de
Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, Aperfeiçoamento e Extensão EAD.
Figura 20 - Relação de Polos de Apoio Presencial de Cursos Exclusivos de Pós-Graduação Lato Sensu,
Aperfeiçoamento e Extensão de EAD – 2018
MACEIÓ/ALAGOAS
1 On-line Gestão de Pessoas
MANAUS/AMAZONAS
2 DSOP - Unidade Manaus
MACAPA/AMAPÁ
3 Help Busyness Company
SALVADOR/BAHIA
4 DSOP - Unidade Salvador
5 On-Line Gestão de Pessoas
FORTALEZA/CEARÁ
6 Edupos Fortaleza
BRASÍLIA/DISTRITO FEDERAL
7 DSOP - Unidade Brasília
8 Magister Cursos de Form. e Pós-graduação
VITÓRIA/ESPÍRITO SANTO
9 DSOP - Unidade Vitória
SÃO LUIS/MARANHÃO
10 Ana Neri Educação Profissional
11 DSOP - Unidade São Luís
BELO HORIZONTE/MINAS GERAIS
12 DSOP - Unidade BH Norte
13 NSI - Centro de Idiomas e Quali. Prof.
ITAÚNA/MINAS GERAIS
14 Cotemar - Colégio Técnico Martins
JUIZ DE FORA/MINA GERAIS
15 DSOP - Unidade Juiz de Fora
POÇOS DE CALDAS/MINAS GERAIS
16 FT Cursos
BATAGUASSU/MATO GROSSO DO SUL
17 Cursos Portal MS
DOURADOS/MATO GROSSO DO SUL
18 Unidea Educacional
ITAPORA/MATO GROSSO DO SUL
19 Unidea Educacional
PONTA PORÃ/MATO GROSSO DO SUL
20 CESUFI Educacional
TRÊS LAGOAS/MATO GROSSO DO SUL
21 Unidea Educacional
CUIABÁ/MATO GROSSO
22 Cuiabá - Instituto Degraus
VÁRZEA GRANDE/MATO GROSSO
23 Várzea Grande - Instituto Degraus
BELEM/PARÁ
24 DSOP - Unidade Belém
JOÃO PESSOA/PARAÍBA
25 On-line Gestão de Pessoas
RECIFE/PERNAMBUCO
26 DSOP - Unidade Recife
27 On-line Gestão de Pessoas
TERESINA/PIAUÍ
28 DSOP - Unidade Teresina

ARAPONGAS/PARANÁ
29 Multiway Cursos
CASCAVEL/PARANÁ
30 Seven Advance
CENTENARIO DO SUL/PARANÁ
31 Maccari Cursos
LOANDA/PARANÁ
32 Centro Educacional Novo Saber de Loanda
MARINGÁ/PARANÁ
33 MSI Cursos
PATO BRANCO/PARANÁ
34 Instituto Filadélfia
ROLÂNDIA/PARANÁ
35 Multiway Cursos
RIO DE JANEIRO/RIO DE JANEIRO
36 DSOP - Unidade Rio de Janeiro
37 Faculdade de Teologia e Filosofia Sarça Ardente
NOVA IGUACU/RIO DE JANEIRO
38 CETEM RIO
PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL
39 DSOP - Unidade Porto Alegre
SANTA MARIA/RIO GRANDE DO SUL
40 Colégio Fóton Mais
FLORIANOPOLIS/SANTA CATARINA
41 DSOP - Unidade Florianópolis
TIJUCAS/SANTA CATARINA
42 Centro de Ensino Tijucas
ARACAJÚ/SERGIPE
43 On-line Gestão de Pessoas
ADAMANTINA/SÃO PAULO
44 CENAIC Adamantina - Centro Nac. Integrado de Cursos
ANDRADINA/SÃO PAULO
45 CEPSP Andradina - Centro de EdUC. Prof. de SP
ARAÇATUBA/SÃO PAULO
46 Instituto Vitae
AURIFLAMA/SÃO PAULO
47 Unidea Educacional
BEBEDOURO/SÃO PAULO
48 Alameda Cursos
49 Instituto Geração
CAMPINAS/SÃO PAULO
50 DSOP - Unidade Campinas
51 Unidea Educacional
DRACENA/SÃO PAULO
52 RGV Sistema Integrado de Asses. e Capac. Prof.
ITAQUAQUECETUBA/SÃO PAULO
53 R. Gomes Costa Cursos
LINS/SÃO PAULO
54 Unidea Educacional
MIRANDOPOLIS/SÃO PAULO
55 Unidea Educacional

MIRASSOL/SÃO PAULO
56 UNIFORTI
MOGI DAS CRUZES/SÃO PAULO
57 Comprova Cursos
OSVALDO CRUZ/SÃO PAULO
58 CENAIC Osvaldo Cruz - Cen. Nac. Integ. de Curs
PIRASSUNUNGA/SÃO PAULO
59 Unidea Educacional
PRESIDENTE PRUDENTE/SÃO PAULO
60 Polo Sede Unoeste - Campus II
PRESIDENTE VENCESLAU/SÃO PAULO
61 Aprenda Mais Profissões
PRIMAVERA/SÃO PAULO
62 Colégio Técnico SEMA
REGENTE FEIJÓ/SÃO PAULO
63 Colégio Êxito
RIO CLARO/SÃO PAULO
64 EDURIO - Centro Educacional
SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP
65 L. S. Coelho CursosSÃO PAULO
SANTO ANASTÁCIO/SÃO PAULO
66 Colégio Atlas
SANTO ANDRÉ/SÃO PAULO
67 CEDESP - Centro Educ. de Desenv. Profission.
SANTOS/SÃO PAULO
68 DSOP - Unidade Santos
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SÃO PAULO
69 Afrente-Action
70 Alameda Cursos
71 DSOP - Unidade São José do Rio Preto
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SÃO PAULO
72 CTEP - Centro de Form. de Transp. Profissionais
73 DSOP - Unidade São José dos Campos
SÃO PAULO/SÃO PAULO
74 Campo Limpo - Colégio Cecília Maria
75 Colégio Santa Izildinha
76 DSOP - Unidade Paulista
77 Lapa - Centro de Trein. e Desenv. Atual
78 Pirituba - CEPSP - Centro de Educ. Prof. de SP
79 Santana - CEPSP - Centro de Educ. Prof. de SP
SÃO VICENTE/SÃO PAULO
80 CEMP Baixada Santista - Cen. Educ. M. de Paula
SOROCABA/SÃO PAULO
Plenna Norte Cursos Livres
TEODORO SAMPAIO/SÃO PAULO
82 Assoc. Com. e Empr. de Teodoro Sampaio
TUPÃ/SÃO PAULO
83 CENAIC Tupã - Centro Nac. Integr. de Cursos
VALPARAISO/SÃO PAULO
84 Unidea Educacional

Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)
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Nestes

Polos

Exclusivos

de

Cursos

de

Pós-Graduação

Lato

Sensu,

Aperfeiçoamento e Extensão EAD, os alunos utilizam as infraestrutura dos mesmos para
realizar seus estudos, fazer provas e apresentar trabalhos de conclusão, por isso a
infraestrutura física deles é constituída de: recepção/secretaria; sala de Coordenação do
Polo; sala de aula/laboratório de informática; e banheiros; e em termos de infraestrutura
de pessoal, estes Polos contam com um Coordenador de Polo e uma equipe técnicoadministrativa contendo secretários, auxiliares, assistentes e supervisores administrativos
na quantidade demandada pelos cursos que ofertar. Ademais, estes Polos devem atender
aos padrões legais de acessibilidade, a fim de garantir o ingresso e a permanência de
pessoas com deficiência, também possuírem laudo do corpo de bombeiros, alvará de
funcionamento e identificação visual de Polo Unoeste.
Para os Cursos de Graduação de EAD, a Unoeste conta, atualmente, conforme
se pode verificar na Tabela 17, com 13 Polos de Apoio Presencial, sendo três próprios
(Campus I, Campus II e Jaú) e o restante no modelo de Parceria. Nos Polos Próprios da
Unoeste

são

ofertados

Cursos

de

Graduação,

Pós-graduação

Lato

Sensu,

Aperfeiçoamento e Extensão na Modalidade a Distância 100% On-line e SEMI EAD, por
isso, esses Polos tem a seguinte a infraestrutura física e humana: recepção/secretaria;
sala de Coordenação do Polo; salas de aula/auditório; salas de tutoria; laboratórios de
informática; laboratórios específicos - de acordo com a quantidade de oferta dos Cursos
SEMI

EAD;

biblioteca/área

para

estudo;

área

de

convivência;

banheiros;

Coordenador/Responsável pelo Polo; secretário; auxiliares administrativos e técnicos de
laboratórios na quantidade suficiente para atendimento dos cursos.
Tabela 17 - Relação de Polos de Apoio Presencial de Cursos de Graduação EAD - 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Polo
Apoio Presencial
Sede
Apoio Presencial
Apoio Presencial
Apoio Presencial
Apoio Presencial
Apoio Presencial
Apoio Presencial
Apoio Presencial
Apoio Presencial
Apoio Presencial
Apoio Presencial
Apoio Presencial

Cidade/Estado
Campus I – Presidente Prudente/SP
Campus II – Presidente Prudente/SP
Jaú – SP
Araçatuba – SP
Arapongas/PR
Auriflama/SP
Dracena/SP
Pato Branco/PR
Regente Feijó/SP
Santa Maria/RS
Tijucas/SC
Três Lagoas/MS
Várzea Grande/MT

Tipo
PRÓPRIO
PRÓPRIO
Próprio
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro

Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)
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Já nos 10 Polos Parceiros listados na Tabela 12, são ofertados somente os
Cursos de Graduação, Pós-graduação Lato Sensu, Aperfeiçoamento e Extensão de EAD
100% On-line. É importante comentar que estes Polos foram selecionados da relação de
Polos de Apoio Presencial de Cursos Exclusivos de Pós-Graduação Lato Sensu,
Aperfeiçoamento e Extensão de EAD, levando-se em consideração a análise da
infraestrutura física e de recursos humanos dos mesmos.
Nos Polos Parceiros de Cursos de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu,
Aperfeiçoamento e Extensão EAD, a infraestrutura física e de pessoal é de constituída de:
recepção/secretaria; sala de Coordenação do Polo; salas de aulas/auditório; laboratório
de informática; banheiros; coordenador do Polo; Secretário; e Auxiliares Administrativos
na quantidade suficiente para atendimento dos cursos.
Tabela 18 - Previsão de Abertura de Polos de Apoio Presencial para a Vigência do PDI 2018-2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Cidades/Região
Maceió
Macapá
Benjamim Constante
Itacoatiara
Manaus
Parintins
Salvador
Juazeiro do Norte
Brasília
Vitória
Imperatriz
São Luís
Bataguassu
Cassilândia
Chapadão do Sul
Costa Rica
Nova Andradina
Santa Rita Passa Quatro
Itaúna
Belém
Marabá
Santarém
Astorga
Assaí
Cornélio Procópio
Curitiba
Loanda
Londrina
Maringá
Paranavaí
Pato Branco
Ponta Porã

Estado
Alagoas
Amapá
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espirito Santo
Maranhão
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Pará
Pará
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná

Tipo Parceria
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
PRÓPRIO
Privada
Privada
Privada
Privada
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Porecatu
Paraná
Privada
Recife
Pernambuco
Privada
Nova Iguaçu
Rio de Janeiro
Privada
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Privada
Adamantina
São Paulo
Privada
Andradina
São Paulo
Privada
Assis
São Paulo
PRÓPRIO
Bebedouro
São Paulo
Privada
Birigui
São Paulo
PRÓPRIO
Campinas
São Paulo
Privada
Catanduva
São Paulo
Privada
Gabriel Monteiro
São Paulo
Pública
Guarujá
São Paulo
PRÓPRIO
Lins
São Paulo
PRÓPRIO
Marília
São Paulo
PRÓPRIO
Mirassol
São Paulo
Privada
Primavera
São Paulo
Privada
São José do Rio Preto
São Paulo
Privada
São Paulo Paulista
São Paulo
Privada
São Paulo Zona Leste
São Paulo
Privada
São Simão
São Paulo
Pública
São Vicente
São Paulo
Privada
Sorocaba
São Paulo
Privada
Taciba
São Paulo
Privada
Teodoro Sampaio
São Paulo
Privada
Tupã
São Paulo
Privada
Araguaína
Tocantins
Privada
Fonte: Plano de Gestão da EAD (NEAD/Unoeste, 2018)

Conforme pode-se verificar estão previstos no prazo de vigência do PDI a criação
de 06 Polos de Apoio Presencial Próprios e 54 no formato de parcerias com instituições
privadas e públicas.

15.7. Infraestrutura Física e Tecnológica
De maneira geral, as instalações físicas dos Campi da Unoeste compreendem
salas de aula, salas de atendimento de alunos, salas de professores, salas de tutores,
salas de coordenações, laboratórios de informática, laboratórios didáticos especializados,
auditórios/anfiteatros, biblioteca, secretarias, audiovisuais, salas de webconferências,
estúdios, áreas de convivência e salas de trabalho de pessoal técnico-administrativo,
entre outros espaços.
Em termos de infraestrutura tecnológica a Unoeste utiliza em seus Campi
diversos equipamentos de hardware, como computadores, nobreak, sistemas de backup,
switches, antenas, projetores multimídia, impressoras scanners, televisores, telefones,
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servidores de rede, internet banda larga, roteadores, cabeamento de rede física, pontos
de acesso à rede sem fio, dentre outros.
Além desses equipamentos, a Unoeste utiliza um conjunto de sistemas
operacionais para fazer a gestão de seus cursos, os quais são desenvolvidos
internamente pela equipe de TI da Universidade, entre eles, destacam-se: o Sistema de
Controle Acadêmico (SCA) que contém funcionalidades tanto para as Coordenações de
Cursos quanto para as Secretarias Acadêmicas gerenciarem os cursos e a vida
acadêmica dos alunos a partir de diversas informações, como cadastro do plano de
ensino e do cronograma de aulas, registro de conteúdo ministrado em aula, lançamento
de notas e faltas, registro de docentes, atribuição de aulas, solicitação de bibliografias,
controle de atividades complementares, relatório de alunos de dependência, registro de
ocorrência de alunos, entre outras; o Sistema de Apoio à Gestão Acadêmica (SAGA), um
dashboard eletrônico, que permite aos coordenadores uma visão geral dos cursos quanto
ao corpo docente (cumprimento das tarefas e dos prazos acadêmicos), ao corpo discente
(situação financeira e acadêmica), à disponibilização e atualização do Projeto Pedagógico
do Curso, ao contato com alunos via e-mail ou SMS - mensageria, dentre outras
funcionalidades; e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) denominado Aprender
Unoeste, um espaço que congrega recursos e ferramentas tecnológicas que tornam
viáveis a elaboração e a disposição de materiais didáticos, bem como o acompanhamento
e o gerenciamento de situações de ensino. Este ambiente torna possível a integração de
múltiplas mídias, linguagens e recursos que permitem potencializar o aprendizado dos
alunos da Universidade.
Para as aulas on-line dos cursos EAD, a Unoeste utiliza por meio de modelo de
aquisição de licenciamento, o Blackboard Collaborate que é uma plataforma de
webconferência, que permite a criação de salas de aula virtuais para conectar os alunos a
qualquer hora e em qualquer lugar por meio da Internet. Trata-se de uma importante
ferramenta de promoção de atividades mais colaborativas e interativas utilizadas nos
cursos de EAD.
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16. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRISE
Crise no ambiente empresarial
Pode assim se denominar toda e qualquer situação que leve a algum desconforto
perante aos diferentes públicos de uma organização. Atualmente todas as empresas
estão predispostas a situações de crise. O principal ponto neste momento é a imagem,
por isso, a importância de um planejamento que leve a empresa a se preparar para
momentos difíceis, em busca de preservar a confiança, credibilidade e reputação.

A Unoeste
A Unoeste é a maior Universidade do Oeste Paulista, com mais de 18 mil alunos
(graduação e pós), 2 mil funcionários e por atuar na área da Educação desperta um
interesse muito grande em toda a comunidade local, regional, estadual e até nacional.
Por sua complexidade atua com diferentes públicos, gerando variadas situações de
crise, que envolvem questões acadêmicas, administrativas, jurídicas, comerciais e até
mesmo comportamentais. Principais públicos (stakeholders): estudantes do ensino médio
(potenciais clientes); acadêmico (alunos e professores); administrativo (funcionários em
geral); comunidade (toda a população). A Unoeste constituiu o seu Comitê Gestor de
Crise, pela Portaria da Reitoria nº 23, de 09 de dezembro de 2013, que tem atuado
intensamente na instituição propondo uma série de procedimentos para garantir o
funcionamento normal da IES face às eventualidades ocorridas, materiais ou pessoais,
contando, inclusive, no aspecto pessoal, com o apoio do Setor de Primeiros Socorros,
bem como do Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico aos Estudantes (SUAPp).
Este Plano está sendo reestudado para sua ampliação no atendimento às ocorrências.

Tipos de crise
• Desastres industriais - explosões, incêndios, contaminações.
• Desastres naturais - tempestades, enchentes, desmoronamentos.
• Falhas em equipamentos ou construções - colapso na rede de computadores,
queda de um edifício, defeitos em produtos industriais.
• De origem criminosa - sabotagem, sequestros, fraudes, vandalismo.
• De natureza econômica - boicotes, greves, desvalorização das ações.
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• De informação - boatos, intrigas, acusações de concorrentes.
• De natureza legal - ações judiciais contra a empresa, pedidos de indenização.
• De reputação - denúncias de corrupção, vazamento de documentos internos.
• De relações humanas - sucessão no comando da organização, demissão de
altos executivos, denúncias de funcionários.
• Que envolvem risco para a vida - acidentes de trabalho, grandes contaminações,
distúrbios mentais que colocam as pessoas em risco de suicídio.
• Regulatórias - criação de obstáculos fiscais, legislação.
Obs: A universidade está suscetível a qualquer uma das situações citadas acima.

Principais assuntos que geram crise na Unoeste
• Conceitos instituídos por órgãos representativos: Enade (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes), IGC (Índice Geral de Cursos), OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo), entre outros.
• Bolsas ou Financiamentos: principalmente Fies e Bolsa Escola da Família.
• Vestibulares: a concorrência no curso de Medicina tem gerado situações
rotineiras de tentativas de fraude nos processos seletivos; após a prova a
atenção se volta para os selecionados e chamada da lista de espera.
• Assuntos acadêmicos: trotes, queda de energia, internet, ar-condicionado,
catracas, acesso aos campi, etc.
• Assuntos administrativos: reclamações de atendimento (pessoal e por telefone),
processos internos.
• Situações de origem criminosa (morte, roubo de equipamentos e tentativa de
intimidação ou pessoa feita refém nas dependências da universidade – áreas
internas ou externas, mas que pertencem à universidade).
• Área de Segurança do Trabalho: quedas de funcionários em desníveis;
mutilações diversas em máquinas e equipamentos; choque elétrico (mutilação
ou morte).
• Tentativa ou suicídio (funcionários e acadêmicos)
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Setor de Primeiros Socorros

O projeto de Primeiros Socorros teve início como projeto piloto no segundo
semestre de 2015 na Unoeste, sendo uma demanda gerada em discussões nas reuniões
de coordenadores da graduação e levada ao Comitê Gestor de Crise, que entendeu a
necessidade desse atendimento nas dependências dos campi I e II. Vinculado ao Serviço
Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho (Seesmt) começou suas atividades
no campus I em horários de maior circulação, por meio de uma parceria envolvendo os
cursos de Enfermagem e a Residência em Emergência.
Após avaliações e treinamento das equipes envolvidas, o serviço foi ampliado para
o campus II – ampliando também o horário de atendimento para os períodos de aulas nos
campi (a partir do 2º semestre de 2016). Efetivamente, os atendimentos ganharam

a

estrutura necessária no 1º semestre de 2017, ano que teve em média 100
atendimentos/meses.
Participam dessa equipe de colaboradores os mais diferentes setores como
Comunicação, Recursos Humanos, Curso de Enfermagem, Departamento de Pessoal,
Seesmt e Segurança.

Ações realizadas
• Treinamento e capacitação para os socorristas.
• Distribuição interna do Fluxograma de Emergência.
• Colocação de adesivos em todos os ramais internos da universidade (número
exclusivo para ligações em casos de emergência).
• Produção de conteúdos jornalísticos para divulgação desse serviço – para o
público interno e externo.
• Profissionais capacitados para a atuação em primeiros socorros.
• Integração do serviço do Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) a esses
atendimentos de primeiros socorros.
• Frequentes reuniões de avaliação e novas estratégias.
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Próximas estratégias
• Reunião com a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros para melhorar o tempo de
resposta em casos em que haja a necessidade de acionar ambulância para o
transporte de pessoa atendida pelo serviço de Primeiros Socorros da Unoeste.
• Produção de conteúdo jornalístico em busca de dar maior visibilidade externa ao
projeto.
• Dar continuidade às capacitações de colaboradores envolvidos no primeiro
contato em situações de emergência, como é o caso dos vigilantes.
• Campanha de Prevenção ao Suicídio.
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17. PORTARIAS DE COMPOSIÇÃO: CPA E CADI
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