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APRESENTAÇÃO
A pertinência social de uma universidade está relacionada ao
papel que exerce na sociedade, em resposta à missão, valores, objetivos
institucionais e serviços a que se propõe. Pertinência social e qualidade são,
portanto, categorias inseparáveis para se atingir a plenitude universitária.
O PDI da Unoesc contempla tais pressupostos, pois acredita ser
a universidade filha de seu tempo e de seu contexto histórico e, como tal,
a eles deve dirigir a missão, com eles construir a sua identidade e em razão
deles atingir a sua plenitude. Por outro lado, a sociedade contemporânea
é marcada por inúmeros e variados desafios, entre os quais o fenômeno
da globalização de um lado e, de outro, seu contraponto, a construção de
um espaço loco-regional comunitário.
Desafiador é também o processo de reorganização social e
política que põe em xeque os modelos vigentes de Estado e, ao mesmo
tempo, exige dele novos papéis e abre caminhos para formas igualmente
novas de organização da sociedade civil, na tentativa de ampliar o espaço
para o exercício da cidadania.
Assim como também é desafiadora a revolução científica
e tecnológica, pelo impacto que produz no processo produtivo e,
em consequência, no conteúdo, na forma de trabalho e na própria
educação, que passa a ser vista como instrumento imprescindível para o
desenvolvimento das nações, das regiões, das empresas e das organizações
sociais.
É nessa perspectiva que se coloca a questão do papel da
universidade, da sua competência técnico-científica e da qualidade de seu
desempenho para construir estratégias que respondam a esses e a tantos
outros desafios que cotidianamente se apresentam.
Nesse contexto, situa-se o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da Unoesc, concebido e elaborado de forma
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participativa, com o objetivo de delinear a construção do futuro da
Instituição. O PDI expressa a concepção que a Unoesc possui de si
mesma, sua missão, valores, visão de futuro e finalidades, assim como os
objetivos e metas para os próximos cinco anos (2018-2022), apresentando
como foco central a inserção no processo de desenvolvimento humano e
social das regiões de sua abrangência.
O processo de construção do PDI se efetivou a partir da
interação com a comunidade acadêmica e com representantes da
comunidade regional, por meio de seminários, reuniões e de canais
de comunicação. A elaboração pautou-se no modo de pensar e de agir
dos atores institucionais, por meio das relações que estabelecem com
a Instituição e a comunidade regional, tendo como referências um
conjunto de documentos institucionais vigentes, o contexto atual e
as perspectivas de futuro. Respeitando essa mesma prerrogativa, a
avaliação, o acompanhamento e a revisão do Plano serão conduzidos por
meio de comissão permanente que, com base nas avaliações internas e
externas, nos indicadores institucionais e nas ações desenvolvidas no
decorrer do quinquênio, observará o desenvolvimento institucional
e indicará melhorias e atualizações periódicas, buscando o constante
aprimoramento.
Aristides Cimadon
Reitor da Unoesc
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1 CONTEXTO, MISSÃO, OBJETIVOS E METAS
1.1 CONTEXTO HISTÓRICO
A Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) é mantida
pela Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (Funoesc), entidade
educacional, criada pela Lei Municipal n. 545, de 22 de novembro de 1968, com
sede na Rua Getúlio Vargas, n. 2125, Município de Joaçaba, Santa Catarina.
Foi criada pelo poder público municipal como instituição de natureza privada
e qualificada como Instituição Comunitária nos termos da Lei n. 12.881, de
12 de novembro de 2013, e da Portaria n. 634, de 30 de outubro de 2014. A
Funoesc é também mantenedora do Hospital Universitário Santa Terezinha,
situado à Rua Domingos Floriani Bonato, n. 37, Joaçaba, SC.
A Unoesc foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC)
para atuar como instituição universitária em 14 de agosto de 1996, por
meio de Decreto Presidencial. Em 2009, também foi credenciada para
atuar na educação a distância, nos termos da Portaria n. 258/2009. Em
2014, migrou do Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina para o
Sistema Federal de Educação, nos termos dispostos na Lei n. 12.989, de
06 de junho de 2014 e na Portaria n. 12, de 24 de julho de 2014. Em 2017,
a Instituição passou por processo de recredenciamento pelo Conselho
Nacional de Educação, sendo avaliada com conceito 4.
Seu Projeto de Universidade nasceu da necessidade de superarse o caráter de excepcionalidade da oferta de educação superior na região,
à época restrito a pequenas instituições isoladas, sediadas em alguns
de seus municípios ainda nos anos 1960/1970. O Projeto foi concebido
considerando-se a homogeneidade histórico-cultural da mesorregião
Oeste catarinense e as características das instituições de ensino superior
aí existentes e que se integraram com o objetivo de criar a Universidade.
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Para viabilizar o Projeto, optou-se pelo modelo multicampi de
universidade, integrando três fundações educacionais de ensino superior
que há mais de 20 anos atuavam isoladamente na mesorregião: a Fundação
Universitária do Oeste Catarinense (FUOC), sediada em Joaçaba; a
Fundação Educação Empresarial do Alto Vale do Rio do Peixe (Femarp),
sediada em Videira; e a Fundação de Ensino do Desenvolvimento do Oeste
(Fundeste), com sede em Chapecó. Em 1998, integraram-se, igualmente,
à Instituição a Fundação de Ensino do Extremo Oeste Catarinense
(Funesc), sediada em São Miguel do Oeste e a Fundação de Ensino dos
Municípios do Alto Irani (Femai), com sede em Xanxerê. No ano de 2001,
a Fundeste de Chapecó cindiu da Unoesc, constituindo, em seguida, a sua
própria universidade. A Unoesc não deixou de atuar naquele município,
nele instalando um campus universitário.
A Unoesc integra a Associação Catarinense de Fundações
Educacionais (Acafe), entidade representativa do modelo comunitário de
educação superior presente em Santa Catarina desde os anos 1960. As
Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES) foram pioneiras
no processo de interiorização do ensino superior em Santa Catarina.
Constituíram-se a partir da conjugação de esforços entre entidades da
sociedade civil e o poder público municipal. O modelo nasceu no espaço
vazio deixado pelo poder público estatal, que optou por priorizar a
expansão do ensino superior público junto aos grandes centros urbanos
do País (MACHADO NETO, 2009).
As ICES, entre elas a Unoesc, possuem características peculiares,
muitas delas não encontradas em outros modelos: são criadas por iniciativa
de organizações da sociedade civil e constituídas legalmente sob a forma de
fundação ou de associação de direito privado; atuam seguindo os princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e eficiência; não visam, muito menos distribuem lucros; seu
patrimônio não é propriedade de particulares e, em caso de encerramento,
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é destinado a instituição congênere; praticam gestão democrática, com
a participação de representantes da comunidade interna e de diferentes
segmentos da sociedade civil em seus órgãos deliberativos; prestam contas à
sociedade e ao poder público; possuem profunda ligação com a população e
a região, participando do desenvolvimento regional (SCHMIDT; CAMPIS,
2009; FRANTZ; SILVA, 2002).
1.2 CONTEXTO SOCIOECONÔMICO
A Unoesc localiza-se na mesorregião Oeste Catarinense (Mapa
1), constituída de 118 municípios, com população estimada em 1.281.691
habitantes (IBGE, 2017). Representa a maior área territorial entre as
mesorregiões do Estado, com 27.312,753 km² (IBGE, 2016). Faz fronteira
com as mesorregiões Norte catarinense e Serrana, com os Estados do
Paraná e Rio Grande do Sul e com a Argentina. A mesorregião integra
cinco microrregiões: Joaçaba, Xanxerê, Chapecó, São Miguel do Oeste e
Concórdia. Videira compõe a microrregião de Joaçaba.
Mapa 1 – Mapa de Santa Catarina – Mesorregiões

Fonte: Mapa de Santa Catarina (2017).
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1.2.1 Indicadores populacionais
A microrregião de Joaçaba, sede jurídica e administrativa da
Unoesc, integra 27 municípios, com população estimada em 343.980 e
área total de 9.136,383 km². A microrregião de Chapecó, onde localizase um campus da Instituição, possui 38 municípios, com população
estimada em 423.916 habitantes e área total de 6.057,97 km². Por sua vez, a
microrregião de Xanxerê, outro campus, é constituída por 10 municípios,
com população estimada em 225.146 habitantes e área de 4.805.755 km².
Já a microrregião de São Miguel do Oeste, também campus da Instituição,
possui população estimada em 181.216 habitantes, distribuída em 21
municípios, perfazendo a área de 4.241,988 km². A região de abrangência
do campus de Videira, pertencente à microrregião de Caçador, conta
com 13 municípios e uma população estimada em 215.176. Concórdia,
apesar de localizar-se na mesorregião, não conta com a Unoesc, contudo,
constitui microrregião de abrangência da Instituição, com 15 municípios
e 147.255 habitantes.
Do ponto de vista populacional, a mesorregião Oeste catarinense
apresenta indicadores de crescimento menores que outras mesorregiões
e que o próprio Estado, com redução de população em vários municípios,
especialmente nas faixas populacionais mais jovens (IBGE, 2017).
Entre 2010 e 2015, a mesorregião Oeste apresentou crescimento
populacional estimado em 5,32% (Gráfico 1). No mesmo período, o
crescimento no Estado foi de 9,09% (IBGE, 2015). Outras mesorregiões do
Estado, como a Grande Florianópolis (11,75%) e o Vale do Itajaí (12,91%),
tiveram crescimento populacional acima da mesorregião Oeste.
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Gráfico 1 – Crescimento populacional na mesorregião Oeste Catarinense (2010 a 2015)

Fonte: Santos e Lückmann (2016).

Observa-se, igualmente, haver na mesorregião Oeste, como nas
demais mesorregiões do Estado e em outras unidades da Federação, a
tendência de redução da população nas faixas etárias mais jovens. Até
os nove anos, entre 2010 e 2015, a redução foi de 20%; já na faixa etária
entre 10 e 14 anos, foi de 7,68% e entre 15 e 19 anos, foi de 1,65%.
Inversamente às faixas etárias mais jovens, a que se encontra
entre 20 e 29 anos teve crescimento de 15,36% na mesorregião Oeste.
Verifica-se esse fenômeno também nas faixas etárias posteriores,
sobretudo a partir dos 40 anos, em que o percentual de crescimento fica
acima de 30%, evidenciando-se o envelhecimento populacional.
1.2.2 Indicadores socioeconômicos
Segundo o IBGE (2016), a evolução do Produto Interno Bruto da
mesorregião Oeste catarinense, no período entre 2008 e 2013, foi de 58,78%,
pouco abaixo das demais mesorregiões do Estado. Contudo, a mesorregião
ocupa a terceira maior participação do PIB estadual (18,11%), perdendo
apenas para o Vale do Itajaí e o Norte catarinense, como mostra o Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Participação das mesorregiões catarinenses no PIB de Santa Catarina

Fonte: Santos e Lückmann (2016).

As atividades econômicas da mesorregião Oeste de maior volume
estão atreladas ao agronegócio. O setor industrial alimentício, baseado
em proteína animal, é um dos principais responsáveis pelo superávit da
balança comercial do Estado e do País, além de ser o maior empregador
da região. A mesorregião é a primeira produtora de suínos e a segunda
produtora de frangos do Brasil, além de representar o terceiro maior polo
produtor de leite. Além da agroindústria, a mesorregião destaca-se na
produção agrícola (milho e soja), na indústria metalomecânica, moveleira
e de papel e celulose.
A evolução da renda per capita dos habitantes da mesorregião
Oeste (2008-2013), foi de 51,78%, abaixo da evolução ocorrida no País
(65,35%) e no próprio Estado (58,53%). Entre as microrregiões, a de
Xanxerê teve a maior evolução (75,52%), seguida pela microrregião de São
Miguel do Oeste (61,53%) e de Chapecó (60,49%). Sabe-se que a renda
per capita constitui indicador determinante em relação ao consumo das
famílias e sua capacidade de investimento, incluindo-se o investimento
na educação superior.
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Já a média do Índice de Desenvolvimento Humano dos
Municípios (IDHM) da mesorregião Oeste Catarinense, com base no
Censo Demográfico de 2010 (IBGE), foi de 0,730. Segundo o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o índice varia de
zero (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano
total). Pode-se considerar, portanto, que o IDHM da mesorregião Oeste é
“de alto desenvolvimento humano”, conforme Gráfico 3.
Gráfico 3 – Índice de Desenvolvimento Humano da mesorregião Oeste

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, PNUD, 2017.

O IDHM mede a qualidade de vida de um determinado lugar,
com base em três indicadores: longevidade (vida longa e saudável),
educação (acesso ao conhecimento) e renda (padrão de vida). O
município com melhor IDHM da mesorregião Oeste é o de Joaçaba,
com 0,827 (considerado como “desenvolvimento humano muito alto”).
Joaçaba é também o 3º município com o melhor IDHM no Estado de
Santa Catarina e o 8º no Brasil.
1.2.3 Indicadores educacionais
Os indicadores da mesorregião Oeste relativos às matrículas
na Pré-escola e no Ensino Fundamental, entre 2000 e 2014, apontam
variação negativa: matrículas na pré-escola (15,81%), no ensino
fundamental e anos iniciais (26,30%), no ensino fundamental e anos
finais (26,30%) (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2015). A redução das matrículas
possui relação com o decréscimo populacional verificado na faixa etária
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entre 10 e 14 anos, que foi de -7,68% (IBGE, 2010), conforme analisado
anteriormente.
Da mesma forma, a variação das matrículas no Ensino Médio
das escolas da mesorregião Oeste, considerando-se o período entre 2013
e 2016, foi negativa (- 6,73%). No Estado, a variação foi positiva (1,66%),
como mostra o Gráfico 4.
Gráfico 4 – Número das matrículas no Ensino Médio em Santa Catarina e na
mesorregião Oeste

Fonte: Mercadoedu (2017).

A expansão do Ensino Superior na mesorregião Oeste
Catarinense ocorreu, de forma mais contundente, a partir da década de
1990, em razão da instalação de universidades comunitárias na região.
O crescimento ficou acima da média da expansão verificada em outras
mesorregiões do Estado e do País. Entre 1991 e 2000, as matrículas
da graduação presencial cresceram 233,52%; no mesmo período, as
matrículas no País como um todo cresceram 72,15% e no Estado de SC,
146,34%. Já na primeira década dos anos 2000 (2001-2010), a evolução das
matrículas da graduação presencial na mesorregião foi menor (70,51%),
mas ainda assim significativa.
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Em 2015, as IES presentes na mesorregião Oeste detinham, na
graduação, um total de 58.880 matrículas, o que corresponde a 18% das
matrículas do Estado, assim distribuídas: privadas sem fins lucrativos:
25.855 (44%); privadas com fins lucrativos: 21.972 (37%); especial: 5.776
(10%); pública federal: 4.070 (7%); e pública estadual: 1.207 (2%).
O Gráfico 5 apresenta a evolução de matrículas na mesorregião
Oeste, por categoria administrativa e modalidade de ensino, no período
entre 2013 e 2015. O crescimento geral das matrículas foi de 12%. Esse
crescimento ocorre, sobretudo, nas IES privadas com fins lucrativos (9%),
cujas matrículas foram impulsionadas, basicamente, pela modalidade
de ensino a distância (8%). Nas IES privadas sem fins lucrativos, o
crescimento foi zero. A presença da Universidade Federal da Fronteira Sul
na mesorregião fez com que as matrículas do setor público crescessem
2% no período analisado.
Gráfico 5 – Evolução das matrículas na mesorregião Oeste, por categoria administrativa

Fonte: Mercadoedu (2017).

Infere-se, a partir dos dados analisados, que as matrículas de
graduação presencial na mesorregião Oeste, assim como no Estado,
tendem a se estabilizar. Os dados mostram, igualmente, algum fôlego para
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o crescimento das matrículas de graduação na modalidade a distância. Não
resta dúvida de que o declínio da taxa de crescimento demográfico nas
faixas etárias mais jovens constatado nos últimos anos na mesorregião
Oeste e a consequente redução das matrículas verificada na Educação
Básica, implicarão no ensino superior da região nos próximos anos.
É nesse contexto que a Unoesc, enquanto Instituição
comunitária, se insere, assumindo o compromisso de participar do
desenvolvimento regional, promovendo formação humana e profissional,
desenvolvendo pesquisa com vistas à solução de problemas e prestando
serviços educacionais, em parceria com municípios, órgãos de governo e
entidades da sociedade civil.
1.3 MISSÃO
A identidade de uma instituição de ensino superior se expressa
pela concepção que dela se tem, pela missão para a qual foi desafiada e
pelos fins para os quais foi criada. Concepção, missão e fins constituem,
portanto, um conjunto de valores, uma espécie de ideário a ser seguido
pelos membros que a compõem.
A missão expressa a finalidade maior para a qual uma instituição
universitária é chamada a responder; ela transcende a realidade
contingente e transitória; possui caráter de utopia, no sentido de que é
possível pensar e projetar a Instituição no presente e no futuro. A missão
para a qual a Unoesc foi constituída tem a ver com a sua história, com a
sua identidade e com os seus fins.
A Unoesc pretende ser centro de referência para as questões
regionais, no âmbito da formação humana e profissional, da produção
do conhecimento e da extensão, colocando-se a serviço do processo de
desenvolvimento humano e social, com sustentabilidade. É o que atesta
a sua missão institucional: “Promover a formação humana e profissional,
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por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, gerando conhecimento
para o desenvolvimento regional com sustentabilidade.”
1.4 VISÃO
A visão de uma instituição universitária expressa as expectativas
e os desejos da comunidade acadêmica e da sociedade em relação a
um futuro desejável e possível. Para isso, ela necessita ser abrangente,
desafiadora e inspiradora. A Unoesc possui como visão “Ser a melhor
instituição de ensino superior no Oeste de Santa Catarina, reconhecida
pela sua relevância social como agente do desenvolvimento regional.”
1.5 VALORES
Valores são princípios de conduta construídos e seguidos pelos
colaboradores da Instituição; devem ser compartilhados e duradouros.
A Unoesc nasceu e cresceu alicerçada nos seguintes valores: Ética:
fundamentar as ações e os resultados na honestidade e na justiça;
Humanismo: cuidado com a vida; Cooperação: capacidade de atuar em
equipe; Comprometimento: atuar com profissionalismo para atingir
objetivos; Responsabilidade social: desenvolvimento sustentável e
qualidade de vida; Inovação: inovar com criatividade, flexibilidade e
capacidade de adaptar-se a novas situações; e Solidez: garantir viabilidade
presente e futura.
1.6 OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS
Os objetivos e metas apontam para aquilo que a Instituição
deseja para o presente e o futuro. Por meio deles materializa-se a missão
institucional e constrói-se a visão de futuro. Para o quinquênio 2018-2022, a
Unoesc define objetivos e metas institucionais que são operacionalizados
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e acompanhados por meio do Planejamento Estratégico. Essa organização
possibilita o alinhamento e o foco nas ações, para que os resultados sejam
percorridos por todos os envolvidos.
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2 PROJETO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO (PPI)
O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) assumido pela Unoesc
fundamenta-se nas políticas, diretrizes e objetivos institucionais expressos
neste documento, assim como na legislação vigente. Contempla, em
seus pressupostos, o modelo comunitário e regional de educação superior
assumido pela Instituição, atentando para as mudanças que se processam
na contemporaneidade.
2.1 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS
ORIENTADORES DAS PRÁTICAS ACADÊMICAS
Os princípios filosóficos e técnico-metodológicos que orientam
as práticas acadêmicas da Unoesc estão em conformidade com o PDI e
demais ordenamentos normativos internos. A Unoesc prima por ensino
de qualidade, focado na formação humana e profissional de seus discentes,
preparando-os para a atuação no mundo do trabalho, com visão crítica,
espírito investigativo e empreendedor. Busca-se formar cidadãos capazes
de intervir na realidade com autonomia, responsabilidade social e ética,
propondo soluções aos problemas regionais, alicerçadas nos conceitos de
sustentabilidade, inclusão e transformação social.
Para lograr êxito nesse propósito a Unoesc aposta na inovação
pedagógica, que passa por mudanças diversas, entre elas: uma organização
curricular assentada em uma perspectiva integrativa e interdisciplinar,
promovendo o diálogo entre as áreas de conhecimento, superando a
perspectiva linear de aquisição do conhecimento e a lógica da fragmentação
do saber; a articulação entre a teoria e prática; a flexibilidade curricular;
uma prática pedagógica capaz de criar novas metodologias, como as
metodologias ativas; a criação de ambientes de ensino e aprendizagem
inovadores; a consolidação da graduação presencial e a distância; a oferta
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de novos cursos; e a constante atualização e reformulação dos PPCs em
andamento, de modo a adequá-los às diretrizes nacionais e às demandas
e necessidades do mundo do trabalho.
2.2 PRINCÍPIOS EDUCATIVOS
O Projeto Pedagógico da Unoesc orienta-se em princípios
educativos, entre os quais: a pluralidade de ideias, de culturas e de
visões; a formação humana e profissional; a articulação entre as diversas
instâncias da sociedade, em estreita relação com o processo de formação
de pessoas, a construção da cidadania e a preparação para o mundo
do trabalho; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
possibilitando experiências de aprendizagem que contribuam para a
reflexão, o posicionamento e a intervenção dos futuros profissionais no
contexto em que estão inseridos; o compromisso com o desenvolvimento
regional, em sintonia com o contexto regional.
2.3 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO
O egresso formado pela Unoesc deverá estar preparado para
ingressar no mundo do trabalho e do empreendedorismo com o seguinte
perfil humano e profissional:
a) estar preparado para atuar profissionalmente, utilizando os
fundamentos teórico-metodológicos da área de formação,
com base nos contextos científicos, sociais, econômicos,
políticos, tecnológicos e culturais;
b) ser profissional inovador na área de atuação, considerando
os avanços científico-tecnológicos a fim de contribuir com o
desenvolvimento da sociedade local e regional;
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c) ser capaz de desenvolver a reflexão filosófica e sociológica e
de incorporar as ferramentas tecnológicas e comunicacionais
na tomada de decisões;
d) ter compromisso com a humanização da sociedade e com o
trabalho pautado na ciência, na ética, no desenvolvimento
sustentável, na cooperação e na responsabilidade social;
e) ser capaz de desenvolver a reflexão analítica sobre as
condições do contexto profissional, incorporando os avanços
já produzidos e a serem produzidos na área de formação;
f) ter a percepção da necessidade de educação continuada e
atuação profissional voltada à investigação, à produção
e à difusão do conhecimento, na busca de permanente
atualização e autonomia na área de atuação;
g) estar apto a compreender e atender às demandas da sociedade,
pertinentes à área profissional, de forma a contribuir para o
setor produtivo e o desenvolvimento regional;
h) saber desenvolver visão empreendedora e capacidade de
trabalhar em equipe com liderança e criatividade, pautandose em princípios éticos e nos valores de cidadania.
2.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO
Em consonância com a missão, visão de futuro, objetivos
institucionais e perfil profissional do egresso expressos neste PDI, bem
como com os pressupostos filosóficos e técnico-metodológicos assumidos
pela Unoesc, as políticas de ensino priorizarão a formação integral, humana
e profissional, tendo a qualidade como princípio educativo, na busca da
pluralidade, flexibilidade, com vistas à formação profissional e cidadã.
É indispensável situar a educação superior como instrumento
de formação que possibilita ao indivíduo o desenvolvimento de sua
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capacidade de gerar conhecimentos a partir de uma postura dialógica com
a realidade. Nesse caminho, as políticas de ensino da Unoesc se constituem
em um desafio, tanto teórico-conceitual quanto metodológico.
2.4.1 Políticas para o ensino de graduação
As políticas para o ensino de graduação, seja na modalidade
presencial, seja na modalidade a distância, amparam-se na legislação
vigente e no compromisso da Instituição com a formação integral
dos discentes, estimulando o pensamento crítico e a articulação dos
componentes curriculares aos contextos social, político, econômico,
cultural e tecnológico. Nesse sentido, a interdisciplinaridade pautará o
desenvolvimento dos currículos considerando as áreas de conhecimento
e a formação humana, profissional e cidadã.
Para atingir tal fim é preciso que docentes e discentes
estejam atentos às novas metodologias de produção e apropriação do
conhecimento, articulando o ensino com a pesquisa e a extensão, a fim de
estimularem o intercâmbio acadêmico e a intervenção nas problemáticas
regionais.
Com base nessas premissas, o ensino de graduação na Unoesc
orienta-se nas seguintes políticas:
a) compromisso com a democratização do acesso e permanência
no ensino superior, por meio da diversificação nas formas
de acesso, do fortalecimento das políticas de assistência
estudantil e da implementação de estratégias para o retorno
dos egressos pela oferta de formação continuada;
b) formação humana, profissional, reflexiva e ética, atendendo
às demandas sociais das respectivas áreas de conhecimento;
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c) inclusão de mecanismos que promovam a constante
interação da Unoesc com as redes públicas de educação
básica na formação de professores, de forma a contribuir
para a melhoria da educação regional;
d) revisão e atualização dos projetos pedagógicos dos cursos de
graduação, observando a sua contínua adequação;
e) adoção de mecanismos que considerem os processos de
avaliação interna e externa, em consonância com o Sinaes, a
fim de subsidiar a atualização dos projetos pedagógicos e a
melhoria da qualidade do ensino;
f) permanente acompanhamento de egressos e de suas
trajetórias profissionais, com a finalidade de avaliar a
qualidade dos cursos e a inserção desses profissionais no
mercado de trabalho;
g) estreitamento das relações entre a Unoesc e a comunidade,
por meio de empresas, escolas, entidades promotoras de
saúde e outras instituições públicas e privadas, com vistas
ao estabelecimento de parcerias;
h) fortalecimento da política de formação continuada dos
docentes, por meio de execução e acompanhamento do
Programa de Formação Continuada para a Docência no
Ensino Superior, para o aperfeiçoamento constante dos
processos educativos;
i)

adoção

de

práticas

metodológicas

que

favoreçam

a aprendizagem por aquisição de competências e a
acessibilidade metodológica e instrumental, por meio
de estudos e reflexões sobre o processo de ensino e
aprendizagem;
j) fortalecimento das capacitações conjuntas oferecidas pelo
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) e pelo Núcleo
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de Apoio Pedagógico (NAP), visando à ampliação dos
conhecimentos dos professores no campo da acessibilidade
atitudinal;
k) consolidação do Núcleo de Apoio Pedagógico para o efetivo
acompanhamento e desenvolvimento profissional do
docente;
l)

compromisso com a formação inicial e continuada de
professores para a educação básica, em consonância com as
resoluções do Conselho Nacional de Educação que tratam
da formação dos profissionais do magistério para a educação
básica;

m) articulação entre as licenciaturas, a pesquisa e a extensão.
O ensino de graduação na Unoesc e seus Projetos Pedagógicos de
Curso pautam-se nas seguintes diretrizes:
a) atender às Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas
para cada curso de graduação e aos demais requisitos legais
vigentes na educação superior, bem como os ordenamentos
internos;
b) promover constante atualização, a fim de atender às
demandas do ensino superior e manter a sintonia com o
mundo do trabalho;
c) flexibilizar o percurso formativo dos discentes mediante
adoção de componentes curriculares eletivos e/ou optativos
e de atividades complementares à formação, a fim de
possibilitar a mobilidade e a autonomia para o planejamento
e o desenvolvimento da formação acadêmica;
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d) possibilitar formação condizente com as mudanças que se
processam no mundo do trabalho e na produção de novos
conhecimentos científicos, visando à inovação;
e) propiciar formatos de oferta e de metodologias de ensino
para atender a outros públicos que queiram acessar o
ensino superior, especialmente aqueles que apresentam
necessidades educacionais especiais;
f) considerar a necessária articulação com o mundo do trabalho,
alinhado à missão e à importância que a Instituição ocupa
na comunidade regional;
g) fomentar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, evitando-se a visão linear e estanque do processo
de ensino e aprendizagem;
h) assegurar a inserção de conhecimentos e reflexões acerca
da inclusão social, direitos humanos, educação ambiental,
relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e
africana, além da Língua Brasileira de Sinais (Libras);
i)

possibilitar o estágio curricular supervisionado, respeitadas
a legislação vigente e as especificidades da modalidade do
curso;

j) proporcionar mecanismos de nivelamento de estudos,
minimizando as lacunas na formação prévia do ingressante,
a fim de contribuir com a sua permanência no ensino
superior;
k) contemplar oferta de atividades de monitoria;
l)

assegurar que a iniciação à pesquisa e à extensão estejam em
sintonia com as políticas específicas para estas atividades
expressas neste documento e, especialmente, atendam aos
aspectos regionais.

39

Plano de Desenvolvimento Institucional

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) constitui um conjunto
articulado de reflexões, escolhas e posicionamentos a respeito da
sociedade, da educação e do homem. Trata-se, portanto, de instrumento
político, cultural e científico, resultante de construção coletiva. Com a
pretensão de dar coerência às relações entre as dimensões acadêmicas do
ensino, da pesquisa e da extensão e as práticas pedagógicas, na elaboração
dos PPCs cabe especial atenção à construção do perfil profissional do
egresso. A partir desse perfil, e atendidas as orientações e normatizações
institucionais e nacionais, é possível propor itinerário formativo que o
considere em uma dimensão de formação profissional e humana. Por sua
vez, a dinâmica curricular apresenta estratégias para a ação articulada
dos docentes, visando à construção do perfil do egresso.
O PPC tem o compromisso com processos formativos que
incluam a promoção das responsabilidades éticas e sociais. Para tanto,
adota uma dinâmica curricular, na qual os conhecimentos concernentes à
cidadania plena, às relações entre ambiente e sociedade, à sustentabilidade,
à preocupação com os direitos humanos, com o respeito à diferença,
entre outros, são articulados de forma transversal, disciplinar, ou na
combinação de ambas.
Aos PPCs na área das licenciaturas, além da preocupação com
as responsabilidades ética e social, soma-se a responsabilidade com a
formação de novos educadores, que devem atuar como multiplicadores
desses conhecimentos nos espaços de educação formal e não formal.
A defesa do meio ambiente é prioridade na Unoesc. Há
preocupação no sentido de construir uma consciência da preservação
do equilíbrio ecológico e da sustentabilidade, promovendo ações de
ambientalização da Instituição, para que possa desempenhar papel de
protagonista na sociedade regional. A Unoesc possui docentes mestres e
doutores formados nessa área, além de dispor de estrutura de laboratórios
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na área ambiental. Ressalta-se o avanço da Instituição em disseminar a
educação ambiental em escolas e para a população em geral.
Ressalta-se também o compromisso que a Instituição assume
perante a inclusão social, os direitos humanos, as questões de gênero,
as relações étnico-raciais, a cultura e a preservação da memória e do
patrimônio cultural, considerando sua relevância para uma formação
humana e responsável socialmente. Os PPCs devem também contemplar
esses temas de acordo com as estruturas curriculares propostas, a fim de
refletir a realidade social ao lado da formação profissional.
2.4.2 Políticas e diretrizes para a educação a distância
A educação a distância na Unoesc segue as mesmas políticas e
diretrizes estabelecidas neste documento para a Graduação presencial.
Tem como propósito atender à sociedade em suas necessidades, levandose em consideração a sociedade da informação e do conhecimento e as
novas configurações do trabalho. Nesse sentido, a Instituição persegue
alternativas que potencializem a expansão e a diversificação das
oportunidades de ensino superior, cumprindo seu papel de ser agente do
desenvolvimento regional.
A educação a distância apresenta-se como política de expansão
das oportunidades de acesso ao ensino superior. Revela-se como
uma alternativa metodológica eficiente, utilizada por instituições de
diferentes países, com o objetivo de potencializar a capacidade de oferta
da educação, fazendo surgir novas formas de pensar e de aprender. Nesse
sentido, a Unoesc adota a modalidade de educação a distância também
como método de ensino-aprendizagem, incorporando novas tecnologias
às suas práticas pedagógicas, possibilitando aos discentes uma vivência
atualizada e contemporânea em relação aos avanços tecnológicos.
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Para essa modalidade de ensino superior, a Unoesc adota
metodologia em que os discentes são agentes da construção do próprio
conhecimento. Para tal, oferece os instrumentos e o suporte necessários
para a mediação da aprendizagem, como o ambiente virtual de apoio ao
ensino, disponibilizando um conjunto de ferramentas complementares
aos cursos, tanto presenciais quanto a distância, englobando aspectos
pedagógicos, tecnológicos e organizacionais, materiais didáticos, como
guia de estudos e videoaulas e vários recursos de apoio à aprendizagem e
de interação entre discentes, professores e tutores.
O processo de elaboração de materiais didáticos respeita um
fluxo interno de atividades e está organizado de modo que permita, de
forma dialógica, o desenvolvimento de conteúdos de qualidade. Entre
as etapas de elaboração estão: a produção do conteúdo pelo docente,
a revisão pedagógica, a análise dialógica do material pelo designer
instrucional, revisão linguística e metodológica, elaboração de projeto
gráfico, diagramação, aprovação final e publicação. Quando se trata de
material audiovisual, contempla ainda as fases de gravação e edição.
Os Projetos Pedagógicos de Curso na modalidade a distância são
desenvolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante do curso e acompanhados
por equipes multidisciplinares, que planejam e implementam as atividades
pedagógicas com o compromisso da qualidade do processo de ensino e
aprendizagem. Para o pleno atendimento da modalidade, considerando
as suas características, a capacitação dos profissionais envolvidos com
a educação a distância é contínua, envolvendo tanto a equipe de apoio
administrativo quanto a de apoio pedagógico. A preparação da equipe é
efetivada de forma sistemática no que se refere à necessidade de atualização
em três dimensões: pedagógica, tecnológica e didática.
A política de oferta educacional na modalidade a distância
orienta-se pelas seguintes diretrizes:
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a) desenvolver cursos comprometidos com a qualidade
da formação, em atendimento às políticas e normas da
legislação vigente;
b) utilizar a educação a distância para a capacitação e o
aperfeiçoamento profissional, observadas as necessidades
da sociedade;
c) articular o ensino, a pesquisa e a extensão, assegurando
formação técnico-científica e profissional condizente com
as exigências do mundo do trabalho, somada à formação
ético-humanística e profissional;
d) prover tecnologias apropriadas e infraestrutura de apoio
presencial para o desenvolvimento da educação à distância;
e) estabelecer parcerias com organizações públicas e privadas
como forma de expandir a educação à distância e ampliar o
acesso ao ensino superior;
f) desenvolver a cultura institucional para a educação a
distância;
g) ampliar o acesso às ferramentas e aos recursos da educação
a distância como estratégia para a melhoria da educação
presencial;
h) propiciar aprendizagem autônoma e relacionada às
experiências dos educandos, oportunizando a aquisição de
atitudes e valores que conduzam à autodeterminação e à
consciência da necessidade da aprendizagem permanente;
i)

desenvolver programas de capacitação permanente de docentes e
tutores para atuação na modalidade a distância;

j) buscar cooperação com instituições regionais, nacionais e
internacionais, com o objetivo de desenvolver a educação
a distância.
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Os projetos pedagógicos de cursos de graduação para a oferta na
modalidade a distância atendem às mesmas orientações institucionais
para elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos presenciais.
Da mesma forma, os cursos de extensão e de pós-graduação lato
sensu a serem oferecidos na modalidade a distância, em especial os cursos
de especialização, observam os parâmetros de qualidade, bem como a sua
devida autorização nos termos da legislação vigente. A oferta de cursos
de extensão e de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância está
vinculada aos cursos de graduação presenciais ou a distância, observadas
as orientações institucionais.
2.5 POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A PÓS-GRADUAÇÃO
2.5.1 Política
A pós-graduação desenvolvida pela Unoesc orienta-se no
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
bem como pela missão, objetivos institucionais e demais referenciais
estratégicos do PDI. Encontra-se em consonância com as políticas
institucionais e a legislação educacional vigente, observada a necessidade
de responder ao dinamismo socioeconômico e à inovação demandada pela
sociedade contemporânea, visando a redução de assimetrias mediante a
promoção do desenvolvimento sustentável local e regional.
Os cursos e programas de pós-graduação seguem o propósito
institucional de capacitar profissionais para o mundo do trabalho,
nos âmbitos empresarial, educacional, da saúde, acadêmico e do
empreendedorismo. A produção e a difusão do conhecimento científico e
tecnológico resultantes da pós-graduação têm ênfase na pesquisa aplicada
para o enfrentamento e solução de problemas regionais.
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Para além da oferta de cursos de capacitação e desenvolvimento
do conhecimento, a política da Instituição volta-se, igualmente, para o
acompanhamento regular e sistemático dos egressos da pós-graduação,
objetivando verificar sua colocação no mercado de trabalho e sua
formação continuada na própria Instituição.
A pós-graduação stricto sensu visa a qualificação institucional e
o desenvolvimento regional. Seus programas são submetidos à avaliação
da Capes, que atesta a sua qualidade na formação de mestres e doutores,
oportunizando aos alunos graduados da região e do País a busca pela
qualificação na pesquisa e na docência.
A política institucional de capacitação de docentes incentiva
a formação de doutores para atuarem na graduação e nas áreas de
concentração dos programas de mestrado e doutorado, visando assegurar
um quadro permanente de doutores, contribuindo com os indicadores de
qualidade da Instituição.
Por sua vez, os cursos de pós-graduação lato sensu buscam
atender à demanda contínua de formação em nível de especialização.
Graduados da Unoesc, da região e de outros estados têm a oportunidade
de se especializar e de desenvolver capacidades e habilidades nos mais
diferentes campos de conhecimento oferecidos pela Instituição.
A Unoesc incentiva discentes e docentes dos cursos de pósgraduação, principalmente da pós-graduação stricto sensu, a fazerem
estudos e intercâmbio em âmbito internacional, por meio da área
de mobilidade acadêmica institucional e de convênios firmados com
instituições de ensino superior de outros países.
Com a expansão da internet de maior velocidade e o advento
de novas mídias e plataformas digitais nas metodologias de ensino, a
pós-graduação lato sensu passa a ser ofertada também na modalidade de
ensino a distância, de acordo com a legislação educacional vigente.
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A política de oferta de cursos de especialização nessa modalidade,
incluindo cursos híbridos ou semipresenciais, propicia que a Instituição
acompanhe as mudanças tecnológicas e de comportamento dos discentes,
possibilitando-lhes escolher a modalidade de educação mais adequada às
suas necessidades.
2.5.2 Diretrizes
A pós-graduação stricto sensu oferecida pela Unoesc tem enfoque
voltado à formação de alto desempenho de docentes, de profissionais e de
pesquisadores, orientando-se pelas seguintes diretrizes:
a) dispor de condições propícias e de incentivo à atividade de
pesquisa, infraestrutura física, laboratorial e de pessoal,
bem como de qualificação e de dedicação do corpo docente
vinculado aos programas;
b) atender a demandas relevantes do ponto de vista do
desenvolvimento humano e social da região, com ênfase
na pesquisa aplicada, enquanto política de inserção da
Instituição no processo de desenvolvimento regional, em
consonância com as linhas de pesquisa dos programas;
c) articular com a graduação e a pós-graduação lato sensu o
desenvolvimento de pesquisas e de iniciação científica
e tecnológica integradas com os cursos, por meio do
envolvimento de discentes e docentes da graduação,
visando a publicação conjunta de trabalhos científicos e
tecnológicos;
d) contribuir com o desenvolvimento dos cursos de graduação
e de pós-graduação lato sensu, por meio de atividades de
ensino e de extensão e de planejamento participativo de
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processos e no desenvolvimento da carreira docente na
Instituição;
e) fomentar a publicação de docentes e discentes em periódicos
e eventos científicos, externos e internos, priorizando
publicações em extratos superiores do Qualis Capes,
que permitam agregar melhor e maior desempenho aos
programas;
f) promover a prática do intercâmbio, da cooperação e da
mobilidade acadêmica e de pesquisas e publicações, em
parceria entre docentes e discentes com universidades do
País e do exterior;
g) incentivar a atração e fixação de docentes pesquisadores
na Instituição com destacado desempenho acadêmico e
reconhecida competência profissional, em áreas estratégicas
de desenvolvimento regional e de interesse institucional.
Na pós-graduação lato sensu o foco volta-se à qualificação
profissional, orientando-se nas seguintes diretrizes:
a) ofertar cursos em áreas do conhecimento específicas
e

estratégicas

para

o

desenvolvimento

humano

e

socioeconômico da região e do País, observadas as
possibilidades de oferta de cursos integrados, com núcleo
comum de componentes curriculares e o uso da modalidade
de ensino a distância;
b) desenvolver propostas diferenciadas e inovadoras de
cursos, que contemplem novas metodologias de ensino
e oportunidades de mobilidade nacional e internacional,
podendo ser viabilizadas nas modalidades de ensino a
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distância, presencial, ou híbrida, compatíveis com as
necessidades de mercado;
c) articular a implementação de projetos com a graduação,
visando criar e estabelecer condições de formação continuada
dos graduados na Instituição;
d) desenvolver interfaces entre a graduação e a pós-graduação
stricto sensu, possibilitando o engajamento de discentes
e docentes na produção e publicação de pesquisas em
conjunto;
e) gerar demandas organizacionais para a oferta de cursos de
especialização in company, que permitam o desenvolvimento
das pessoas e de soluções para os problemas e necessidades
das organizações.
2.6 POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A PESQUISA
2.6.1 Política
O desenvolvimento da pesquisa na Unoesc tem como foco a
aplicação do conhecimento na sociedade, em benefício das pessoas, na
busca pela solução de problemas enfrentados por pequenas e médias
empresas e propriedades rurais, contribuindo para o fortalecimento da
competitividade regional.
A Instituição apoia o desenvolvimento da pesquisa, incluindose a iniciação científica e tecnológica, por meio de programas de fomento
externo e interno, a partir de grupos de pesquisa e de atividades científicas
e tecnológicas dos cursos de graduação e, prioritariamente, de programas
de pós-graduação stricto sensu.
A Unoesc dará continuidade aos programas de bolsa de iniciação
científica (Pibic) e de bolsa de iniciação tecnológica e inovação (Pibiti) do
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
bem como ao Programa de Bolsas Universitárias do Estado de Santa
Catarina (Uniedu), gerenciado pela Secretaria de Estado da Educação, em
cumprimento aos artigos 170 e 171 da Constituição Estadual.
Além desses programas, a Instituição também mantém parceria
com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina (Fapesc) para a seleção anual de bolsas de pesquisa e de extensão,
por meio de convênio. Participa, ainda, de editais e chamadas públicas
da própria Fapesc, bem como do CNPq, da Capes e outros órgãos de
fomento nacionais e internacionais, de acordo com as linhas e grupos
de pesquisa, com o objetivo de captar recursos financeiros, bolsas de
pesquisa e outros benefícios que possibilitem a viabilização da pesquisa,
além da disseminação do conhecimento cientifico e tecnológico.
A Unoesc apoia o desenvolvimento de programas institucionais
voltados ao incentivo à produção e disseminação do conhecimento. Para
isso, mantém com recursos próprios o Fundo de Apoio à Pesquisa (FAPE),
com os seguintes programas:
a) programa de apoio à produção e gestão do conhecimento:
visa possibilitar a produção do conhecimento por docentes
e discentes da Instituição, no intuito de ampliar as
oportunidades de os pesquisadores dialogarem com as
agências de fomento à pesquisa e, consequentemente,
apoiarem e aumentarem a produtividade dos grupos de
pesquisa cadastrados e certificados, que, além da produção
de conhecimentos, devem se constituir em espaço de
aprendizagem de habilidades de investigação;
b) programa de apoio à divulgação do conhecimento: visa
possibilitar a socialização de resultados de pesquisa, por
meio de publicações em anais, periódicos e outros meios
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da própria Instituição, ou de instituições externas, bem
como o incentivo à participação de docentes e discentes em
encontros científicos no País e no exterior e à publicação dos
resultados de pesquisas no meio acadêmico-científico;
c) programa de apoio aos processos de inovação: objetiva
estimular o pesquisador no desenvolvimento de produtos
(bens de capital, bens de consumo duráveis e não duráveis,
serviços, softwares) e processos (de fabricação e controle)
inovadores.
2.6.2 Diretrizes
Com base nessa política, a pesquisa desenvolvida na Unoesc
orienta-se nas seguintes diretrizes:
a) produzir conhecimento científico, socialmente relevante
e eticamente responsável, comprometido com a qualidade
do ensino de graduação e pós-graduação e com a extensão
universitária;
b) analisar cientificamente os componentes históricos que
caracterizam o processo de desenvolvimento da região,
sem perder de vista a inserção no contexto universal, em
especial os objetivos de desenvolvimento sustentável da
Organização das Nações Unidas (ONU);
c) constituir-se em centro de referência em pesquisa para a
busca de alternativas e soluções às questões e problemas
regionais em áreas estratégicas de atuação da Unoesc;
d) estabelecer intercâmbio e parceria com instituições
universitárias e de ciência e tecnologia, bem como com
outros órgãos públicos ou privados, regionais, nacionais e
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internacionais, a fim de potencializar os recursos humanos
e os resultados de pesquisa;
e) capacitar

recursos

humanos,

técnicos

e

gerenciais,

qualitativa e quantitativamente, em graus compatíveis
com as necessidades de pesquisa nas diferentes áreas do
conhecimento e de atuação da Instituição;
f) dinamizar as linhas e os grupos de pesquisa, com foco
no desenvolvimento de pesquisas de interesse regional e
institucional;
g) incentivar os grupos de pesquisa na produção e disseminação
do conhecimento, em consonância com a atuação dos
cursos a que estão vinculados, por meio de indicadores de
produtividade;
h) otimizar os investimentos destinados à pesquisa pela ação
sistêmica e unificada da Instituição, alinhada aos objetivos
institucionais para operar em rede de relacionamentos e
parcerias internas e externas;
i)

aplicar o conhecimento na sociedade, em benefício das
pessoas, na busca por soluções de problemas enfrentados
por pequenas e médias empresas e propriedades rurais,
contribuindo para o fortalecimento da competitividade
regional.

A pesquisa na Instituição conta com a contribuição e o aval de
comissões, como as comissões de pareceristas ad hoc, o Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) e a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). Tais
comissões, além de avaliarem a qualidade dos projetos de pesquisa, dão
suporte técnico e de orientação sobre a ética na pesquisa, uma vez que
seguem as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa advindas
dos conselhos nacionais envolvendo seres humanos e animais. Essas

51

Plano de Desenvolvimento Institucional

comissões possuem papel fundamental na avaliação e acompanhamento
dos projetos, assegurando a transparência das pesquisas, especialmente
quanto ao uso de métodos adequados quando envolvem seres humanos
ou animais, resguardando a ética e a integridade das pesquisas e dos seus
resultados, para o benefício da sociedade.
2.7 POLÍTICA E DIRETRIZES DE INOVAÇÃO
2.7.1 Política
A Política de Inovação na Unoesc tem como finalidade fomentar,
orientar e priorizar a inovação nos processos de ensino, pesquisa, extensão
e de gestão universitária, articulando a relação entre a comunidade interna
e externa, em busca de soluções de problemas regionais ou institucionais,
de forma sustentável.
O desenvolvimento da inovação está indissociado da pesquisa,
do ensino, da extensão e dos processos de gestão e materializa-se pela
articulação com os diversos atores da Instituição, das esferas públicas,
da iniciativa privada, de órgãos de fomento, dos habitats de inovação e
demais instituições nacionais e internacionais. A cultura da inovação, da
criatividade e do desenvolvimento científico e tecnológico constitui-se de
elementos fundamentais nesses processos, no sentido de contribuir para
a criação de condições necessárias para promover o desenvolvimento
humano, profissional, social e econômico na região de inserção da Unoesc.
A inovação passa, ainda, pela postura empreendedora da
Instituição, tanto pelo empreendedorismo científico quanto da docência
e da gestão. As mudanças são precedidas pela atuação empreendedora
de pesquisadores, docentes e gestores, seja na implementação de novos
métodos de pesquisa e de ensino, seja no estabelecimento de novas
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parcerias e de mecanismos de transferência de tecnologias, seja na
captação de recursos externos que permitam a efetivação de inovações.
Para efetivar suas ações com a Inovação, a Unoesc criou a
Agência de Gestão da Inovação e Relações Institucionais (AGIR),
com manutenção de pré-incubadoras nos campi. A AGIR é parte da
implantação do Polo de Inovação Tecnológico em Joaçaba, cuja estrutura
física está sendo implantada com recursos do Estado de Santa Catarina.
2.7.2 Diretrizes
Com base nessa política, a inovação na Instituição segue as
seguintes diretrizes:
a) aplicar conhecimento científico inovador, eticamente
responsável e socialmente relevante nas práticas sociais e
organizacionais, comprometido com a qualidade do ensino
de graduação, com a pós-graduação e com a extensão
universitária;
b) constituir-se em centro de referência para a busca de
alternativas e soluções às questões e problemas regionais,
em especial pela atuação na extensão e prestação de serviços
técnicos e tecnológicos;
c) desenvolver parcerias com empresas, instituições e governos,
visando à captação de recursos econômicos e financeiros
para a execução de projetos voltados para o desenvolvimento
institucional e regional;
d) promover políticas de criação intelectual, de transferência
de tecnologia e desenvolvimento da ciência e da inovação,
por meio do incremento da pesquisa básica e aplicada;
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e) melhorar continuamente as normas para a proteção ao
uso de resultados das criações intelectuais realizadas na
Instituição ou com a sua participação;
f) capacitar recursos humanos, técnicos e gerenciais nos campi
da Instituição, qualitativa e quantitativamente, em graus
compatíveis com as necessidades de inovação e prestação de
serviço nas diferentes áreas do conhecimento e de atuação
da Universidade;
g) desenvolver modelo de negócios de oferta e gestão de
serviços técnicos e tecnológicos, potencializando o uso das
estruturas laboratoriais e de capital intelectual dos cursos da
Instituição, para o atendimento de demandas das empresas
e demais organizações públicas e privadas da região e do
País;
h) implantar habitats de inovação como pré-incubadoras ou
incubadoras de empreendimentos inovadores nos campi
da Instituição, mediante análise de viabilidade, bem como
apoiar a instalação de polos e parques tecnológicos, de
interesse institucional, em parceria com a iniciativa privada
e o setor público;
i)

incentivar pesquisadores, docentes, discentes, inventores
independentes e demais atores da comunidade externa no
desenvolvimento de produtos (bens de capital, bens de
consumo duráveis e não duráveis, serviços, softwares) e
processos (de fabricação e controle) inovadores.
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2.8 POLÍTICAS E DIRETRIZES DE EXTENSÃO
2.8.1 Política
A extensão constitui processo educativo que se articula com o
ensino, a pesquisa, a cultura, o desporto e a inovação, de modo a viabilizar
a relação entre a Instituição e seu entorno, com foco no desenvolvimento
regional sustentável. É, portanto, um espaço de construção de uma
identidade regional, que passa pela produção do conhecimento e
valorização das diferenças e diversidades socioculturais.
Por outro lado, a extensão é processo acadêmico, organicamente
vinculado à aprendizagem e à produção do conhecimento, de forma a
permitir a compreensão da realidade social, bem como a atualização
das práticas de ensino e pesquisa que envolve discentes e docentes na
interface com a comunidade regional.
A extensão organiza-se a partir de programas, projetos, cursos,
eventos e serviços. Compreende-se por programas o conjunto de ações/
projetos organizados a partir de uma temática/problemática, construídos
e implementados orgânica e institucionalmente e desenvolvidos na forma
de educação continuada. Já os projetos de extensão constituem-se em um
conjunto de ações/atividades pontuais, com objetivos e temporalidade
restritos.
Os cursos, por sua vez, são de natureza técnica, de atualização,
de aperfeiçoamento e de difusão cultural de curta duração, com o
objetivo de atender às demandas internas e externas da Instituição. Já
os eventos são atividades de curta duração e de interesse técnico, social,
científico, esportivo e artístico-cultural. A Instituição atua, igualmente,
na prestação de serviços, visando ao atendimento de necessidades ou
demandas específicas da sociedade, mediante contrapartida financeira.
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A extensão realizada pela Unoesc inclui, ainda, atividades
culturais, ações comunitárias e do desporto voltadas ao atendimento do
público interno e da comunidade externa, por meio da implementação
de programas, projetos e ações articulados com o ensino, a pesquisa e
a inovação. Tem como propósito difundir o conhecimento e estender o
ensino para públicos ainda não atendidos pela Instituição, bem como
permitir a egressos a continuidade de seus estudos.
As atividades de extensão são, ainda, realizadas na forma de
cursos de aperfeiçoamento ou atualização, presenciais ou a distância,
eventos ou serviços, de acordo com o planejamento pedagógico dos cursos
e a demanda regional. A viabilização dessas atividades extensionistas
ocorre em parceria com entidades, órgãos públicos, empresas e com os
cursos de graduação e pós-graduação da própria Instituição, reforçando
seu caráter e compromisso social.
A extensão, além de contribuir para o desenvolvimento
regional, atende à meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, que trata da
curricularização da extensão para os cursos de graduação.
2.8.2 Diretrizes
A extensão orienta-se pelas seguintes diretrizes:
a) desenvolver extensão que priorize a busca de soluções de
problemas no entorno da Instituição, tornando relevantes
as atividades-fim, não somente do ponto de vista acadêmico,
mas também do ponto de vista da pertinência para o
processo de desenvolvimento regional;
b) contribuir com a formação e a preparação dos discentes
para o exercício da cidadania e a qualificação para o mundo
do trabalho, tendo por base os quatro pilares da educação
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para o século XXI, sugeridos pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura: “aprender a
conhecer; aprender a fazer; aprender a ser; e aprender a viver
juntos.” (UNESCO, 1996);
c) atuar com programas, projetos e ações transdisciplinares
e transversais, de diferentes campos do conhecimento,
com a participação de docentes e discentes, estimulando
a criatividade e o comprometimento da comunidade
acadêmica;
d) ampliar ações cooperadas em parceria com entidades,
empresas, órgãos de governo e instituições sociais para o
desenvolvimento de atividades de extensão, cultura e ação
comunitária, valorizando programas interinstitucionais
com potencial de gerar maiores benefícios à sociedade;
e) gerar novos serviços educacionais para o desenvolvimento
de competências aplicadas na solução de problemas
organizacionais das empresas e propriedades de pequeno
porte, na região de atuação da Unoesc;
f) desenvolver a extensão como prática do ensino, pesquisa
e inovação, a partir das exigências e demandas da
comunidade regional, voltada para o desenvolvimento
sustentável, notadamente das pequenas e médias empresas
e propriedades rurais e cadeias de alimentos;
g) criar um sistema de informação sobre e para a extensão,
no âmbito da Instituição, como forma de viabilizar a
comunicação e o intercâmbio e subsidiar a socialização das
experiências;
h) criar programas voltados ao desenvolvimento, produção
e preservação da cultura e da arte regionais, bem como da
prática do desporto;
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i)

buscar a autossustentabilidade para os programas e projetos
de extensão e cultura por meio de incubadoras sociais e
demais mecanismos de inovação social e cooperação com
instituições parceiras.

2.9 POLÍTICA E DIRETRIZES INSTITUCIONAIS PARA A
INTERNACIONALIZAÇÃO
2.9.1 Política
A Unoesc reconhece a importância de promover e consolidar uma
política de internacionalização como necessidade inerente ao processo de
fortalecimento e diferenciação institucional. Em um mundo globalizado,
o intercâmbio de conhecimentos assume relevância e constitui prioridade
para a Instituição. A

política de internacionalização assumida pela

Unoesc materializa-se por meio de Programa Institucional, conduzido
pela Coordenadoria de Relações Internacionais. O Programa orienta-se
pelos seguintes eixos: mobilidade acadêmica, cooperação internacional e
captação de recursos, cultura de internacionalização, dupla titulação ou
cotutela, produção e disseminação do conhecimento e reconhecimento
de diplomas estrangeiros de pós-graduação stricto sensu. Os critérios
para seleção e participação em cada um dos eixos estão detalhados na
normativa vigente.
Na mobilidade acadêmica, a atuação está organizada para
proporcionar aos alunos, professores e colaboradores da Unoesc,
comunidade externa e estrangeiros a formação profissional e humana,
por meio da imersão cultural nacional e internacional, bem como
oportunizar a troca de experiências acadêmicas que contribuam para
o fortalecimento dos conhecimentos técnicos e científicos. Nesse eixo,
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as ações ocorrem nas modalidades de envio (outgoing) e acolhimento
(incoming) em programas na área de ensino, pesquisa e extensão.
O eixo de cooperação internacional e captação de recursos busca
coordenar a articulação de projetos de ensino, pesquisa e extensão no
cenário internacional, mediante convênios internacionais, promovendo
oportunidades para a comunidade acadêmica interna e externa, no seu
âmbito regional. Destacam-se nessa atuação as parcerias com aceleradoras
estrangeiras e ecossistemas de aceleração no contexto global, que
oportunizam a internacionalização dos atores participantes de habitats
de inovação.
A Unoesc proporciona o aprendizado em cursos regulares
específicos de Português para estrangeiros, assim como a preparação ao
exame de proficiência em português. Ao mesmo tempo, tem investido
fortemente na melhoria do conhecimento linguístico de sua comunidade
por meio da oferta periódica de cursos de língua estrangeira e testes de
proficiência. Essas atividades são exemplos de ações que integram o eixo
da cultura de internacionalização.
O estímulo à cooperação acadêmica, científica e cultural dos
atores, bem como o desenvolvimento de competências e habilidades
profissionais necessárias para o desenvolvimento de pesquisas e para o
exercício profissional, são reforçadas por meio do eixo de dupla titulação
e cotutela. Nessa modalidade, ao cumprir os requisitos estabelecidos nas
normativas vigentes, será conferido ao discente de mestrado ou doutorado
diploma com titulação simultânea nos dois países, mediante cotutela.
As atividades atreladas ao eixo da produção e disseminação
do conhecimento promovem a realização de estudos e de pesquisas em
universidades estrangeiras conveniadas, bem como a publicação dos
resultados das pesquisas em eventos científicos do exterior. Essas ações
favorecem o incremento de publicações conjuntas em periódicos de alto
impacto e de caráter internacional.
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O

reconhecimento

de

diplomas

estrangeiros

de

pós-

graduação stricto sensu também integra o Programa Institucional de
Internacionalização. O processo, respeitadas as validações legais dos países
de origem, poderá ser realizado na Unoesc, mediante atendimento da
legislação dos órgãos competentes e das normas institucionais vigentes.
As ações do Programa, implementadas nos níveis de ensino,
pesquisa e extensão, efetivam-se pela responsabilidade que a Instituição
assume perante as comunidades regional e internacional, especificamente
no que diz respeito ao seu comprometimento com o desenvolvimento e a
formação humana e profissional de seus discentes e docentes.
2.9.2 Diretrizes
a) Implementar o processo de internacionalização junto
à comunidade acadêmica da Instituição por meio de
programas e áreas de conhecimento, de modo sustentável;
b) assumir a internacionalização como processo integral
e transversal aos processos institucionais voltados para
a docência, pesquisa, extensão e inovação, de forma
indissociada;
c) promover

o

entendimento

institucional

da

internacionalização como um valor associado à cultura
organizacional da Unoesc;
d) promover a interdisciplinaridade entre as áreas do
conhecimento, para a implementação de inovações e
o desenvolvimento tecnológico, por meio de planos de
trabalho e ações conjuntas com universidades e instituições
parceiras no exterior;
e) desenvolver planos de estudos e curriculares dinâmicos
que impulsionem a integração global e multicultural
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e a mobilidade internacional de discentes e docentes,
incorporados aos projetos pedagógicos dos cursos de
graduação e de pós-graduação;
f) expandir e fortalecer a inserção da Unoesc em redes
internacionais de pesquisa e de fomento nacional e
internacional, por meio dos programas de pós-graduação
stricto sensu;
g) incentivar a formação continuada de docentes da
Instituição em âmbito internacional, com prioridade para
pós-doutorados e doutorados sanduíches, de interesse
institucional e de acordo com a necessidade dos programas;
h) posicionar a Unoesc no espaço acadêmico internacional,
a partir de suas competências e referenciais estratégicos e
alinhado aos seus objetivos institucionais;
i)

desenvolver o processo de internacionalização a partir de
eixos estratégicos, que contemplem a mobilidade acadêmica,
a internacionalização de currículo, a dupla titulação de
cursos em parceria com universidades estrangeiras e a
internacionalização da pesquisa.

Para atender a tais diretrizes, derivadas do objetivo institucional
de “promover a internacionalização, ampliando parcerias para a formação
profissional e a produção de conhecimento visando a soluções dos
problemas regionais”, elaborou-se um Plano de Internacionalização, que
estabelece estratégias e ações que buscam promover o desenvolvimento
acadêmico e a disseminação do conhecimento com inserção internacional.
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2.10 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Unoesc caracteriza-se como sendo uma Instituição
Comunitária de Educação Superior. Enquanto tal, assume compromissos
com a responsabilidade social junto à comunidade regional; atua
comunitariamente no sentido de promover a inclusão social, o
desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente e a
preservação da memória e do patrimônio cultural.
O Sinaes, ao contemplar a responsabilidade social como
dimensão da avaliação institucional, restringiu-a aos campos da inclusão
social, do desenvolvimento econômico e social, da defesa do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural (Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004).
A responsabilidade social é compreendida não somente
como uma filosofia, ou uma exigência legal, mas como uma prática
institucional voltada ao desenvolvimento de programas e projetos sociais,
comprometidos com a comunidade regional. A Instituição acredita que a
função social da universidade se amplia na medida em que ela se envolve
com os rumos do País e de seu entorno, seja na formação dos futuros
profissionais/cidadãos, seja no fomento à produção do conhecimento,
seja na oferta de serviços extensionistas sintonizados com as reais
demandas da sociedade.
As ações sociais implementadas e oferecidas pela Unoesc
à comunidade de seu entorno e à própria comunidade acadêmica
orientam-se nas seguintes políticas/diretrizes: fortalecimento das ações
de responsabilidade social junto à comunidade regional, visando à
melhoria da qualidade de vida das pessoas; atender às demandas sociais
e educacionais advindas da comunidade regional, envolvendo discentes e
docentes por meio do ensino, da pesquisa e da extensão; envolver docentes
e discentes nas questões sociais, políticas, econômicas e culturais da
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comunidade regional, como prática da responsabilidade e melhoria das
condições de vida das pessoas menos favorecidas.
2.10.1 Atuação no desenvolvimento econômico e social
A atuação da Unoesc no desenvolvimento econômico e social
de sua região de abrangência materializa-se na sua participação em polos
tecnológicos, na implantação e desenvolvimento de Núcleos de Inovação
Tecnológica e de Pré-incubadoras, na participação e fomento de Feiras
de Tecnologia, Inovação e Negócios, na organização e participação em
conferências, seminários e congressos, na articulação entre os atores,
parceiros e organizações para a integração de ações de desenvolvimento,
nas parcerias governamentais, no desenvolvimento de empreendimentos
inovadores, no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), no Projeto
de Extensão Industrial Exportadora (Peiex), no Programa de Educação
Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde), no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), entre outros.
2.10.2 Atuação na inclusão social
As ações que atestam a atuação da Unoesc com vistas à inclusão
social se materializam em demandas oriundas das áreas jurídica, educacional
e da saúde, por meio de parcerias e ações articuladas com o poder público
e entidades de assistência social. Materializam-se, igualmente, por meio
do desenvolvimento de projetos de inclusão social junto a pessoas idosas,
minorias, grupos em situação de vulnerabilidade social, deficientes,
comunidades carentes, crianças e adolescentes, entre outros.
Integrado com a Universidade, a Instituição mantém o Hospital
Universitário Santa Terezinha (HUST). Trata-se de um Hospital
regional, referência na área da Saúde, com 156 leitos, no qual 85,23%
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das internações e 95,16% dos atendimentos ambulatoriais se realizam
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O HUST abriga ala pedagógica
para atendimento das atividades acadêmicas, como estágios, pesquisa e
residência médica para os profissionais em formação na área da saúde.
Ainda, integrado ao HUST e à Universidade, há um ambulatório médico
com amplo espaço físico, com áreas especializadas para atividades
práticas dos cursos de formação profissional para a área da saúde. Nesse
espaço são feitos, paralelos ao processo de aprendizagem, inúmeros
atendimentos benemerentes à população carente regional.
2.10.3 Atuação na defesa do meio ambiente
A defesa do meio ambiente constitui prioridade institucional.
Deseja-se construir com a comunidade acadêmica e regional a consciência
da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento regional. Para
dar conta desse desafio, a Instituição estará desenvolvendo programas
e projetos nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão, envolvendo
docentes e discentes, em parceria com entidades e órgãos públicos.
Também disporá de docentes e de estrutura laboratorial na área ambiental,
visando à prestação de serviços, bem como a disseminação da educação
ambiental nas escolas e com a população em geral.
A temática da defesa do meio ambiente encontra-se inserida
nos Projetos Pedagógicos de Curso. É desenvolvida transversalmente
por meio de componentes curriculares e de atividades complementares
e de extensão; constitui parte do programa de formação continuada
dos docentes da Instituição, visando ao aprimoramento da consciência
ambiental junto à comunidade acadêmica.
A atuação na defesa do meio ambiente começa na própria
casa. A Unoesc deseja consolidar políticas de implementação de ações
de sustentabilidade ambiental junto a setores/ambientes internos, como
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construção ou adequação de espaços físicos, captação de água da chuva,
captação de energia solar, atenção ao uso da iluminação solar nos ambientes,
racionalização do uso da energia elétrica, arborização e ajardinamento
visando melhorar a permeabilidade da água no solo, entre outras.
2.10.4 Memória, patrimônio cultural e produção artística
A política de preservação da memória, do patrimônio cultural
e da produção artística adotada pela Unoesc orienta-se no sentido de se
construir uma identidade cultural com as características das populações
que habitam a mesorregião Oeste.
Esse desafio envolve conhecimentos de várias áreas e ações
transversais e multidisciplinares que perpassam os currículos dos
cursos, bem como outras atividades, como pesquisa, extensão, formação
complementar, semana de estudos, seminários, palestras e trabalhos
acadêmicos.
Para concretizar essas políticas, a Unoesc mantém um Coral
Universitário e grupos teatrais; mantém, ainda, um acervo e guarda de
objetos arqueológicos históricos encontrados quando da construção das
hidroelétricas na região.
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3 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E PROGRAMAS
(Informação de acesso restrito, conforme § 3º do art. 4º da
Portaria nº 21, de 21 de dezembro de 2017).
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4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO
4.1 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA, CURSOS E VAGAS
No segundo semestre de 2017 a Unoesc contava com 14.791
estudantes matriculados em 37 cursos de graduação (não contando com
a repetição em seus campi e unidades), 2.319 em cursos de pós-graduação
lato e stricto sensu e 792 em cursos de educação básica, totalizando
17.905 matrículas. A Instituição atua junto a 11 cidades da mesorregião
Oeste, como mostra o mapa.
Mapa 2 – Cidades em que a Unoesc se faz presente (2019)

Fonte: adaptado de Fischer et al. (2012).

A Unoesc desenvolve ensino, pesquisa e extensão nas seguintes
Área do Conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências da Educação, Ciências
Exatas e Tecnológicas, Ciência Jurídica, Ciências Sociais e Ciências da
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Vida e Saúde. Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) são concebidos,
estruturados e implantados a partir dessas áreas, bem como a pesquisa, a
pós-graduação e a extensão.
A graduação presencial constitui área de atuação institucional
de maior volume, cobrindo grande número de carreiras, desde as mais
tradicionais, como Administração, Direito, Medicina e Pedagogia, até
aquelas demandadas pelas mudanças que vêm ocorrendo no mundo do
trabalho. Os cursos são abertos a candidatos que tenham sido classificados
em processo seletivo.
4.2 CURSOS, LOCAIS, ÁREAS, VAGAS E MODALIDADE DE OFERTA
A verificação da regularidade dos cursos de graduação pode
ser constatada nos atos do Conselho Universitário da Instituição, bem
como do Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão deliberativo e
normativo do Ministério da Educação. Os cursos atendem às necessidades
de formação de profissionais para a região e o País; alguns repetem-se
nos campi da Instituição. Estão alocados em Áreas do Conhecimento,
conforme o quadro a seguir:
Quadro 1 – Relação dos cursos de graduação autorizados na Unoesc
Cursos

1. Administração
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Local

Área

Vagas

Modalidade

Joaçaba

Ciências Sociais

100

Presencial

Campos
Novos

Ciências Sociais

40

Presencial

Capinzal

Ciências Sociais

50

Presencial

SMO

Ciências Sociais

90

Presencial

Maravilha

Ciências Sociais

40

Presencial

Videira

Ciências Sociais

90

Presencial

Xanxerê

Ciências Sociais

50

Presencial

Chapecó

Ciências Sociais

60

Presencial
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Cursos

2. Agronomia

3. Arquitetura e
Urbanismo

4. Biotecnologia
Industrial
5. Ciências
Biológicas
(Bacharelado)
Ciências Biológicas
(Licenciatura)

6. Ciências
Contábeis

7. Ciência da
Computação
8. Comunicação
Social – Publicidade
e Propaganda
9. Design

Local

Área

Vagas

Modalidade

Campos
Novos

Ciências Agrárias

80

Presencial

São J. do
Cedro

Ciências Agrárias

40

Presencial

Maravilha

Ciências Agrárias

40

Presencial

Xanxerê

Ciências Agrárias

80

Presencial

SMO

C. Exatas e
Tecnológicas

40

Presencial

Videira

C. Exatas e
Tecnológicas

40

Presencial

Xanxerê

C. Exatas e
Tecnológicas

35

Presencial

Chapecó

C. Exatas e
Tecnológicas

80

Presencial

Videira

Ciências da Vida e
Saúde

35

Joaçaba

Ciências da Vida e
Saúde

50

Presencial

Xanxerê

Ciências da Vida e
Saúde

50

Presencial

Presencial

Xanxerê

Ciências da Vida e
Saúde

40

Joaçaba

Ciências Sociais

50

Presencial

SMO

Ciências Sociais

45

Presencial

Pinhalzinho

Ciências Sociais

40

Presencial

Videira

Ciências Sociais

90

Presencial

Presencial

Xanxerê

Ciências Sociais

50

Presencial

Chapecó

Ciências Sociais

60

Presencial

SMO

C. Exatas e
Tecnológicas

35

Presencial

Videira

C. Exatas e
Tecnológicas

35

Presencial

Joaçaba

Ciências Sociais

40

Presencial

Pinhalzinho

Ciências Sociais

40

Presencial

Videira

Ciências Sociais

40

Presencial

Xanxerê

Ciências Sociais

40

Presencial
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Cursos

10. Direito

11. Educação Física
(Licenciatura)

Educação Física
(Bacharelado)

12. Enfermagem

13. Engenharia
Bioenergética

Local

Área

Vagas

Modalidade

Joaçaba

Ciência Jurídica

150

Presencial

SMO

Ciência Jurídica

200

Presencial

Pinhalzinho

Ciência Jurídica

50

Presencial

Videira

Ciência Jurídica

100

Presencial

Xanxerê

Ciência Jurídica

100

Presencial

Chapecó

Ciência Jurídica

200

Presencial

Joaçaba

Ciências da Educação

45

Presencial

Chapecó

Ciências da Educação

50

Presencial

SMO

Ciências da Educação

45

Presencial

Videira

Ciências da Educação

40

Presencial

Xanxerê

Ciências da Educação

50

Presencial

Videira

Ciências da Vida e
Saúde

45

Presencial

Xanxerê

Ciências da Vida e
Saúde

45

Presencial

Chapecó

Ciências da Vida e
Saúde

50

Presencial

Joaçaba

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

Xanxerê

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

SMO

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

Xanxerê

C. Exatas e
Tecnológicas

Joaçaba

C. Exatas e
Tecnológicas

100

Presencial

SMO

C. Exatas e
Tecnológicas

80

Presencial

Xanxerê

C. Exatas e
Tecnológicas

80

Presencial

Chapecó

C. Exatas e
Tecnológicas

100

Presencial

Joaçaba

C. Exatas e
Tecnológicas

40

Presencial

Chapecó

C. Exatas e
Tecnológicas

40

Presencial

14. Engenharia Civil

15. Engenharia da
Computação
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Presencial
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Cursos

Local

Área

Vagas

Modalidade

SMO

C. Exatas e
Tecnológicas

35

Presencial

Videira

C. Exatas e
Tecnológicas

35

Presencial

17. Engenharia de
Produção

Joaçaba

C. Exatas e
Tecnológicas

50

Presencial

18. Engenharia
Elétrica

Joaçaba

C. Exatas e
Tecnológicas

50

Presencial

19. Engenharia
Mecânica

Joaçaba

C. Exatas e
Tecnológicas

60

Presencial

Joaçaba

C. Exatas e
Tecnológicas

50

Presencial

Videira

C. Exatas e
Tecnológicas

50

Presencial

21. Eng. Sanitária e
Ambiental

Videira

C. Exatas e
Tecnológicas

22. Engenharia
Florestal

Xanxerê

C. Exatas e
Tecnológicas

40

Presencial

SMO

Ciências da Vida e
Saúde

30

Presencial

Videira

Ciências da Vida e
Saúde

35

Presencial

Xanxerê

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

Joaçaba

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

SMO

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

Joaçaba

Ciências da Vida e
Saúde

60

Presencial

Campos
Novos

Ciências Agrárias

70

Presencial

16. Engenharia de
Alimentos

20. Engenharia
Química

23. Farmácia

24. Fisioterapia

25. Medicina

26. Medicina
Veterinária
27. Música
28. Nutrição

35

Presencial

SMO

Ciências Agrárias

40

Presencial

Xanxerê

Ciências Agrárias

70

Presencial

Capinzal

Ciências da Educação

40

Presencial

Videira

Ciências da Vida e
Saúde

35

Presencial
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Cursos

Local

Área

Vagas

Modalidade

Joaçaba

Ciências da Vida e
Saúde

80

Presencial

SMO

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

Campos
Novos

Ciências da Educação

40

Presencial

Capinzal

Ciências da Educação

40

Presencial

SMO

Ciências da Educação

40

Presencial

Videira

Ciências da Educação

40

Presencial

Xanxerê

Ciências da Educação

40

Presencial

Joaçaba

Ciências da Vida e
Saúde

50

Presencial

Videira

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

SMO

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

Pinhalzinho

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

Xanxerê

Ciências da Vida e
Saúde

35

Presencial

Chapecó

Ciências da Vida e
Saúde

40

Presencial

32. Sistemas de
Informação

Chapecó

C. Exatas e
Tecnológicas

50

Presencial

33. Tecn. Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas

Xanxerê

C. Exatas e
Tecnológicas

35

Presencial

34. Tecnologia em
Radiologia

Xanxerê

C. Exatas e
Tecnológicas

35

Presencial

35. Zootecnia

Xanxerê

Ciências Agrárias

40

Presencial

36. Sequencial:
Cosmetologia e
Estética

Videira

Ciências da Vida e
Saúde

35

Presencial

Ciências da Educação

100

A distância

Ciências Sociais

200

A distância

29. Odontologia

30. Pedagogia
(Licenciatura)

31. Psicologia

37. Informática
(Licenciatura)
38. Processos
Gerenciais
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Cursos

Local
Joaçaba

39. Tecnologia em
Gestão Ambiental

40. Tecnologia em
Gestão Comercial

41. Tecnologia em
Gestão de Recursos
Humanos

Área

Vagas

Modalidade

Ciências Sociais

100

A distância

Videira

Ciências Sociais

100

A distância

Xanxerê

Ciências Sociais

100

A distância

Chapecó

Ciências Sociais

100

A distância

SMO

Ciências Sociais

100

A distância

Joaçaba

Ciências Sociais

100

A distância

Campos
Novos

Ciências Sociais

100

A distância

Capinzal

Ciências Sociais

100

A distância

Videira

Ciências Sociais

100

A distância

Fraiburgo

Ciências Sociais

100

A distância

Xanxerê

Ciências Sociais

100

A distância

Chapecó

Ciências Sociais

100

A distância

SMO

Ciências Sociais

100

A distância

Maravilha

Ciências Sociais

100

A distância

Pinhalzinho

Ciências Sociais

100

A distância

Joaçaba

Ciências Sociais

100

A distância

Campos
Novos

Ciências Sociais

100

A distância

Capinzal

Ciências Sociais

100

A distância

Videira

Ciências Sociais

100

A distância

Fraiburgo

Ciências Sociais

100

A distância

Xanxerê

Ciências Sociais

100

A distância

Chapecó

Ciências Sociais

100

A distância

SMO

Ciências Sociais

100

A distância

Maravilha

Ciências Sociais

100

A distância

Pinhalzinho

Ciências Sociais

100

A distância

73

Plano de Desenvolvimento Institucional

Cursos

42. Tecnologia em
Processos Gerenciais

43. Administração

44. Ciências
Contábeis

74

Local

Área

Vagas

Modalidade

Joaçaba

Ciências Sociais

100

A distância

Campos
Novos

Ciências Sociais

100

A distância

Capinzal

Ciências Sociais

100

A distância

Videira

Ciências Sociais

100

A distância

Fraiburgo

Ciências Sociais

100

A distância

Xanxerê

Ciências Sociais

100

A distância

Chapecó

Ciências Sociais

100

A distância

SMO

Ciências Sociais

100

A distância

Maravilha

Ciências Sociais

100

A distância

Pinhalzinho

Ciências Sociais

100

A distância

Joaçaba

Ciências Sociais

80

A distância

Chapecó

Ciências Sociais

80

A distância

Videira

Ciências Sociais

80

A distância

SMO

Ciências Sociais

80

A distância

Xanxerê

Ciências Sociais

80

A distância

Campos
Novos

Ciências Sociais

80

A distância

Capinzal

Ciências Sociais

80

A distância

Maravilha

Ciências Sociais

80

A distância

Pinhalzinho

Ciências Sociais

80

A distância

Chapecó

Ciências Sociais

80

A distância

Videira

Ciências Sociais

80

A distância

SMO

Ciências Sociais

80

A distância

Xanxerê

Ciências Sociais

80

A distância

Campos
Novos

Ciências Sociais

80

A distância

Capinzal

Ciências Sociais

80

A distância

Maravilha

Ciências Sociais

80

A distância

Pinhalzinho

Ciências Sociais

80

A distância

Joaçaba

Ciências Sociais

80

A distância
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Cursos

45. Educação Física
(Licenciatura)

Educação Física
(Bacharelado)

46. Pedagogia

Local

Área

Vagas

Modalidade

Chapecó

Ciência da Educação

80

A distância

Videira

Ciência da Educação

80

A distância

SMO

Ciência da Educação

80

A distância

Xanxerê

Ciência da Educação

80

A distância

Campos
Novos

Ciência da Educação

80

A distância

Capinzal

Ciência da Educação

80

A distância

Maravilha

Ciência da Educação

80

A distância

Joaçaba

Ciência da Educação

80

A distância

Chapecó

Ciência da Vida e
Saúde

80

A distância

Videira

Ciência da Vida e
Saúde

80

A distância

SMO

Ciência da Vida e
Saúde

80

A distância

Xanxerê

Ciência da Vida e
Saúde

80

A distância

Campos
Novos

Ciência da Vida e
Saúde

80

A distância

Capinzal

Ciência da Vida e
Saúde

80

A distância

Maravilha

Ciência da Vida e
Saúde

80

A distância

Joaçaba

Ciência da Vida e
Saúde

80

A distância

Chapecó

Ciência da Educação

80

A distância

Videira

Ciência da Educação

80

A distância

SMO

Ciência da Educação

80

A distância

Xanxerê

Ciência da Educação

80

A distância

Campos
Novos

Ciência da Educação

80

A distância

Capinzal

Ciência da Educação

80

A distância

Maravilha

Ciência da Educação

80

A distância

80

A distância

Joaçaba
Ciências da Educação
Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2018).
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A Unoesc atua com diferentes níveis de formação: graduação,
por meio de cursos que conferem os graus de bacharelado, licenciatura
e tecnologia; formação sequencial, por meio de cursos organizados por
campo de saber, sob a forma de formação específica e de complementação
de estudos; cursos de pós-graduação, por meio de programas de mestrado
e doutorado (pós-graduação stricto sensu) e de cursos de especialização
(pós-graduação lato sensu); e cursos de extensão, abertos a candidatos
que atendam aos requisitos estabelecidos pela Instituição.
Os cursos, com exceção dos programas de mestrado e doutorado,
são ministrados nas modalidades presencial e a distância, mediante uso
integrado de tecnologias de informação e comunicação, que viabiliza
momentos síncronos e assíncronos.
A Unoesc, por meio de seu Conselho Universitário, introduziu
na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação
presenciais a possibilidade de oferta de componentes curriculares na
modalidade a distância, desde que esta não ultrapasse 20% da carga
horária total do curso, nos termos da legislação. Da mesma forma, a
Instituição vem introduzindo, em alguns cursos, o modelo híbrido ou
semipresencial de ensino, denominado Mix, em que se integram os dois
ambientes de ensino: o presencial e o virtual.
A pós-graduação ofertada pela Unoesc segue o princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como a missão e
os objetivos institucionais previstos neste PDI. Os cursos de pós-graduação
stricto sensu visam à qualificação institucional e ao desenvolvimento
regional e seus programas são reconhecidos e submetidos à avaliação
periódica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). São vinculados às Áreas do Conhecimento.
Por sua vez, os cursos de pós-graduação lato sensu são ofertados
com base em demandas do mundo empresarial, de órgãos públicos, de
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instituições educacionais e de órgãos de classe. Configuram-se, portanto,
como oferta permanente.
Os cursos na área da extensão voltam-se ao atendimento
dos públicos interno e externo. Organizam-se a partir das Áreas do
Conhecimento e são implantados na forma de programas, projetos e
ações articulados com o ensino e a pesquisa. Desenvolvem-se a partir
de demandas de discentes e docentes da Instituição, bem como de
necessidades específicas da sociedade.
4.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
A organização didático-pedagógica proposta pela Unoesc se
encontra em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e com
seu Estatuto, Regimento e PDI. Foi concebida em sintonia com a missão,
os valores, a visão de futuro e os objetivos assumidos pela Instituição.
Contempla diretrizes que dizem respeito ao planejamento, execução
e avaliação do trabalho docente; aos parâmetros para a escolha de
conteúdos e a elaboração de currículos; aos critérios para a flexibilização
dos componentes curriculares e para a integralização curricular; às
atividades práticas complementares; às políticas e normatização do
estágio supervisionado; ao desenvolvimento de materiais pedagógicos; e
à incorporação de avanços tecnológicos na oferta educacional.
4.3.1 Flexibilização dos componentes curriculares
A flexibilização é um dos princípios consagrados pela LDB. Ela
confere ao currículo caráter de movimento, permitindo a diversificação
da estrutura curricular e dos conhecimentos, oportunidades diferenciadas
de integralização curricular, a incorporação de conteúdos em resposta às
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demandas contemporâneas e atividades que promovam a construção do
conhecimento e que transcendam à lógica linear e homogênea tradicional.
A flexibilização curricular na Unoesc materializa-se pelo
acolhimento das seguintes diretrizes:
a) adoção de sistema de matrícula por crédito, permitindo-se
desenhos curriculares flexíveis;
b) inclusão de componentes eletivos e/ou optativos em todos
os cursos de graduação;
c) previsão de atividades curriculares complementares de
caráter técnico e científico-cultural, envolvendo atividades
de ensino, pesquisa e extensão;
d) dinamização no percurso acadêmico, pela minimização de
pré-requisitos;
e) planejamento de atividades de intercâmbio e mobilidade
acadêmica;
f) previsão de oferta de componentes curriculares na
modalidade a distância em cursos de graduação presenciais,
conforme legislação vigente;
g) flexibilização na oferta de modalidades de ensino superior,
presencial ou a distância.
As matrizes curriculares dos cursos de graduação são organizadas
de modo a permitir aos discentes um percurso formativo flexível e
personalizado. Estruturam-se a partir de:
a) matriz de referência por aquisição de competências,
contemplando eixos, blocos de saber, competências e perfis;
b) fluxograma da matriz de referência por aquisição de
competências, contendo a indicação de perfil, competência
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e bloco de saber que cada componente curricular precisa
auxiliar a desenvolver;
c) componentes curriculares de núcleo comum, normalmente
alinhados à formação básica;
d) componentes curriculares eletivos e/ou optativos, bem
como atividades curriculares complementares, com vistas ao
enriquecimento curricular, à diversificação da trajetória da
formação humana e profissional e à flexibilização curricular.
As atividades curriculares complementares permitem ao
discente flexibilizar a sua formação. Envolvem atividades relacionadas
ao ensino, à pesquisa e à extensão desenvolvidas no decorrer da vida
acadêmica do discente, mediante cumprimento de carga horária prevista
na matriz curricular dos cursos. Materializam-se por meio de cursos de
nivelamento, monitoria, participação em programas de atendimento
à comunidade e em estágios não obrigatórios, iniciação à pesquisa e
à extensão, participação em eventos, palestras, semanas de estudos,
participação em conselhos e colegiados, etc.
As atividades curriculares complementares à formação têm por
objetivos:
a) proporcionar maior flexibilização à formação do discente,
de forma a contribuir para a sua autonomia intelectual;
b) ampliar o conhecimento teórico-prático por meio do
desenvolvimento de atividades extraclasse;
c) fomentar a participação do discente em eventos, de
forma a compreender a realidade e seus contextos sociais,
econômicos, ambientais e culturais;
d) investir em iniciativas que promovam a articulação entre
ensino, iniciação à pesquisa e extensão.
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4.3.2 Oportunidades de integralização curricular
Ainda com base no princípio da flexibilização, a política de
integralização curricular e de aproveitamento de estudos adotada pela
Unoesc permite que o discente faça seu percurso formativo de modo
diversificado, como segue:
a) componentes curriculares cursados em regime especial
podem ser considerados como aproveitamento de estudos
ou como cursos sequenciais de complementação de estudos,
observadas as disposições do Regimento da Unoesc e a
aprovação, pelo Colegiado de Curso;
b) os discentes poderão matricular-se em componentes
curriculares de outras Instituições de Ensino Superior como
alunos especiais, com o aproveitamento de créditos, na
forma do Regimento;
c) os discentes poderão matricular-se em componentes
curriculares disponíveis em qualquer um dos campi da
Instituição, respeitada a existência de vaga;
d) os discentes poderão concluir seu curso de graduação em
tempo inferior ao fixado para a integralização mínima, desde
que o curso tenha passado pelo processo de reconhecimento,
nos termos do Regimento da Instituição.
4.3.3 Adoção de metodologias significativas
A Unoesc faz a opção de adotar princípios e diretrizes
pedagógicos capazes de articular a formação dos discentes com a prática
social e o mundo do trabalho, de relacionar teoria e prática, de dar conta
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da autonomia intelectual e do pensamento crítico, com vistas ao exercício
da cidadania.
A Instituição assume o compromisso com a formação
integral, crítico-reflexiva, ética, humana e profissional, desenvolvendo
conhecimentos, habilidades, competências e valores, de modo a preparar
os discentes para o diagnóstico e a resolução de problemas no âmbito
profissional e social.
Para se obter êxito nesse propósito, a Unoesc entende que as
metodologias de ensino e aprendizagem mais adequadas e significativas
são aquelas que colocam o discente no centro do processo, priorizando
práticas pedagógicas que permitam que seja agente ativo da aprendizagem,
participando ativamente na construção do conhecimento e na mudança
da realidade social.
Por sua vez, o docente exerce papel de mediador das inter-relações
dos discentes com o conhecimento, construindo-se, coletivamente,
uma aprendizagem significativa, contextualizada e provida de
sentido, superando-se a concepção tradicional de ensino, voltada para
a transmissão de conhecimentos, centrada no docente, tendo como
consequência a fragmentação do saber e a reprodução de conteúdos.
As metodologias ativas, como projetos integradores, estudos de
caso, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em
projetos, peer instruction, sala de aula invertida e design thinking, entre
outras, somadas à ampliação do uso de recursos tecnológicos, têm
prioridade institucional e passam a incorporar os Projetos Pedagógicos
dos Curso da Unoesc.
As metodologias ativas estimulam o envolvimento do discente,
como sujeito proativo, em atividades cada vez mais complexas; fazem
uso de projetos interdisciplinares e da sala de aula invertida, entre
outras ferramentas pedagógicas; exigem a participação também ativa
dos docentes na organização das atividades didático-pedagógicas, além
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de mudanças na organização curricular, no tempo e nos espaços, pois o
ambiente físico das salas de aula e de outros ambientes são redesenhados
de forma multifuncional, com o suporte das tecnologias.
4.3.4 Adoção de projetos pedagógicos integradores
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação da Unoesc são
concebidos e estruturados de modo a promover a interdisciplinaridade,
a articulação entre teoria e prática, bem como a prática profissional
simulada e/ou vivenciada em lócus de atuação profissional e de pesquisa.
Para atender a esse propósito, os Projetos Pedagógicos são elaborados com
base nas seguintes diretrizes:
a) trabalhar com projetos interdisciplinares perpassando
os currículos, de duração anual e/ou semestral, com
complexidade adequada a cada fase;
b) contemplar

nos

Projetos

Pedagógicos

componentes

curriculares de natureza teórico-prática, com vistas à
articulação de diferentes saberes;
c) promover fóruns de discussão a partir de casos reais,
mediante o desenvolvimento das etapas de observação,
diagnóstico, análise e intervenção, com a apresentação dos
resultados em evento anual.
Os currículos podem, ainda, prever componentes curriculares
de práticas integradoras, com a finalidade de integrar conhecimentos e
saberes. Os cursos de licenciatura, por sua vez, devem contemplar em
seus currículos aqueles componentes específicos relativos às práticas
pedagógicas, com a finalidade de articular/desenvolver os projetos
integradores.
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4.3.5 Acompanhamento e qualificação do corpo docente
A Unoesc possui política de formação continuada do corpo
docente, sob a responsabilidade do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP).
O NAP é órgão de apoio didático-pedagógico, com a finalidade de:
acompanhar, avaliar e articular o desenvolvimento das políticas de ensino
da instituição; planejar e executar o Programa de Formação Continuada
para os docentes; e assessorar os cursos nas atividades de docência e na
busca de alternativas metodológicas e inovações pedagógicas. O NAP
tem por atribuições:
a) atuar em conjunto com os Núcleos Docentes Estruturantes
(NDEs) na elaboração, desenvolvimento, reestruturação e
avaliação periódica dos Projetos Pedagógicos de Curso;
b) planejar

e

implementar

o

Programa

de

Formação

Continuada junto aos docentes e coordenadores de curso, a
partir dos resultados da avaliação institucional, de modo a
contribuir com o aprimoramento didático e metodológico e
a implementação de práticas pedagógicas inovadoras;
c) atuar de forma integrada ao Serviço de Apoio ao Estudante
(SAE) e ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI),
assessorando na oferta de cursos de nivelamento oferecidos
aos acadêmicos ingressantes;
d) orientar e acompanhar o trabalho dos coordenadores de
curso, no âmbito da sua competência;
e) assessorar a Direção na implementação de políticas de
melhoria da qualidade do ensino;
f) acompanhar os processos de reconhecimento e renovação
de reconhecimento dos cursos.
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4.3.6 A elaboração dos currículos
A elaboração dos currículos dos cursos de graduação da Unoesc
ocorre com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais e no alinhamento
destas a uma análise do contexto regional, em consonância com os
princípios filosóficos e metodológicos e o perfil proposto para o egresso.
Os currículos contemplam, ainda, as políticas e diretrizes para
o ensino, a pesquisa e a extensão constantes no Projeto Pedagógico
Institucional (PPI). Preveem, igualmente, elementos que atendem às
políticas voltadas à formação para a responsabilidade social do discente,
como preservação do meio ambiente e sustentabilidade, direitos
humanos, acessibilidade e inclusão social e relações étnico-raciais.
Os conteúdos dos componentes curriculares são escolhidos de
modo a propiciar o desenvolvimento de saberes específicos para cada
área de atuação profissional, com vistas à formação crítica, reflexiva,
humanística, ética e apropriada às demandas locorregionais, levando-se
em consideração os contextos econômico, político, social e cultural.
Os currículos implantados na Unoesc incentivam o uso
de metodologias participativas de aprendizagem, que permitam a
articulação teórico-prática e a reflexão em uma dada situação de
intervenção profissional, considerando a mobilização de competências a
serem adquiridas no decorrer da formação.
Com base nesses pressupostos, para a elaboração dos currículos
dos cursos de graduação da Unoesc observam-se as seguintes diretrizes:
a) estar em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) e demais legislações vigentes na educação
superior;
b) observar a coerência entre a concepção e os objetivos do
curso;
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c) atender ao perfil profissional do egresso proposto pela
Instituição, respeitadas as especificidades de cada curso;
d) atender às diretrizes dispostas no Projeto Pedagógico
Institucional (PPI);
e) possibilitar a flexibilidade curricular e a interdisciplinaridade;
f) primar pela seleção, adequação e atualização das ementas,
observando a sua relevância, dimensionamento e pertinência
diante dos princípios filosóficos e metodológicos da
Instituição.
4.3.7 Relação entre teoria e prática
A formação de profissionais qualificados, críticos, reflexivos e
com visão humanista desejada pela Unoesc pressupõe, nos processos de
ensino-aprendizagem, a articulação entre teoria e prática.
Para isso, é preciso que as simulações de prática profissional
permeiem todo o processo de ensino-aprendizagem, envolvendo os
discentes com metodologias participativas, com estudos de caso,
com atividades em laboratórios específicos, visitas técnicas, práticas
observadoras em campo profissional, entre outros, possibilitando a
integração dos saberes e sua aplicabilidade.
A inserção dos discentes na prática profissional segue
metodologia com as seguintes etapas: observação, diagnóstico, análise
e proposta de intervenção em uma dada situação, com base em
competências a serem adquiridas.
A prática de inserção profissional atende às seguintes diretrizes:
organização

da

aprendizagem,

privilegiando-se

as

metodologias

participativas e de interação teórico-prática; promoção de ações de
aprendizagem simuladas e reais de contato com a atuação profissional;

85

Plano de Desenvolvimento Institucional

e promoção de espaços de debate e discussões teoricamente sustentadas,
pautadas em trocas de experiências e vivências profissionais.
4.3.8 Atividades práticas e de estágio
O estágio constitui oportunidade única para o aprofundamento
da formação profissional dos discentes, pois propicia vivências e
experiências que a academia, por si só, não atende. Com base nesse
pressuposto, e de acordo com as DCNs dos cursos de graduação, os
currículos dos cursos de graduação oferecem estágio supervisionado
obrigatório e estágio não obrigatório.
O estágio tem os seguintes objetivos:
a) possibilitar que o discente estabeleça relação entre os
conhecimentos científicos, filosóficos e técnicos e os
conteúdos profissionalizantes;
b) estimular o aprimoramento de competências profissionais
relativas ao exercício responsável da profissão, considerando
as mudanças e as inovações necessárias;
c) contribuir para o processo de avaliação da proposta
pedagógica dos cursos de graduação;
d) possibilitar a vivência dos princípios de ética profissional;
e) estreitar as relações entre a Unoesc e a comunidade regional.
O estágio supervisionado obrigatório integra a estrutura
curricular dos cursos de graduação da Unoesc, em conformidade com as
Diretrizes Curriculares Nacionais, o Regimento da Instituição e demais
normativas internas. Objetiva contribuir com o desenvolvimento das
competências profissionais previstas no PP do Curso, propiciando a
construção de conhecimentos e experiências em ambientes reais de

86

Universidade do Oeste de Santa Catarina

trabalho e de relevância para a consolidação do perfil do egresso almejado
pela Instituição.
O estágio supervisionado obrigatório propiciado pela Instituição
possibilita que o discente faça inserção profissional crítica, norteandose por uma concepção de ação-reflexão-ação, tendo em vista etapas de
complexidade que envolvem diagnóstico, análise, reflexão e intervenção
perante a situação-problema vivenciada.
A operacionalização do estágio obrigatório segue normas
próprias de cada curso estabelecidas no Manual de Estágio, aprovado
por Colegiado de Curso, em conformidade com as políticas e diretrizes
institucionais e com a legislação específica.
O estágio não obrigatório, por sua vez, é oferecido como atividade
opcional, realizado paralelamente aos componentes curriculares previstos
na matriz do curso, acrescido à carga horária regular e obrigatória. Não
é condição para conclusão do curso, entretanto, está relacionado à área
de formação do discente, podendo ser desenvolvido em organizações
públicas ou privadas conveniadas com a Instituição. Poderá caracterizarse como atividade complementar à formação do discente.
No Projeto Pedagógico de cada curso, para os estágios não
obrigatórios são apresentados claramente os critérios, as formas e as
orientações para sua operacionalização, seguindo o que preceitua a
legislação vigente.
4.3.9 A incorporação de avanços tecnológicos
A Unoesc tem como uma de suas diretrizes a utilização
de metodologias participativas, com o uso das tecnologias no
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Tal diretriz
assenta-se no compromisso da Instituição em propiciar uma formação
em sintonia com as inovações advindas das ferramentas tecnológicas.
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A tecnologia da informação é ferramenta essencial no suporte
de processos que envolvem a geração e a aplicação de conhecimentos.
Investir na atualização tecnológica e na inserção de novas práticas e
processos contribui com a formação e preparação dos profissionais para
atuarem no mundo do trabalho.
A aprendizagem não se limita aos espaços físicos das salas de
aula. A educação a distância é uma realidade. Migramos cada vez mais
para metodologias alternativas à educação meramente presencial, como
o ensino a distância, semipresencial ou híbrido. A Unoesc acompanha
essas mudanças, implantando os cursos Mix, cuja metodologia combina
o ensino presencial e o virtual, deslocando os discentes para o centro da
aprendizagem e permitindo a interação presencial e virtual, por meio de
tecnologias de comunicação e informação.
Para isso acontecer, faz-se necessário investimento constante no
acesso às tecnologias de comunicação e informação, entre elas internet,
rede wi-fi, softwares, multimídias, redes sociais, videoconferência e
outros ambientes virtuais de aprendizagem em todos os ambientes da
Instituição.
Hoje, discentes, docentes e colaboradores têm acesso ao Portal
de Ensino Unoesc, plataforma virtual que permite acesso a diversas
ferramentas, como materiais didáticos, textos, vídeos, fórum de debate,
avaliação da aprendizagem, avaliação institucional, aula on-line, etc. Os
serviços estão disponíveis de acordo com o perfil de cada usuário, tanto
da graduação quanto da pós-graduação lato e stricto sensu.
O mesmo Portal abriga Espaço Acadêmico, com ferramentas que
envolvem a vida acadêmica dos discentes, como consulta a resultados
de avaliação da aprendizagem, matriz curricular, matrícula, situação
financeira, solicitação de bolsa e avaliação institucional. O módulo
destinado aos docentes, por sua vez, constitui espaço virtual com
ferramentas como fórum de discussão, mural, tira-dúvidas, planos de
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ensino, mensagens, materiais didáticos, aplicação de provas, publicação
de notas e emissão de relatórios, etc.
As tecnologias de informação e comunicação possibilitam o
desenvolvimento de programas de inclusão digital, visando integrar
as pessoas com deficiências físicas ou mentais na sociedade do
conhecimento. A acessibilidade é tratada de acordo com as necessidades.
Há disponibilidade de softwares para deficientes visuais.
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5 PERFIL DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Com base no pressuposto de que as pessoas são o maior
patrimônio de uma instituição universitária, a política de recursos
humanos adotada pela Unoesc tem como foco central a valorização
do corpo docente e técnico-administrativo, mediante investimento no
desenvolvimento e na qualificação continuada.
5.1 PERFIL DO CORPO DOCENTE
Constitui o corpo docente da Unoesc aqueles professores lotados
nas Áreas de Conhecimento, contratados mediante processo seletivo,
para exercer atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, conforme
estabelece o Plano de Cargos, Salários e de Carreira da Instituição. Sua
admissão ocorre com base no regime preconizado na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) e nos termos das normas da Fundação Universidade
do Oeste de Santa Catarina (Funoesc).
O corpo docente da Instituição possui, em média, nove anos
e meio de experiência no magistério superior. Boa parte dos docentes
possui, igualmente, experiência profissional não acadêmica e em áreas
estratégicas vinculadas ao desenvolvimento regional e à inovação.
5.1.1 Composição do corpo docente
Em 2017, a Unoesc informou ao Censo da Educação Superior
possuir 882 docentes, dos quais 30% são especialistas, 50%, mestres e
20%, doutores. Por regime de trabalho, tinha-se a seguinte composição:
34% dos docentes eram horistas, 24%, tempo parcial e 42%, tempo
integral. 63% dos docentes detinham experiência acadêmica no magistério
superior acima de cinco anos.
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O número de docentes é suficiente para atender às demandas
dos atuais Projetos Pedagógicos de cursos de graduação e pós-graduação
oferecidos pela Unoesc, assim como da pesquisa e extensão. O quantitativo
é avaliado permanentemente e, se necessário, ajustado para atender à
ampliação e implantação de novos cursos.
Para a graduação a distância, a Instituição conta com quadro
de professores contratados nos termos dos ordenamentos internos da
Instituição, com atribuições estabelecidas em Resolução do Conselho
de Administração da Fundação Unoesc. Conta, ainda, com quadro
de tutores que, sob a orientação e coordenação do professor do
componente curricular ofertado, exerce atribuições específicas definidas
pela Instituição. Os tutores da Unoesc possuem titulação mínima
de especialista e graduação na área do componente curricular para o
qual são contratados. O quantitativo de professores tutores é avaliado
sistematicamente, de modo a atender às necessidades atuais e às novas
demandas para essa modalidade de ensino.
5.1.2 Políticas de expansão, seleção, contratação e
procedimentos de substituição de docentes
O plano de expansão do quadro docente da Unoesc está
atrelado ao atendimento das demandas de ensino, pesquisa e extensão,
sendo legitimado por meio de estudo de viabilidade que fundamente sua
execução e operacionalização As perspectivas apontam para a manutenção
do quadro atual de docentes durante o período de vigência desse plano.
Na pós-graduação stricto sensu, a demanda é planejada levando-se em
consideração o número de docentes recomendado nos documentos de
Área da Capes para cada Programa.
A Fundação mantenedora da Universidade possui um
Regulamento do Processo de Seleção e Contratação dos Empregados
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da Funoesc. O regramento ali disposto, sob a supervisão do Ministério
Público, dispõe sobre os procedimentos e critérios de contratação e
substituição dos profissionais da Instituição.
Os docentes ingressam na Instituição mediante processo
seletivo, cujos critérios se encontram estabelecidos nesse regulamento
e são contratados nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), ressalvadas as situações de contratação emergencial. A seleção
compreende quatro etapas: prova de títulos; prova didática; prova
de aptidão; entrevista. O processo é conduzido por Comissão e Banca
nomeadas pelo Reitor. Antecede o processo seletivo a ampla divulgação
das vagas, por meio de Edital, no qual são divulgados os requisitos a serem
cumpridos e os critérios de seleção e contratação. Os Editais reservam,
pelo menos, 5% das vagas para pessoas com necessidades especiais.
O plano prevê quadro de docentes admitidos por prazo
determinado, em uma das seguintes situações: emergencial, docente
contratado em caráter de emergência; visitante, docente contratado
por prazo determinado, mediante convite da Instituição para atuar em
projetos especiais, ou em demandas ad hoc, ou ainda em cursos e/ou
programas de pós-graduação lato ou stricto sensu, de acordo com projeto
específico; e substituto, docente contratado para substituir, em qualquer
eventualidade, uma das categorias de docentes.
A contratação de professores tutores ocorre mediante processo
seletivo que estabelece, entre outros critérios, a capacitação didáticopedagógica para atuar com metodologias de educação a distância,
formação na área do componente curricular e experiência de tutoria. O
processo ocorre internamente e, não havendo candidatos, estende-se à
seleção externa.
Os docentes e tutores selecionados, ao serem admitidos,
participam de programa de capacitação, coordenado pelo Núcleo de
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Apoio Padagógico (NAP), com o objetivo de integrarem-se aos cursos e
modalidade de ensino aos quais estarão vinculados e à própria Instituição.
5.1.3 Plano de carreira do corpo docente
A política de carreira do corpo docente da Unoesc ampara-se na
CLT, no Plano de Cargos, Salários e de Carreira da Instituição, aprovado
pela Assembleia Geral da Funoesc, bem como nas políticas e diretrizes
constantes no PDI.
O Plano estabelece critérios de enquadramento, de carga horária,
de remuneração, de progressão e de promoção, com critérios específicos
de ascensão funcional para o seu corpo docente. A promoção ocorre por
mérito ou tempo de serviço. Os docentes da Instituição enquadram-se
nas categorias de titular, adjunto e assistente.
O professor credenciado na categoria de Professor Titular tem
preferência na escolha de aulas sobre as demais categorias, assim como o
Professor Adjunto tem preferência sobre o Professor Assistente.
Dentro de cada categoria, a titulação é elemento diferenciador
e classificatório, tendo o Professor Doutor preferência sobre o Mestre e
este, preferência sobre o Especialista.
5.1.4 Regime de trabalho
O regime de trabalho do corpo docente da Unoesc atende a
disposições legais próprias de uma instituição universitária. As atividades
acadêmicas são desenvolvidas por docentes contratados em regime de
trabalho de tempo integral ou tempo parcial e por docentes horistas.
O regime de trabalho de tempo integral compreende jornada
de trabalho de 40 horas semanais, das quais 20 horas, pelo menos, são
destinadas a estudos, pesquisa, extensão, planejamento e gestão. Por sua
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vez, o regime de trabalho de tempo parcial constitui jornada de trabalho
de, no mínimo, 12 horas semanais, reservados, pelo menos, 25%, do tempo
para estudos, planejamento, avaliação e orientação de discentes. Já no
regime de trabalho do docente horista, este é contratado exclusivamente
para ministrar aulas, independentemente de carga horária.
Dada sua condição de universidade, a Unoesc valoriza o regime
de trabalho de tempo integral, nos termos da legislação, de modo a
promover a interdisciplinaridade entre ensino, pesquisa e extensão,
conferindo qualidade acadêmica à Instituição. O regime de tempo integral
é reservado a docentes do quadro regular da Instituição, observando-se as
regulamentações institucionais.
5.1.5 Política de qualificação do corpo docente
A política de qualificação do corpo docente da Unoesc realiza-se
em dois níveis: pela formação acadêmica e pela formação continuada.
A formação acadêmica é regulamentada por Resolução do Conselho
Universitário, cujo teor institui um conjunto de políticas, diretrizes e
normas para a capacitação de docentes em nível de mestrado e doutorado,
com recursos oriundos da Instituição e órgãos de fomento e com base em
Plano de capacitação.
A formação continuada, por sua vez, é coordenada por Núcleo de
Apoio Pedagógico (NAP) e destinada aos docentes da Instituição. Para a sua
operacionalização, criou-se o Programa de Profissionalização Docente. Há
cuidado especial com a formação dos professores ingressantes, sobretudo
na orientação do uso do Portal de Ensino, na elaboração dos planos de
ensino e na condução e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem.
A Instituição destina, no âmbito da mesma política, auxílio
financeiro à capacitação de docentes no exterior, priorizando o estágio
pós-doutoral a docentes vinculados à pós-graduação stricto sensu. Assim
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como estimula e apoia a participação de docentes em eventos científicos
e técnicos para a apresentação de trabalhos, objetivando a ampliação da
produção intelectual e de parcerias na área da pesquisa, em nível nacional
e internacional.
5.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
5.2.1 Políticas de expansão, seleção, contratação e
procedimentos de substituição de técnico-administrativos
A necessidade de ampliação ou redução de vagas segue os
procedimentos legais previstos na CLT, bem como os procedimentos
administrativos internos. Os técnico-administrativos ingressam na
Instituição mediante processo seletivo, cujas normas e critérios se
encontram estabelecidos em regulamento próprio, aprovado pela
Assembleia Geral da Funoesc.
A admissão de pessoal técnico-administrativo ocorre com base
no regime preconizado na CLT, nos termos das normas da Funoesc.
A seleção compreende três etapas sucessivas, quais sejam: análise
de currículo, prova de aptidão e entrevista. O processo é conduzido
por Comissão nomeada pelo Reitor. Antecede ao processo seletivo a
divulgação das vagas, por meio de Edital, no qual são tornados públicos
os requisitos a serem cumpridos e os critérios de seleção e contratação.
Os técnico-administrativos selecionados, ao serem admitidos,
passam por programa de capacitação, conduzido pela Coordenadoria de
Recursos Humanos, com o objetivo de integrarem-se ao setor para o qual
foram contratados e à própria Instituição.
As substituições e remanejamentos ocorrem por meio de
solicitação encaminhada à Coordenadoria de Recursos Humanos, com
parecer da Direção. O procedimento inicia com a análise do perfil da

95

Plano de Desenvolvimento Institucional

vaga, com base nos critérios descritos para o cargo e nas necessidades
informadas pelos setores, seguido de triagem interna para identificação
de talentos que se enquadrem à vaga. Quando da inexistência de recursos
humanos internos, segue-se com o recrutamento externo, conforme
previsto no Regulamento de Contratação.
A Unoesc, em atendimento à legislação vigente, reserva, pelo
menos, 5% das vagas contratadas a pessoas com algum tipo de necessidade
especial.
5.2.2 Política de qualificação e plano de carreira do corpo
técnico-administrativo
A política de qualificação do corpo técnico-administrativo
concretiza-se por meio de ações institucionais, sob responsabilidade da
Coordenadoria de Recursos Humanos, orientadas pelos seguintes objetivos:
incentivar a educação formal e continuada dos técnico- administrativos,
nos diversos níveis de ensino; promover iniciativas que favoreçam o
desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários; implementar
e consolidar as iniciativas de capacitação nos âmbitos interno e externo;
fixar diretrizes operacionais para consolidação das ações. As ações de
qualificação são identificadas, planejadas e executadas em duas diferentes
esferas: de aperfeiçoamento e de desenvolvimento e treinamento.
O aperfeiçoamento compreende a realização de cursos
superiores em nível de graduação ou pós-graduação, nas modalidades
presencial ou a distância. Para isso, a Instituição oportuniza bolsas
de estudo em cursos oferecidos internamente, conforme definições
estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho. Também integra
as ações de aperfeiçoamento o apoio à realização de cursos de pósgraduação lato sensu ou stricto sensu em outras instituições, quando
da existência de correlação entre a titulação e as competências exigidas
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para o exercício da função. O acesso a esse recurso ocorre mediante
requisição encaminhada ao Setor de Recursos Humanos, que respeitando
as diretrizes institucionais, delibera quanto ao auxílio financeiro e/ou
flexibilização da escala de trabalho de modo a garantir a frequência do
colaborador no curso.
As ações de desenvolvimento e treinamento constituem-se em
atividades de curta duração, realizadas na própria Instituição ou em
entidades externas, nas modalidades presencial ou a distância, que buscam
desenvolver habilidades e competências para o crescimento pessoal e
comportamental do funcionário. Nessa esfera, destacam-se cursos de
extensão, treinamentos, congressos, seminários, oficinas, workshops
e palestras. O planejamento dessas atividades é realizado anualmente
pela Coordenadoria de Recursos Humanos, mediante identificação
de necessidades de desenvolvimento de competências técnicas e
comportamentais, das solicitações realizadas pelos coordenadores de
setor e das recomendações indicadas pela CPA.
A participação em atividades de aperfeiçoamento e de
desenvolvimento e treinamento orienta-se pelas seguintes diretrizes:
a) aprimoramento da qualidade e da eficiência no atendimento
interno e externo;
b) desenvolvimento humano;
c) atualização constante, especialmente em conhecimentos
específicos da área de atuação do colaborador;
d) estímulo ao perfil reflexivo e crítico;
e) aperfeiçoamento de habilidades sociais que facilitem suas
relações pessoais e profissionais;
f) incentivo à proatividade para se adaptar a outras funções
correlatas sempre que necessário;
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g) promoção de responsabilidade e cumplicidade com o
trabalho e com a Instituição, mantendo fidelidade à missão,
visão e valores institucionais;
h) inovação tecnológica.
A política de carreira do quadro técnico-administrativo da
Unoesc encontra-se regulamentada em Plano de Cargos, Salários e
de Carreira, que estabelece normas e critérios de enquadramento,
remuneração, progressão e promoção.
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6 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO
Um dos objetivos constantes neste PDI é aprimorar os processos
e a estrutura administrativa da Instituição, de modo a assegurar seu
crescimento com sustentabilidade econômica e financeira. Nesse sentido,
a Unoesc vem aprimorando constantemente as políticas de gestão e
a governança institucional, dada a complexidade de sua organização
administrativa e as mudanças que se processam na contemporaneidade.
6.1 POLÍTICA E DIRETRIZES PARA A GESTÃO
6.1.1 Política
Diante da complexidade e da necessidade de adequar a estrutura
organizacional às exigências das constantes mudanças, a Unoesc orientase por uma política de gestão planejada e estratégica, de forma a permitir
o alcance de seus objetivos, em consonância com a missão institucional.
Nesse sentido, a gestão buscará adequar-se às exigências de
espaços cada vez mais competitivos, para diferenciar-se enquanto
instituição de ensino superior, resguardando a qualidade e a eficiência
como fatores primordiais ao desenvolvimento institucional.
Nesse ambiente de complexidade e competitividade, a Unoesc
orienta-se pelo princípio da flexibilidade em sua estrutura organizacional.
Para isso, buscará o constante aprimoramento da profissionalização dos
gestores acadêmicos e técnico-administrativos, visando à qualidade em
suas áreas de atuação.
A Unoesc, enquanto instituição comunitária de ensino
superior, estará aprimorando sua estrutura de gestão, de modo a atingir
a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação, a consolidação da
pesquisa e a qualificação da extensão, com foco no desenvolvimento
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regional sustentável, em consonância com o PDI. A gestão da Instituição,
em observação à unidade de procedimentos e à adequação permanente
de processos, estará primando pela não duplicação de meios para os
mesmos fins, flexibilizando a organização administrativa das condições
estruturais de cada um de seus campi. Estará, ainda, otimizando os
recursos e buscando a permanente adequação estrutural e tecnológica, a
fim de atingir os seus fins e objetivos.
6.1.2 Diretrizes
Com base nessa política, a Unoesc elege as seguintes diretrizes
para a gestão:
a) Gestão democrática
A organização administrativa da Unoesc norteia-se pelos princípios
e objetivos descritos em seu Estatuto e Regimento, os quais asseguram a
gestão democrática, a representatividade dos diversos segmentos que a
compõem, o exercício da autonomia universitária nos diversos níveis e
instâncias e a unidade nos ordenamentos acadêmicos e de gestão.
A organização administrativa da Instituição é constituída pelas
instâncias normativa, consultiva, deliberativa, executiva e de órgãos
suplementares. Nas instâncias normativa, consultiva e deliberativa
encontram-se: a) o Conselho Universitário (Consun), órgão de instância
superior em matéria didático-científica, acadêmica e disciplinar; b) o
Conselho de Gestão (Conges), órgão de instância superior em matéria
administrativa, financeira, acadêmica e disciplinar em âmbito do campus;
e c) o Colegiado de Curso, órgão de instância superior no âmbito de cada
Curso, em matéria acadêmica e disciplinar.
A Reitoria, as Vice-Reitorias de Campus, a Diretoria Executiva,
a Pró-reitoria de Graduação, a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação
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e Extensão, as Diretorias de Graduação, as Diretorias de Pesquisa, Pósgraduação e Extensão, as Gerências Administrativas e os Coordenadores
de Curso compõem a instância executiva da Instituição, cujas atribuições
estão estabelecidas no Regimento da Unoesc.
Paraoapoiodidático-pedagógico,técnico-científico,administrativo
e de assessoramento, a Instituição conta com órgãos suplementares.
A Secretaria Acadêmica Geral, a Unoesc Virtual, a Coordenadoria das
Bibliotecas, o Núcleo de Apoio Pedagógico, a Coordenadoria de Cooperação
Internacional e Mobilidade Acadêmica, a Editora Unoesc e a Agência
de Gestão da Inovação e de Relações Institucionais (AGIR) compõem a
estrutura de apoio às atividades acadêmicas.
Por sua vez, a Coordenadoria de Recursos Humanos, a
Coordenadoria do Serviço de Apoio ao Estudante, a Coordenadoria de
Tecnologia de Informação e Comunicação, a Controladoria, a Gerência
Administrativa e a Coordenadoria de Marketing e Comunicação
constituem órgãos de apoio à gestão da Instituição.
A Instituição contempla, ainda, em sua estrutura, dois órgãos
de vital importância para a gestão democrática, a Ouvidoria e a Comissão
Própria de Avaliação, ambos vinculados à Reitoria, com autonomia de
atuação, nos termos da legislação vigente.
b) Gestão integrada
A gestão orienta-se pelo princípio da integração entre a unidade
mantida (Unoesc) e a entidade mantenedora (a Funoesc), unificando os
processos e respeitando a descentralização da gestão financeira outorgada
aos campi.
Dada sua vasta área de abrangência, a Unoesc fez a opção por
estrutura universitária multicampi, com descentralização da gestão
financeira, conforme normas estabelecidas em seu estatuto, regimento
e normativas internas, que definem as diretrizes e procedimentos. Cada
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local conta com o acompanhamento das ações de desempenho, controle
e avaliação, o qual é efetuado por uma controladoria interna.
O gestor de cada local administra os recursos financeiros, com
suporte no Planejamento Estratégico Institucional e Plano TáticoOperacional, de modo a assegurar a solidez e a obediência aos princípios
normativos. Gerencia, igualmente, atividades de ensino, pesquisa,
extensão e serviços, conforme as deliberações do Conselho Universitário
e de outros órgãos normativos.
c) Gestão orçamentária integrada
A gestão dos recursos financeiros realiza-se mediante a realização
de diagnósticos e de análises semestrais, possibilitando-se a revisão das
metas e indicadores propostos no Plano Tático-Operacional, de modo a
assegurar o resultado operacional-financeiro.
A gestão da Instituição tem compromisso com a sustentabilidade
financeira, com vistas à melhoria contínua da qualidade acadêmicoadministrativa, ao fortalecimento da Instituição e ao planejamento
da expansão da oferta educacional, da produção do conhecimento,
da inovação, da oferta de serviços e do atendimento às exigências das
atividades de Assistência Social.
d) Interação entre os profissionais das diferentes
unidades de gestão
A gestão da Instituição promove reuniões de avaliação com
os profissionais dos diferentes setores, possibilitando a integração das
ações e a verificação no atingimento de metas e indicadores. É a partir da
avaliação que são realinhadas as metas e estratégias para se alcançarem
os melhores indicadores. O acompanhamento e realinhamento das ações
ocorre por meio de reuniões semanais entre os gestores dos diversos
níveis, sobretudo do grupo estratégico e dos executivos operacionais.
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e) Gestão voltada à otimização da estrutura física e
laboratorial
Constitui diretriz da Gestão adequar os espaços físicos da
Instituição às necessidades do ensino, da extensão, da pesquisa e da
inovação. Os laboratórios, em sua maioria, estão equipados para o
desenvolvimento não apenas do ensino, mas também da pesquisa e da
inovação. Para isso, são agrupados por área de conhecimento, com a
finalidade de se tornarem um lócus certificador de prestação de serviço,
com o objetivo de corroborar a missão institucional de promover o
desenvolvimento sustentável às comunidades regionais, por meio do
ensino, da pesquisa, da inovação e do empreendedorismo.
f) Gestão comprometida com a qualificação
A qualificação permanente do corpo docente e técnicoadministrativo constitui outra diretriz institucional, visando à
valorização dos profissionais, bem como a melhoria da qualidade
acadêmico-administrativa. Para isso, a Instituição destina recursos
específicos aos programas de formação continuada de docentes e
técnico-administrativos, bem como acompanha os resultados desses
investimentos por meio da gestão do Desenvolvimento Humano.
g) Gestão voltada à ampliação de parcerias com
instituições públicas e privadas
A ampliação de parcerias com instituições públicas e privadas
regionais, nacionais e internacionais estará permeando as políticas
de gestão da Instituição. Para materializar tal propósito, a Unoesc
intensificará sua representação junto aos conselhos, órgãos e entidades
de todas as áreas, com a finalidade de reforçar e consolidar sua identidade
comunitária e sua missão de contribuir com o desenvolvimento regional.
A inserção da Instituição na prestação de serviços e na solução de
problemas locais e regionais permitirá aprofundar seu caráter comunitário
e participativo.
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h) Gestão comprometida com a avaliação institucional
O compromisso da Gestão com a melhoria da qualidade
acadêmico-administrativa passa pela política de avaliação institucional,
efetivada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). A avaliação interna e
como a avaliação externa constituem mecanismos legais e desencadeadores
de ações estratégicas, diante do compromisso da Instituição com a
melhoria contínua de suas ações, especialmente aquelas voltadas aos fins
da Universidade, que são o ensino, a pesquisa, a extensão e as atividades
comunitárias assistenciais, pelo fato de a Unoesc ser qualificada legalmente
como Instituição Comunitária de Assistência Social.
i)

Gestão dos planos de carreira docente e técnicoadministrativo

A valorização do quadro de profissionais da Instituição
pressupõe que se dê prioridade à gestão do Plano de Carreira, tanto dos
docentes quanto dos funcionários técnico-administrativos. Essa diretriz
passa pelo cumprimento daquilo que no Plano está previsto em termos
de cargos, salários e carreira, garantindo-se a previsão orçamentária,
bem como o desenvolvimento dos profissionais, visando à evolução na
carreira. A avaliação periódica dos profissionais da Instituição para fins de
ascensão na carreira docente e técnico-administrativa atende a critérios
estabelecidos em seu Plano, com o suporte de sistema informatizado de
acompanhamento.
j) Gestão administrativa guiada pelo planejamento
estratégico
Ao planejar estrategicamente, a Instituição quer estar preparada
para responder às exigências dos órgãos de regulação da educação, bem
como às expectativas dos estudantes e da comunidade regional que se
beneficiam de seus serviços e, assim, responder à missão de promover o
desenvolvimento regional.
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O planejamento estratégico orienta-se nas políticas, diretrizes,
objetivos e metas estabelecidos no PDI, possibilitando o alinhamento e o
foco nas ações, para que os resultados sejam alcançados e percorridos por
todos os envolvidos.
A unidade de planejamento e de execução das ações constitui
diretriz que perpassa todos os setores da Instituição. É dessa forma que a
Unoesc atua para fazer do Oeste catarinense uma região desenvolvida e
próspera para as pessoas e organizações que nela se encontram.
A gestão da Instituição é suportada pelo sistema Balanced
Scorecard (BSC), que agiliza os processos internos, bem como os setores
financeiros e acadêmicos.
6.2 ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO
A organização administrativa da Unoesc, conforme consta
em

seus

documentos

institucionais,

assenta-se

em

instâncias

normativa, consultiva, deliberativa, executiva e complementar. Na área
administrativa, a estrutura organizacional foi pensada e implantada para
atender ao modelo multicampi de universidade adotado pela Unoesc.
Há uma estrutura administrativa central, que abriga a Reitoria, a
Diretoria Executiva e órgãos de apoio, e uma estrutura administrativa
descentralizada, que abriga as Vice-reitorias de Campus e órgãos de apoio.
A área acadêmica, por sua vez, desenvolve-se com o apoio de três
instâncias administrativas: Pró-reitorias, Diretorias e Coordenadorias de
Curso, cada qual com seus órgãos de apoio. As Pró-reitorias são estruturas
vinculadas diretamente à Reitoria, e as Diretorias são órgãos sediados nos
campi e servem de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão.
A organização administrativa da Instituição é respaldada por
regulamentos unificados e aprovados pelos órgãos colegiados superiores,
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conferindo unicidade de procedimentos. O organograma, a seguir, ilustra
a estrutura organizacional da Instituição.
Organograma 1 – Estrutura organizacional da Unoesc

Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2016).

6.3 INSTÂNCIAS DE DECISÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIORES
a) Conselho Universitário
O Conselho Universitário (Consun) é órgão de instância
superior de natureza normativa, consultiva e deliberativa, em matéria
didático-científica, acadêmica e disciplinar. Esta é a constituição do
Consun: Reitor, que o preside; Vice-reitores de Campus; Pró-reitor de
Graduação; Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão; Diretores
de Graduação dos campi; Diretores de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão dos campi; dez representantes do corpo docente, sendo dois
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de cada campus; cinco representantes dos estudantes da graduação,
sendo um de cada campus; e cinco representantes do corpo técnicoadministrativos, sendo um de cada campus.
São competências do Conselho Universitário: deliberar em
matéria acadêmica, didático-científica e disciplinar da Universidade,
sempre sob a égide do Estatuto, no que for pertinente, das diretrizes da
mantenedora, a Funoesc; zelar pela realização dos fins da Unoesc; propor
as alterações do Estatuto da Unoesc, por decisão de dois terços dos seus
membros; aprovar o seu Regimento Interno, o Regimento da Unoesc e
demais normatizações de caráter geral e/ou específico; conhecer e julgar,
como última instância interna, os recursos de natureza didático-científica
e disciplinar interpostos contra decisões dos órgãos da Unoesc; deliberar
sobre a criação, modificação e extinção de órgãos e unidades da estrutura
da universidade; deliberar sobre a concessão de títulos ou dignidades
universitárias; recomendar à Mantenedora, por decisão de dois terços dos
seus membros, a instauração de processo administrativo com o objetivo
da destituição do Reitor; deliberar sobre veto do Reitor às decisões deste
Conselho, podendo rejeitá-lo por decisão de dois terços de seus membros;
autorizar a criação e a implantação de cursos de graduação e sequenciais;
autorizar a criação e implantação de cursos de pós-graduação, bem
como aprovar seus relatórios; aprovar o planejamento anual da Unoesc;
deliberar sobre políticas e diretrizes relacionadas ao ensino, pesquisa e
extensão; aprovar os regimentos e regulamentos específicos das áreas
e cursos; aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e
pós-graduação; aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional da
Universidade; participar na indicação do Reitor à Assembleia Geral
da Mantenedora Funoesc; aprovar o orçamento da Universidade a ser
encaminhado à Assembleia Geral da Fundação mantenedora, Funoesc,
para decisão final; deliberar sobre as questões omissas no seu Regimento
Interno, no Estatuto e no Regimento da Unoesc.
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b) Reitoria
A Reitoria é órgão de direção executiva, de planejamento, de
coordenação e de avaliação das políticas estabelecidas para o ensino, a
pesquisa, a extensão e a gestão da Instituição. Compõem a Reitoria: o
Reitor, os Vice-reitores de Campus e os Pró-reitores.
O Reitor é o dirigente maior da Universidade, responsável pelo
planejamento, execução e supervisão geral das atividades administrativas
e acadêmicas da Instituição. As atribuições do Reitor estão estabelecidas
no Estatuto da Unoesc.
c) Vice-reitorias e Pró-reitorias
As Vice-reitorias e as Pró-Reitorias são órgãos imediatamente
subordinados ao Reitor, incumbidos de executar, coordenar e avaliar
as atividades planejadas e de fazer cumprir as políticas e diretrizes de
ensino, pesquisa, extensão e gestão da Instituição.
As Vice-reitorias são responsáveis pela gestão dos campi. Suas
atribuições estão estabelecidas no Estatuto da Unoesc. As Pró-reitorias,
por sua vez, são responsáveis pela gestão das atividades acadêmicas de
ensino, pesquisa e extensão. Suas atribuições encontram-se definidas no
Regimento da Unoesc.
6.4 INSTÂNCIAS DE DECISÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS
O campus é unidade descentralizada da Universidade, assim
estruturado: I – Órgãos Consultivos e Deliberativos: Conselho de Gestão
e Colegiado de Curso; II – Órgãos executivos: Vice-Reitoria de Campus,
Diretoria de Graduação, Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão,
Gerência Administrativa e Coordenações de Cursos/projetos; III – Órgãos
suplementares/assessoramento.
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a) Conselho de Gestão
O Conselho de Gestão é órgão de instância superior do campus,
em matéria administrativa, financeira, acadêmica e disciplinar, de
natureza normativa, consultiva e deliberativa. Constituição do Conselho
de Gestão: Vice-reitor do campus, que o preside; Diretor de Graduação;
Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão; dois representantes dos
coordenadores de curso, de cada uma das áreas de conhecimento, escolhidos
por seus pares; um representante dos docentes de cada uma das áreas
de conhecimento, escolhidos por seus pares; quatro representantes dos
estudantes, escolhidos pelos seus pares; dois representantes dos técnicoadministrativos, escolhidos por seus pares; Gerente-Administrativo.
São competências do Conselho de Gestão: I – aprovar o seu
Regulamento; II – indicar a lista tríplice de nomes para o Reitor escolher
o Vice-Reitor de Campus; III – ser instância de recurso das decisões dos
órgãos do Campus; IV – deliberar sobre a criação, alteração e extinção
de órgãos e unidades no âmbito do campus; V – deliberar sobre vetos do
Vice-Reitor de Campus; VI – aprovar os projetos de pesquisa, de extensão
cujos aportes financeiros são oriundos da Universidade no campus;
VII – exercer as demais atribuições no âmbito de sua competência e
determinadas por seu Regulamento, respeitados o Estatuto da Funoesc.
b) Vice-reitorias
As Vice-reitorias são órgãos executivos, incumbidos de
administrar, planejar, coordenar e controlar as atividades acadêmicas, de
ensino, de pesquisa e de extensão, bem como as atividades administrativas,
financeiras, patrimoniais e de suporte da Universidade nos campi,
atuando em consonância com as políticas e diretrizes emanadas do
Conselho Universitário, da Reitoria e do Conselho de Gestão. Os ViceReitores são escolhidos e nomeados pelo Reitor. Suas atribuições estão
estabelecidas no Regimento da Unoesc.

109

Plano de Desenvolvimento Institucional

As Diretorias de Graduação e de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão, em consonância com as Pró-reitorias, têm a incumbência de
planejar, coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão
do campus. Os Diretores são escolhidos pelo Vice-Reitor de Campus, e
são ouvidos os Pró-Reitores, ocupando, a partir de sua nomeação, cargo
de confiança.
6.5 ÁREAS DE CONHECIMENTO
A Unoesc desenvolve o ensino, a pesquisa e a extensão a partir
das seguintes Áreas de Conhecimento: Área das Ciências Agrárias; Área
das Ciências da Educação; Área das Ciências Exatas e Tecnológicas; Área
da Ciência Jurídica; Área das Ciências Sociais; e Área das Ciências da Vida
e Saúde. As atividades precípuas de cada uma das áreas são coordenadas
pelas Diretorias de Graduação e de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão.
Os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela
Instituição, assim como os docentes, vinculam-se às Áreas de
Conhecimento, em cada um de seus campi. Os Projetos Pedagógicos
de Curso são organizados de modo integrado, por Área, com núcleos
de disciplinas comuns e metodologias de aprendizagem aplicadas
especificamente à formação humana e profissional de cada Área.
6.6 GESTÃO DOS CURSOS
Os cursos de graduação ofertados pela Unoesc possuem
estrutura de gestão, assessorada por instância colegiada.
a) Colegiado de Curso: é o órgão de instância consultiva e
deliberativa em matéria acadêmica e disciplinar, no seu
respectivo âmbito, tendo sua constituição e atribuições
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definidas no Regimento da Unoesc. É constituído pelos
professores que no curso lecionam e pela representação dos
alunos nele matriculados, na proporção de 1/5 do total de
docentes do curso.
b) Coordenação do Curso: é exercida por docente indicado pelo
Colegiado de Curso, responsável pela execução e supervisão
do Projeto Pedagógico do Curso que coordena, promovendo
a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, atuando em consonância com as políticas e diretrizes
institucionais emanadas dos órgãos superiores da Unoesc. Suas
atribuições encontram-se no Regimento da Unoesc.
c) Núcleo Docente Estruturante (NDE): é órgão complementar
aos cursos de graduação. Tem por atribuição atuar na
concepção, consolidação e desenvolvimento dos Projetos
Pedagógicos de Curso da Instituição. Sua composição
e atribuições encontram-se reguladas no Regimento da
Universidade.
6.7 ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS
São órgãos suplementares de apoio às atividades de gestão:
Controladoria; Coordenadoria de Recursos Humanos; Coordenadoria
de Tecnologia de Informação e Comunicação, Gerência administrativa,
Coordenadoria de Marketing e Serviço de Apoio aos Estudantes. São
órgãos suplementares aqueles destinados a oferecer apoio didáticopedagógico, técnico-científico, administrativo e de assessoramento ao
Reitor, Vice-reitores, Pró-reitores, Diretores e Coordenadores de Curso.
São órgãos suplementares de apoio acadêmico: Secretaria Acadêmica
Geral, Coordenadoria da Editora Unoesc, Coordenadoria da Unoesc
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Virtual, Coordenadoria das Bibliotecas, Coordenadoria do Núcleo de
Apoio Pedagógico e Agência de Inovação (AGIR).
Para o acompanhamento da articulação dos cursos de licenciatura,
dos programas e dos projetos, a aplicação de recursos e a concessão das
bolsas de acordo com os regulamentos das instituições de fomento são
realizados colegiados compostos por representantes das redes de educação
básica, dos programas de formação de professores, das licenciaturas em
suas diferentes áreas, bem como da extensão e da pós-graduação que
atuam na formação de professores da educação básica, admitidos outros
representantes, ligados à estrutura da Pró-reitoria de Graduação.
6.8 COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA E A
SOCIEDADE
A política de comunicação com a comunidade acadêmica e com
a sociedade envolve processos de interação, troca, relacionamentos e
divulgação de informações e está sob responsabilidade da Coordenadoria
de Marketing e Comunicação, que a operacionaliza de forma integrada
aos demais setores. Por ser uma Instituição Comunitária, a Unoesc
segue os princípios da administração pública, entre eles a publicidade e a
transparência.
Para atender a esses princípios, a Unoesc define como políticas:
manutenção e ampliação de canais e fluxos voltados à comunicação
interna e externa; adoção da comunicação interna e externa como
estratégia de fortalecimento da marca e da identidade da Unoesc
como Instituição comunitária; aperfeiçoamento das ações dos setores
de apoio à rede de comunicação da Unoesc, visando à divulgação da
produção acadêmica e do papel institucional no desenvolvimento
regional; contribuição para o diálogo da comunidade universitária com
a sociedade; divulgação das decisões colegiadas de matéria didático-
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científica acadêmica, disciplinar, administrativa e financeira, por meio
de publicações legais e demais mecanismos de transparência pública; e
consolidação das práticas de disseminação e socialização dos resultados
das avaliações internas e externas, buscando o aprimoramento contínuo
da qualidade institucional.
A comunicação ocorre através das mais diversas mídias, entre
elas a comunicação via web, impressa, televisiva, via rádio, portais de
notícias e redes sociais. As redes sociais e o site da Instituição são os
dois veículos de maior acesso pela comunidade externa, pela agilidade
que oferecem. Reserva-se espaço especial para que todos os segmentos da
comunidade acadêmica e da sociedade possam se manifestar por meio dos
instrumentos de avaliação interna conduzidos pela CPA, intensificando
constantemente a importância dessas contribuições para a melhoria
contínua dos serviços prestados.
A Instituição considera a comunicação uma de suas prioridades,
principalmente a comunicação com os órgãos públicos, como governos
municipais, governo do Estado, secretarias de desenvolvimento regional,
assembleia legislativa, câmaras de vereadores, secretarias de educação,
conselhos estaduais e municipais, ministério público e escolas de educação
básica. A comunicação se materializa por meio da interlocução entre os
dirigentes da Instituição e os representantes dessas entidades, bem como
pela participação de representantes da Unoesc em alguns desses órgãos.
Alguns desses órgãos públicos têm assento nos conselhos e colegiados da
Instituição.
Outro segmento com o qual a Unoesc deseja manter comunicação
estratégica é o empresarial, pois é nas empresas que se realiza boa parte
dos estágios curriculares e não curriculares, além de uma série de parcerias
na oferta de serviços educacionais. A comunicação com esse segmento se
realiza por meio da participação em suas entidades representativas, como
associações comerciais e industriais e conselhos de classe.
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Hoje, a Instituição conta com sistemas de comunicação
abrangentes a todos os processos administrativos e acadêmicos, que vão
desde plataforma unificada das atividades contábeis da sua mantenedora
até bancos de dados que integram os sistemas acadêmico, financeiro,
patrimonial, jurídico e de pessoal, atribuindo transparência e agilidade à
comunicação interna. O Portal de Ensino constitui ferramenta de ensino
e aprendizagem, de interação entre docentes e discentes e de registro
da vida acadêmica. Deseja-se não somente manter tais sistemas, mas
também aperfeiçoá-los e ampliá-los, visando ao bom andamento da vida
acadêmica.
A comunicação também ocorre mediante a difusão da produção
acadêmica por meio da Editora Unoesc, que publica obras destinadas
ao

público

acadêmico-científico, como livros e periódicos, séries

especializadas e temáticas, relatos de experiências de pesquisa vinculados
ao stricto sensu e anais de congressos, seminários e outros eventos
promovidos pela Unoesc.
Como

órgão

suplementar

à

comunicação,

a

Unoesc

institucionalizou Ouvidoria e a disponibilizou em seu site, como forma
de facilitar a comunicação com a sociedade e de possibilitar a crítica
construtiva e a proposição de melhorias das pessoas da comunidade
interna e externa.
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7 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
A Unoesc elege e prioriza, enquanto políticas de atendimento
aos discentes, o acesso ao ensino superior, a permanência e o apoio
pedagógico e financeiro, com a finalidade de promover a inclusão social
e educacional.
Os programas e ações são coordenados pelo Serviço de Apoio
ao Estudante (SAE), com respaldo nas políticas institucionais expressas
no PDI e em documentos oficiais, assim como nas políticas educacionais
de Estado, nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Os resultados
da avaliação institucional, em especial os instrumentos aplicados a
estudantes ingressantes e concluintes, servem de referência para a
aplicação das políticas.
7.1 POLÍTICA DE ACESSO
Conforme estabelece o Regimento da Unoesc, o ingresso
nos cursos de educação superior ocorre nos termos da legislação
vigente, fazendo-se uso dos seguintes instrumentos: processo seletivo,
transferências, apresentação de diploma de curso de graduação,
apresentação de certidão de estudos e convênios e/ou acordos culturais.
Os procedimentos para inscrição, seleção, divulgação de
resultados e outras informações e normas atinentes aos processos
seletivos para ingresso nos cursos superiores são levados a público por
meio de editais.
Os candidatos portadores de diploma de curso superior têm
acesso à matrícula em cursos de graduação ou sequenciais de formação
específica, sem necessidade de fazer processo seletivo, obedecidos os
critérios para a concessão de vagas estabelecidos no regimento interno.
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A Unoesc aderiu às políticas de acesso à educação superior
promovidas pelo Governo Federal, como o Programa Universidade para
Todos (ProUni) e o Programa de Financiamento Estudantil (FIES). Possui,
igualmente, um programa institucional de financiamento estudantil, aos
moldes do FIES, patrocinado pela própria Instituição.
Na pós-graduação stricto sensu, o ingresso aos cursos realiza-se
mediante abertura de edital de seleção, prevendo as etapas de: apresentação
de documentação e de projeto, realização de prova e entrevista. Por sua
vez, o acesso aos cursos de pós-graduação lato sensu, bem como aos cursos
de extensão é definido nos próprios projetos de curso. O número de vagas
é fixado previamente no edital de divulgação dos cursos.
7.2 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA
A democratização do acesso ao ensino superior pressupõe não
somente o direito de oportunidade de acesso, mas também o direito à
permanência, de modo que os discentes possam lograr êxito em sua formação
acadêmica. Para materializar tal política, a Unoesc institucionalizou alguns
programas, sob a coordenação do SAE, como segue.
7.2.1 Acolhimento ao ingressante
Com o objetivo de oferecer suporte e acolhida aos discentes
ingressantes, a Unoesc realiza eventos de recepção aos calouros, ocasião em
que são apresentados os dirigentes, a estrutura da Instituição, os serviços
de apoio, o Portal de Ensino, a biblioteca e outros setores. É também nessa
ocasião que o SAE orienta os ingressantes em relação a oportunidades de
moradia, transporte e outros serviços prestados pelo setor.
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7.2.2 Nivelamento de estudos
O Programa de Nivelamento de Estudos foi instituído pela
Unoesc com o objetivo de oferecer aos discentes oportunidade de revisão
e apropriação de conhecimentos básicos, em componentes curriculares
considerados básicos para o prosseguimento do curso. O Programa é
coordenado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e ofertado a cada
semestre letivo.
Tal política materializa os esforços da Instituição no sentido de
assegurar a permanência dos discentes nos cursos, possibilitando-lhes a
construção de trajetórias acadêmicas bem-sucedidas.
7.2.3 Programa de monitoria
O Programa de Monitoria foi institucionalizado pela Unoesc
com a finalidade de despertar o interesse pela iniciação à docência,
oportunizando formação acadêmica extracurricular aos discentes, com o
objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade do ensino.
O Programa envolve professores e discentes na condição de
orientadores e monitores, respectivamente. A política, as diretrizes e os
procedimentos do Programa estão expressos em documento aprovado
pelo Conselho Universitário da Instituição.
7.2.4 Apoio financeiro
A Unoesc, enquanto instituição comunitária sem fins
lucrativos, tem compromisso com políticas de acesso à educação superior
que incluam jovens economicamente carentes, por meio da concessão de
bolsas de estudo, de pesquisa e de extensão.
São diversos os programas que destinam bolsas de estudo a
estudantes carentes, entre eles:
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a) bolsas de estudo provenientes de recursos da esfera
federal, em contrapartida à isenção de tributos a entidades
beneficentes;
b) bolsas de estudo provenientes de recursos assegurados pela
Constituição do Estado de Santa Catarina, em seu artigo 170;
c) bolsas de estudo provenientes de recursos também
assegurados pela Constituição do Estado de Santa Catarina,
em seu artigo 171, por meio do Fundo de Apoio à Manutenção
e ao Desenvolvimento da Educação Superior (Fumdes);
d) bolsas de estudo com recursos oriundos do Fundo de
Desenvolvimento Social (Fundosocial) do Estado de Santa
Catarina, instituído pela Lei n. 14.876;
e) bolsas de estudo com recursos oriundos do Governo
Estadual, por meio do Programa de Educação Superior para
o Desenvolvimento Regional (Proesde), desmembrado em
Proesde Licenciaturas e Proesde Desenvolvimento Regional;
f) benefícios concedidos pela própria Instituição, sob a forma
de descontos nas mensalidades de cursos de graduação e pósgraduação, previstos em Resolução aprovada pelo Conselho
de Administração da Funoesc.
Junta-se a esses programas a concessão de bolsas de estudos
e/ou financiamento provenientes de convênios celebrados com órgãos
governamentais, como são os casos do Programa Universidade para
Todos e do Fundo de Financiamento Estudantil.
Todos esses programas de concessão de bolsas obedecem às
normas e critérios definidos em legislação ou em documentos e são
coordenados pelo SAE, presente em todos os campi da Instituição.
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7.2.5 Inserção no mundo do trabalho
Boa parte dos estudantes que ingressa na Unoesc já possui algum
vínculo com o mercado de trabalho; outros buscam a ele se integrar, como
forma de custear seus estudos e aprimorar seus conhecimentos. É aí que
a Instituição entra com o Programa Unoesc Carreiras, coordenado pelo
SAE, com o objetivo de mediar e acompanhar a inserção de estudantes
no mundo do trabalho.
O Programa conta com uma plataforma on-line que divulga as
vagas de estágio e de trabalho disponíveis nas empresas e órgãos públicos
da região, de modo a potencializar a formação acadêmica e profissional dos
discentes. O Programa estende-se, igualmente, a estudantes concluintes
e egressos da Unoesc.
Além da inserção, a Unoesc reserva um cuidado especial com a
mediação das atividades de estágio. Quando a integração do estudante
ao mundo do trabalho ocorre mediante essa modalidade, o SAE realiza
ações de acompanhamento por meio de visitas às unidades concedentes,
de avaliações semestrais das atividades e do relacionamento com
supervisores e estagiários.
7.2.6 Apoio psicológico, psicopedagógico e social
A Unoesc oferece apoio psicológico, psicopedagógico e social a
docentes e discentes da Instituição, com o objetivo de escutá-los, acolhêlos e orientá-los em suas necessidades de natureza psicológica e pedagógica,
contribuindo para o processo de formação profissional e cidadã.
O serviço é realizado por equipe do Núcleo de Acessibilidade
e Inclusão (NAI) da Unoesc, instalado em todos os campi, mediante
encaminhamento de demandas pelos coordenadores de curso ou de
demandas espontâneas.
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7.2.7 Núcleo de acessibilidade e inclusão
É crescente o número de discentes com necessidades
educacionais especiais que ingressam na Instituição. Para assegurar a sua
permanência, a Unoesc tem procurado atendê-los em suas especificidades,
disponibilizando, para isso, pessoal de apoio e estrutura física adequada.
Para operacionalizar tal política, a Instituição criou o Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão (NAI), por meio do qual desenvolve uma série
de atividades, entre elas a formação continuada de docentes, abordando
temas relacionados a problemas de aprendizagem, dificuldades mentais,
físicas ou sensoriais, altas habilidades, síndromes, condutas típicas, entre
outros, com o objetivo de eliminar as barreiras atitudinais, pedagógicas,
arquitetônicas e de comunicação.
As ações são desenvolvidas com base em diretrizes constantes
na Cartilha de orientações sobre o jeito de cada um conviver, publicada
pela Instituição, com o objetivo de orientar os docentes sobre como
proceder no desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem
com discentes cegos, surdos ou com deficiência física e/ou intelectual.
Entre as medidas tomadas pela Instituição estão: adequações
arquitetônicas para acessibilidade física, como rampas, barras de apoio,
corrimão, piso tátil, sinalizadores, alargamento de portas, adaptação
de banheiros, vagas em estacionamento, entre outras; aquisição de
equipamentos específicos para acessibilidade (teclado Braille, computador,
máquina de escrever Braille, lupa eletrônica, amplificador sonoro e outros;
aquisição de material didático específico para acessibilidade (livros em
áudio, Braille e falado, software para ampliação de tela, sintetizador
de voz e outros); adaptação e aquisição de mobiliários; elaboração e
reprodução de material pedagógico; e formação continuada dos docentes.
Tais medidas são tomadas pelo NAI, por meio de equipe
multidisciplinar. São de sua responsabilidade ações acerca da acessibilidade
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arquitetônica, pedagógica, atitudinal e comunicacional. O Núcleo abriga,
igualmente, as demandas de intérprete de libras e a produção de material
pedagógico adequado e personalizado para cada pessoa, conforme as suas
necessidades educacionais. Nele, os discentes encontram apoio e suporte
para as suas necessidades especiais.
O NAI conta com Comitê de Articulação das Ações de Inclusão
e Acessibilidade, com a atribuição de contribuir com as políticas de
inclusão e acessibilidade, assim como o disposto na cartilha que trata do
Processo de Acolhimento e Acompanhamento dos alunos com deficiência.
Os objetivos e atribuições do NAI encontram-se expressos nessa cartilha.
7.3 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL
Os estudantes se fazem representar por meio de organizações
estudantis, como o Diretório Central de Estudantes (DCE), presente na
sede da Instituição, e os Centros Acadêmicos (CAs), de iniciativa dos cursos
de graduação e presentes em todos os campi. Os estudantes também têm
assento nas organizações estudantis em nível de estado (União Catarinense
de Estudantes) e do País (União Nacional de Estudantes).
Da mesma forma, os estudantes são representados por seus
pares em todos os colegiados da Instituição, desde a Assembleia Geral até
o Colegiado de Curso. A Unoesc é uma Instituição comunitária, pautada
em princípios democráticos de gestão; a participação estudantil sem seus
conselhos se torna, portanto, um imperativo.
A Instituição preza e incentiva a participação dos estudantes
não somente em seus colegiados e em suas próprias organizações, mas
também nos processos de avaliação interna e externa, de responsabilidade
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e do Ministério da Educação
(MEC), objetivando a qualidade de sua formação acadêmica e profissional.
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Constitui, igualmente, política institucional à disponibilização
de espaços culturais, desportivos, de convivência, de estudos, de prática
profissional e de lazer aos discentes, possibilitando formação para além
da sala de aula.
7.4 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS
O compromisso com os discentes de uma instituição universitária
não se encerra com a entrega do diploma. Com base nessa prerrogativa,
a Unoesc, enquanto instituição socialmente responsável, adota como
política a construção de vínculos permanentes com os seus egressos.
Para tanto, instituiu o Programa de Acompanhamento de Egressos,
cujo texto contempla as diretrizes e ações a serem implementadas.
O acompanhamento realiza-se junto a egressos de todos os níveis e
modalidades de ensino superior.
O Programa conta com uma Coordenadoria de Gestão das
Relações com Diplomados, integrada por equipe de profissionais
responsáveis pela execução das ações. O Programa conta, ainda, com a
parceria da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que aplica instrumentos
de pesquisa junto a egressos, órgãos de classe, organizações e instituições
empregadoras.
Um dos principais instrumentos de acompanhamento dos
egressos é o Portal do Diplomado, ferramenta disponibilizada on-line,
com o objetivo de manter canal de comunicação e vínculo permanente
com os profissionais que se formaram na Unoesc. Nele, o egresso pode
cadastrar-se e manter-se informado em relação a cursos, eventos, palestras
e outras atividades ofertas pela Instituição.
Outro instrumento de acompanhamento é o Unoesc Carreiras,
ferramenta disponibilizada on-line, com o objetivo de viabilizar atividades
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de estágio, monitoria e trabalho a estudantes em processo de formação,
assim como propiciar a colocação de egressos no mercado de trabalho.
O acompanhamento de egressos ocorre, igualmente, mediante
apresentação e realização de projetos de pesquisa por docentes
pesquisadores, com a finalidade de analisar a atuação profissional,
a empregabilidade e integração dos egressos no mundo do trabalho,
bem como o ambiente social em que estão inseridos e a relação com
as entidades de classes e empresas. Os resultados dessas pesquisas têm
servido de reflexão e subsídio às mudanças constantes processadas nos
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC).
7.5 INCENTIVO À INOVAÇÃO E AO EMPREENDEDORISMO
Os discentes e egressos da Unoesc também contam com uma
estrutura de apoio para iniciativas inovadoras e de empreendedorismo, por
meio da Pré-incubadora e do Núcleo de Inovação Tecnológica, vinculados à
Agência de Inovação e de Relações Institucionais (AGIR) da Unoesc.
Anualmente, a Pré-incubadora da Unoesc, por meio de editais
e demandas dos seus cursos, acolhe projetos de empreendimentos
inovadores de discentes, egressos, professores, pesquisadores e inventores
independentes, que recebem assessorias na área tecnológica, jurídica,
comercial e administrativa.
Além dos participantes de projetos pré-incubados, os discentes da
Unoesc de vários cursos têm a oportunidade de desenvolver competências
empreendedoras e de gestão da inovação em cursos de extensão, oficinas,
eventos e demais atividades de capacitação que são oferecidas em todos
os semestres pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e pela AGIR.
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8 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
A Unoesc implantou a avaliação institucional ainda nos anos
1990, quando criou, em 1995, o Programa de Avaliação Institucional da
Unoesc (PAIU), inspirado no Programa de Avaliação Institucional das
Universidades Brasileiras (PAIUB).
A partir de 2005, a Unoesc adequou a avaliação institucional
ao que propõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes), instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, criando a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e institucionalizando a política de
avaliação institucional.
Em 2014, a Instituição aderiu ao Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior
(ProIES), migrando para o Sistema Federal de Educação Superior. A partir
de então, a CPA passa a ter papel estratégico na Instituição, aprimorando
os instrumentos e avaliando, de forma sistemática, os processos de ensinoaprendizagem, a gestão dos cursos de graduação, a infraestrutura, bem
como áreas antes não avaliadas, como a pós-graduação lato e stricto sensu,
o ensino a distância e a avaliação pela comunidade externa e pelos egressos.
Em 2016, a CPA passou por processo de melhorias, objetivando
conferir maior organicidade junto à Gestão da Instituição, aproximando
a avaliação institucional ao planejamento institucional. No quinquênio
2018-2022, os esforços serão direcionados no sentido de reforçar a
institucionalização de práticas de avaliação estruturantes e sistemáticas,
conferindo aos processos avaliativos maior organicidade.
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8.1 POLÍTICA
A avaliação institucional possui caráter formativo, sistêmico,
reflexivo e autocrítico; visa ao autoconhecimento institucional e ao
fortalecimento da cultura de avaliação. A avaliação sistêmica pressupõe
o todo, mas ao mesmo tempo sabe reconhecer o singular, o individual, o
concreto. Induz a Instituição a desenvolver uma cultura organizacional
voltada para a avaliação, com vistas ao alcance de sua missão e de seus
objetivos institucionais.
Os processos avaliativos precisam estar alinhados aos elementos
que compõem o perfil institucional assumido pela Unoesc e incorporados
ao PDI, que são a formação humana e profissional, a produção do
conhecimento, o desenvolvimento regional e a sustentabilidade, passando
pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A partir desses
elementos constituíram-se a missão, a visão de futuro, os objetivos e os
indicadores institucionais que, somados aos indicadores externos, formam
o escopo da avaliação institucional, conferindo-lhe organicidade.
Outra vertente da política de avaliação institucional assumida
pela Unoesc é a sua necessária articulação com a avaliação externa,
com atenção especial aos resultados e dados do Exame Nacional de
Desempenho do Estudante (Enade), do Conceito Preliminar de Curso
(CPC), do Índice Geral de Cursos (IGC), do Censo da Educação Superior e
do Questionário Socioeconômico. Esse conjunto de processos avaliativos
possibilita traçar um panorama da qualidade dos cursos, da eficácia
institucional e acadêmica e da pertinência social.
É papel da avaliação institucional subsidiar a gestão e demais
segmentos da comunidade acadêmica, por meio do encaminhamento de
relatórios decorrentes de processos avaliativos internos e externos, a fim
de alinhá-los com a missão e os objetivos estabelecidos no PDI e demais
documentos normativos, visando à eficácia da avaliação. A avaliação
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serve de ferramenta para a retroalimentação, para a tomada de decisão,
para a melhoria da qualidade educativa e para o cumprimento da missão
e objetivos institucionais.
A legitimidade dos processos avaliativos desencadeados pela
CPA advém da participação intensa da comunidade acadêmica e da
sociedade civil organizada, tanto na validação dos instrumentos, quanto
na participação enquanto sujeitos do próprio processo de avaliação.
Isso implicará a criação de espaços de diálogo com os mais diversos
interlocutores institucionais e comunitários.
Na Unoesc, os processos autoavaliativos estarão sob a
responsabilidade da CPA, órgão constituído nos termos da Lei n. 10.861,
com a finalidade de planejar, desenvolver, coordenar e supervisionar a
política de avaliação institucional. A CPA estará exercendo seu papel
com o suporte de Grupo de Apoio Técnico, integrada organicamente ao
planejamento institucional e à gestão. Possui autonomia em relação aos
conselhos e demais órgãos e colegiados da Instituição.
8.2 DIRETRIZES
a) Orientar-se pela política e pelos parâmetros advindos do
Sinaes e demais normativas da Instituição, primando pelos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade
e da eficiência;
b) Implementar os processos autoavaliativos, tendo como
referência os eixos e as dimensões do Sinaes, evidenciando
e atestando a coerência entre a avaliação institucional
e o que está estabelecido no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI);
c) Contemplar nos processos avaliativos os elementos que
compõem a missão assumida pela Unoesc, que são a formação
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humana e profissional, a produção do conhecimento,
o desenvolvimento regional e a sustentabilidade, na
perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão;
d) Articular e alinhar a autoavaliação institucional com a
avaliação externa, com atenção especial às avaliações dos
cursos de graduação, aos resultados do Enade, do CPC e do
IGC e outros insumos, como os dados do censo, do cadastro
e do questionário socioeconômico;
e) Aprimorar os mecanismos de discussão, divulgação e
encaminhamento dos resultados dos processos avaliativos
junto a professores, estudantes, técnico-administrativos,
comunidade externa e direção da Instituição, visando à
tomada de decisão e à melhoria da qualidade acadêmica;
f) Prever estrutura de acompanhamento para aferir/monitorar,
com base em indicadores, o quanto foi alcançado em relação
ao que foi estabelecido no PDI, bem como para registrar as
ações de melhorias a serem implementadas e a sua execução
pela gestão e demais setores da Instituição.
8.3 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação da educação superior compreende três perspectivas:
a autoavaliação, protagonizada pela Instituição; a avaliação externa,
de responsabilidade do INEP; e a meta-avaliação, exercício de reflexão
interna sobre os processos avaliativos como um todo, visando a seu
aperfeiçoamento.
Os processos de autoavaliação estão estruturados a partir de cinco
perspectivas: missão institucional, formação, produção de conhecimento,
atendimento ao discente e gestão. Elas atendem às necessidades de
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autoavaliação previstas nos eixos e dimensões do Sinaes, bem como aos
objetivos e indicadores institucionais estabelecidos no PDI (2018-2022).
Cada uma das perspectivas, como mostra o Esquema 1, interage com
eixos e dimensões, bem como com os objetivos institucionais.
Esquema 1 – Perspectivas dos processos avaliativos

Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2017).

Na perspectiva Missão institucional, os processos avaliativos
contemplarão o eixo 1, as dimensões 1, 3 e 8 do Sinaes e os objetivos
institucionais previstos no PDI. Nesse processo, serão avaliados os
caminhos percorridos pela Instituição em relação à sua inserção social e
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sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social, e à
defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural, fazendo-se o cotejo com os objetivos e indicadores
previstos no PDI.
Quadro 2 – Processos de avaliação da perspectiva Missão institucional
Processo
Avaliação da coerência
entre missão e objetivos
institucionais previstos
no PDI e as ações
implementadas

Instrumento

Público

Questionário

Comunidade
externa, docentes,
discentes e técnicoadministrativos

Avaliação da
responsabilidade social e
Entidades e
Entrevista
da inserção da Unoesc no
Lideranças políticas
desenvolvimento regional
Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2017).

Periodicidade
No último ano
de cada ciclo
avaliativo
No último ano
de cada ciclo
avaliativo

Na perspectiva avaliativa Formação, serão contemplados os
eixos 2, 3 e 5, as dimensões 2, 4, e 7 do Sinaes e os objetivos institucionais
e respectivos indicadores estabelecidos no PDI. O papel da CPA nesse
processo consistirá em avaliar/verificar a coerência entre o PDI e as ações
acadêmicas relativas ao ensino de graduação. Também estará produzindo
relatórios sobre o desempenho da Instituição em relação ao Enade, CPC,
IGC e Conceito de Curso.
Quadro 3 – Processos de avaliação da perspectiva Formação
Processo

Instrumento

Público

Periodicidade

Avaliação da graduação
presencial e a distância

Questionário

Docentes e
Discentes

Semestral

Avaliação dos componentes
curriculares ofertados a
distância

Questionário

Docentes e
Discentes

A cada semestre
do ciclo
avaliativo

Avaliação da política e ações
acadêmico-administrativas
para a PG lato sensu

Questionário

Docentes e
Discentes

Contínuo
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Processo

Instrumento

Público

Periodicidade

Avaliação da qualidade do
ensino

Grupo focal

Discentes da
graduação
presencial

No segundo ano
de cada ciclo
avaliativo

Atuação dos egressos no
ambiente socioeconômico

Questionário

Egressos

No primeiro ano
de cada ciclo
avaliativo

Avaliação da formação
profissional dos egressos

Entrevista

Empregadores
Entidades de classe

No último ano
de cada ciclo
avaliativo

Levantamento do perfil do
estudante ingressante

Questionário

Discentes
ingressantes

No segundo ano
de cada ciclo
avaliativo

Questionário

Discentes,
Professores,
TécnicoAdministrativos e
Comunidade
externa

No segundo ano
de cada ciclo
avaliativo

Avaliação da política
de comunicação com a
comunidade interna e
externa

Avaliação dos componentes
curriculares de estágio,
Docentes e
Questionário
atividades complementares
discentes
e similares
Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2017).

No segundo
semestre de cada
ano do ciclo
avaliativo

Na perspectiva Produção de conhecimento serão contemplados
os eixos 2 e 3, as dimensões 2 e 9 do Sinaes e os objetivos institucionais e
respectivos indicadores estabelecidos no PDI. O papel da CPA nesse processo
consistirá em avaliar/verificar se existe coerência entre as ações acadêmicas
de pesquisa, extensão e cultura desenvolvidas pela Instituição e o PDI.
Quadro 4 – Processos de avaliação da perspectiva Produção de conhecimento
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Processo

Instrumento

Avaliação da política e ações
acadêmico-administrativas
para a pesquisa/iniciação
científica, tecnológica,
artístico e cultural

Público

Periodicidade

Questionário,
grupo focal e
entrevista

Professores.
Estudantes e
Comunidade
externa

No segundo ano
de cada ciclo
avaliativo

Avaliação da política e ações
acadêmico-administrativas
para a PG stricto sensu

Questionário

Professores e
Estudantes

A cada ano do
ciclo avaliativo

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Processo

Instrumento

Público

Professores,
Estudantes e
Questionário
Comunidade
externa
Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2017).
Avaliação da política e ações
acadêmico-administrativas
para a extensão e cultura

Periodicidade
No segundo ano
de cada ciclo
avaliativo

Na perspectiva Atendimento ao discente serão contemplados
o eixo 3, as dimensões 2 e 9 do Sinaes e os objetivos institucionais e
respectivos indicadores estabelecidos no PDI. O papel da CPA nesse
processo consistirá em avaliar/verificar se existe coerência entre as
políticas de atendimento aos discentes promovidas pela Instituição e o
que está expresso no PDI.
Quadro 5 – Processos de avaliação da perspectiva Atendimento ao discente
Processo
Avaliação da política e
programas de apoio aos
discentes

Instrumento

Público

Periodicidade

Questionário

Discentes

No primeiro e no
último ano de cada
ciclo avaliativo

Avaliação da mobilidade acadêmica, iniciação científica,
Questionário
extensão, cultura, esporte,
lazer e estágios

Discentes

No terceiro ano de
cada ciclo avaliativo

Avaliação pelos discentes
Discentes
Questionário
bolsistas
bolsistas
Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2017).

A cada semestre do
ciclo avaliativo

Na perspectiva Gestão serão contemplados os eixos 1, 2, 4 e 5
e as dimensões 5, 6, 8 e 10 previstos na Lei do Sinaes. O processo inclui,
ainda, a avaliação dos objetivos e respectivos indicadores estabelecidos
no PDI. O papel da CPA nesse processo consistirá em avaliar/verificar se
existe coerência entre as políticas de gestão, de pessoal, de planejamento
e de avaliação e o que está expresso no PDI.
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Quadro 6 – Processos de avaliação da perspectiva Gestão
Processo

Instrumento

Público

Periodicidade

Avaliação da gestão adminisQuestionário
trativa e acadêmica

Docentes, Técnico-administrativos

No primeiro ano
de cada ciclo
avaliativo

Avaliação de clima organizacional

Docentes, Técnico-administrativo

No segundo ano
de cada ciclo
avaliativo

Questionário

Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2017).

A CPA terá papel estratégico nesse processo, pois estará
monitorando a evolução institucional a partir dos processos de
planejamento e avaliação institucional. É também nesse processo que a
CPA avaliará as políticas de pessoal, a carreira do corpo docente e do
corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento
profissional e suas condições de trabalho. Também avaliará a
organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento
e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia
na relação com a mantenedora e a participação dos segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios. Avaliará, igualmente,
a sustentabilidade financeira da Instituição, tendo em vista o significado
social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior
na região de sua abrangência.
8.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS
A autoavaliação institucional terá relevância e eficácia se
seus processos contribuírem para a produção de conhecimento e
autoconhecimento. Constitui, portanto, um campo de investigação,
cujos estudos têm tido a centralidade de especialistas e estudiosos nesses
últimos anos.
Dada a natureza do campo investigativo, os estudos, diagnósticos
e pesquisas que envolvem a avaliação institucional estarão pautados nos
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pressupostos metodológicos da pesquisa qualitativa. Os pressupostos
da pesquisa qualitativa amparam-se no paradigma sócio-histórico de
investigar. Nessa perspectiva teórica, pesquisador e pesquisado são
partes integrantes do mesmo processo investigativo. A produção do
conhecimento não resulta de relação meramente causal (causa-efeito,
ou sujeito-objeto), mas dialética, em que os fenômenos são levantados e
analisados a partir de um contexto e das contradições que eventualmente
possam apresentar, com o objetivo de compreendê-los e ressignificá-los.
Na pesquisa qualitativa há uma combinação metodológica que
envolve trabalho teórico e trabalho exploratório/empírico. No trabalho
exploratório, várias técnicas podem ser adotadas, como a observação,
o questionário, a entrevista e o grupo focal. Tais técnicas possibilitam
uma relação de familiaridade e de aproximação entre o pesquisador e o
problema investigado, sobretudo a entrevista e o grupo focal.
Os instrumentos de avaliação serão elaborados conforme a
natureza de cada processo avaliativo. A coleta de dados primários se fará
por meio de aplicação de instrumentos estruturados ou semiestruturados.
Os instrumentos poderão contemplar questões objetivas e/ou abertas,
em que o público poderá emitir seus pareceres, comentários e sugestões
não previstas nas questões objetivas. As entrevistas, ou os grupos focais,
por sua vez, servirão para a realização de processos avaliativos que exigem
abordagens de natureza qualitativa, a partir de roteiros semiestruturados.
A coleta de dados secundários servirá para fundamentar a análise de
conteúdo e advirá de referências, de documentos e de banco de dados e
relatórios institucionais. Cada processo avaliativo constituir-se-á em um
projeto específico, com as seguintes etapas:
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Figura 1 – Etapas do processo avaliativo

Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2017).

De posse dos dados, estes serão sistematizados, codificados,
tabulados e representados graficamente, para, em um segundo momento,
interpretá-los e analisá-los. Resumidamente, o tratamento e a análise dos
dados contemplam as seguintes etapas:
a) exame detalhado dos dados coletados, buscando identificar
erros, evitando informações confusas, distorcidas e
incompletas;
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b) codificação, compreendendo o cálculo da média e desviopadrão, seguido de uma categorização das respostas
(agrupamento dos dados em categorias de análise);
c) tabulação dos dados em tabelas e gráficos para facilitar a sua
compreensão e análise;
d) análise qualitativa dos dados a partir da categorização dos
dados obtidos.
A metodologia adotada para a realização dos processos
avaliativos propostos não pretende ser única, muito menos engessada.
Para cada processo avaliativo buscar-se-á a melhor metodologia e os
melhores instrumentos, para que a avaliação se torne um processo
formativo/qualitativo, não meramente burocrático.
8.5 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
A autoavaliação institucional somente terá legitimidade
e eficácia se contar com a participação de todos os segmentos da
comunidade acadêmica. Em alguns momentos também deverá contar
com a participação da sociedade civil organizada. Para assegurar a
participação de todos nos processos de avaliação, adotar-se-á a seguinte
estratégia: em primeiro nível, interlocução da CPA com a reitoria, próreitorias, coordenações de curso e demais setores de apoio da Instituição;
em segundo nível, interlocução da CPA com os professores, técnicoadministrativos, estudantes e egressos; em terceiro nível, interlocução da
CPA com a comunidade externa; e em quarto nível, integração da CPA
com o setor de planejamento institucional.
Todo o esforço da CPA estará focado na mobilização dos sujeitos
dos diversos níveis, criando espaços para a participação, o debate e a crítica.
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Essa é a condição para que o processo de avaliação obtenha legitimidade,
evitando-se o caráter punitivo e controlador das práticas avaliativas.
A participação dos segmentos passa pelo planejamento dos
processos avaliativos, sobretudo na definição dos indicadores a serem
avaliados e dos instrumentos a serem aplicados. Passa, igualmente, pela
sensibilização dos que serão envolvidos nos processos, pela disposição para
responder aos instrumentos de pesquisa, pelo interesse na socialização dos
resultados e encaminhamentos a serem dados e pelo comprometimento
na execução das ações de melhorias a serem implementadas. Pretende-se,
igualmente, envolver a comunidade acadêmica nos processos de avaliação
externa, produzindo e socializando relatórios analíticos dos resultados do
Enade, CPC, IGC, Conceito de Curso e Conceito Institucional.
A socialização dos processos de avaliação interna e externa ocorrerá
em três níveis: divulgação por meio eletrônico; promoção de eventos, como
reuniões, seminários; e publicação impressa e on-line. Apresenta-se, a seguir,
os fluxogramas dos processos de avaliação interna e externa.
Fluxograma 1 – Fluxograma da avaliação interna

Fonte: Comissão Própria de Avaliação (2017).
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Fluxograma 2 – Fluxograma da avaliação externa

Fonte: Universidade do Oeste de Santa Catarina (2017).

8.6 ESTRUTURA DE APOIO
A organização e operacionalização dos processos de autoavaliação
institucional são de responsabilidade da CPA, órgão autônomo vinculado
à Reitoria da Unoesc. A constituição dos membros da CPA obedece ao que
está estabelecido no artigo 11, incisos I e II da Lei n. 10.861, Lei do Sinaes.
Sua composição contempla os segmentos da comunidade interna e da
sociedade civil. O modelo multicampi adotado pela Unoesc possibilita
a ampliação dos participantes da CPA, que passa a ter um membro por
segmento em cada um de seus cinco campi. Os representantes do corpo
docente e técnico administrativo são indicados pelos seus pares, os
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representantes do corpo discente pelo Diretório Central de Estudantes e
os representantes da sociedade civil por entidades legalmente instituídas.
A CPA operacionaliza os trabalhos por meio de Grupo de Apoio
Técnico (GAT), constituído por Portaria. O GAT tem por atribuições
oferecer suporte técnico e operacional aos processos avaliativos, tanto
à CPA quanto aos coordenadores de cursos e de setores e à gestão. É
composta por professores e técnicos de cada campus, os quais contam
com sala equipada e com apoio técnico-administrativo.
A avaliação institucional somente terá eficácia se trabalhar em
interlocução permanente com setores da Instituição que atuam em áreas
diretamente relacionadas aos processos avaliativos, como o Planejamento
Institucional, Tecnologia da Informação e Comunicação e Marketing.
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9 INFRAESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTOS, RECURSOS MATERIAIS
E TECNOLOGIA
9.1 POLÍTICA E DIRETRIZES
Para assegurar a qualidade acadêmica dos serviços educacionais
prestados, bem como a sustentabilidade financeira e econômica, de
modo a responder à expansão institucional prevista neste documento,
a Unoesc estabelece como política a melhoria e adequação da sua
atual infraestrutura. Para isso, os investimentos serão direcionados
prioritariamente à atualização, inovação e expansão dos laboratórios e
das salas de aula. O cronograma de atualização e expansão é detalhado e
acompanhado por meio do Planejamento Estratégico da Unoesc.
O andamento das atividades e a garantia das condições de
segurança aos docentes, discentes e colaboradores compõem a política
de manutenção e conservação das instalações físicas, dos equipamentos
e do parque tecnológico. Ao mesmo tempo, para a aquisição de novos
equipamentos e serviços de tecnologia de comunicação e informação, serão
priorizados aqueles que se destinam às atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Desse modo, a política orienta-se nas seguintes diretrizes:
a) estabelecer cronograma de manutenção e conservação
periódica da infraestrutura física, equipamentos, recursos
materiais e tecnológicos;
b) realizar manutenção e melhorias constantes da acessibilidademobilidade da infraestrutura física, dos recursos materiais e
de tecnologia;
c) efetuar procedimentos de manutenção preventiva, zelando
pela conservação e evitando custos desnecessários;
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d) utilizar critérios técnicos, de segurança e de sustentabilidade
na análise e solução de problemas;
e) manter e expandir formas de acesso às informações
científicas, tecnológicas, artísticas e culturais;
f) manter revisões completas de equipamentos e sistemas
antes do início de cada semestre letivo, efetuando as devidas
substituições e/ou novas aquisições e manutenção;
g) observar

as

orientações

estabelecidas

no

Plano

de

Manutenção Preventiva de Equipamentos, Instalações e
Edificações da Unoesc.
9.2 INFRAESTRUTURA GERAL
A infraestrutura física e laboratorial disponibilizada às atividades
acadêmicas e de gestão tem se destacado nos processos de avaliação
internos e externos pela sua qualidade. A área física totaliza 1.834.751,06
m², distribuída nos campi da Instituição. Em edificações próprias, a
Unoesc dispõe de 163.381,88 m², somando-se a outros 175.749,41 m²
de edificações de terceiros, por meio de sistema de aluguel, parceria ou
convênio. O total de área física da Unoesc, em cada um dos seus campi,
está expressa na tabela a seguir:
Tabela 1 – Total de área física da Unoesc em cada um dos seus campi (2017)
Campi
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Área física em
terrenos, por m²

Área física construída, por m²
Própria

Terceiros

Joaçaba

401.331,92

53.391,59

194,33

Campos Novos

164.187,45

9.210,47

-

Capinzal

30.000,00

3.018,18

-

São Miguel do Oeste

65.515,44

24.538,27

3.394,30

Maravilha

40.000,00

2.852,25

77,55

Pinhalzinho

30.000,00

4.468,97

-

São José do Cedro

539.923,32

4.364,51

-
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Campi
Videira

Área física em
terrenos, por m²
51.179,86

Área física construída, por m²
Própria

Terceiros

26.828,18

1.350,30

Fraiburgo

7.043,12

1.934,98

-

Xanxerê

413.354,95

29.103,67

8.696,81

Xaxim

19.615,00

12.367,53

-

Chapecó
Total
Fonte: os autores.

72.600,00

3.670,81

6.281,18

1.834.751,06

175.749,41

19.994,47

De modo geral, o conjunto de edificações disponibilizado à
comunidade acadêmica e à sociedade regional compreende 474 salas de aula
com equipamentos multimídia, 450 laboratórios de ensino e pesquisa, 16
auditórios e 13 locais para atividades esportivas. Os ambientes dispõem
de áreas verdes, estacionamento, espaços para realização de atividades
culturais, esportivas, de lazer e convivência. A Instituição promove
constantes melhorias nessas edificações e nos laboratórios, de modo a
adequá-los às necessidades acadêmico-administrativas com a adoção de
recursos tecnológicos diferenciados e inovadores.
A Instituição dispensa cuidado especial com a acessibilidade
física e pedagógica a discentes, docentes, técnico-administrativos e
visitantes com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, de
modo a garantir a acessibilidade arquitetônica, atitudinal, pedagógica
e comunicacional, nos termos da legislação vigente. Tal política
de acessibilidade é regulamentada em Resolução pelo Conselho
Universitário da Instituição. Para coordenar e viabilizar as ações de
inclusão e acessibilidade, a Instituição criou o Núcleo de Acessibilidade
e Inclusão, instância responsável por conduzir, orientar e acompanhar
as ações voltadas ao atendimento didático-pedagógico de discentes com
necessidades educacionais especiais. As ações de inclusão e acessibilidade
são acompanhadas e supervisionadas pelo Comitê de Articulação,
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composto por representantes da comunidade interna e de órgãos ou
instituições de educação inclusiva.
A Instituição dispõe, ainda, de espaços adequados ao atendimento
aos discentes e ao trabalho dos docentes, direção, coordenação de cursos
e colaboradores, com acessibilidade, nos termos da legislação vigente.
Ao mesmo tempo, docentes e discentes usufruem de espaços para que
possam realizar reuniões, atividades extraclasse e estudos em ambientes
diferenciados com acesso à internet que permitem o acesso à informação
em qualquer tempo e a promoção da interatividade. Ao todo são 32 salas de
professores e 30 salas de estudo, adequadamente mobiliadas e equipadas.
Discentes, docentes e técnico-administrativos dispõem, igualmente, de
espaços de convivência e de infraestrutura para alimentação. São cerca
de 30 lanchonetes, cantinas e cozinhas organizadamente distribuídas em
seus campi, de acordo com as necessidades e demandas de cada local. Tais
espaços terão, anualmente, as melhorias necessárias ao bom andamento
das atividades acadêmico-administrativas.
Diversos recursos tecnológicos complementares também
integram a infraestrutura da Instituição e viabilizam o suporte necessário
para a mediação da aprendizagem. Esses recursos compreendem: sala
de criatividade; salas especiais com mobília e organização própria para
aplicação de metodologias ativas, recursos de som e projetor interativo;
salas de aula conectadas com tecnologia que permite a utilização de
diversos aplicativos, acesso ao acervo digital e aos conteúdos com
realidade aumentada, bem como a realização de webconferência; e
auditórios também equipados com tecnologia que permite transmissão
simultânea através de redes sociais e realização de videoconferências e
webconferências.
O uso consciente dos recursos e a proteção ambiental são
políticas incorporadas pela Instituição e materializadas nos espaços e nas
novas construções e instalações, por meio de projetos arquitetônicos que
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favorecem a entrada de iluminação natural, racionalizam o consumo de
água e permitem o reaproveitamento de águas pluviais. O investimento
em fontes de energia limpa, como a implantação de geradores de energias
eólica e solar, sistemas de aquecimento de água solar de passagem e
sistema de captação de água da chuva também são exemplos de ações
que buscam esse propósito.
A relação e o detalhamento da infraestrutura, dos espaços e
laboratórios, assim como os recursos materiais e equipamentos existentes
e os seus planos de expansão encontram-se disponíveis na Instituição.
9.3 ESTRUTURA PARA AS BIBLIOTECAS
A Unoesc disponibiliza à comunidade acadêmica e às
comunidades de seu entorno 10 bibliotecas instaladas nas cidades onde
atua, totalizando 6.636,37 m² de área construída. Nesses espaços, as
bibliotecas contam com áreas administrativas, computadores com acesso
à internet e ambientes de estudo e consulta aos acervos físico e eletrônico
a discentes e docentes.
Os espaços físicos estão adequados para atender às demandas de
pessoas com deficiência. Há sinalização tátil com caracteres em braile e em
relevo nas placas sinalizadoras nas portas, assim como espaços exclusivos
para atendimento de pessoas com baixa visão e cegos, equipados com
fones de ouvido, computadores com teclados em braile e softwares
específicos para atender às demandas. Os ambientes são climatizados e
mobiliados de forma diferenciada, com acesso à rede sem fio e a recursos
multimídia, que permitem o acesso ao acervo digital em qualquer lugar.
As bibliotecas possuem 216.189 títulos de livros, com 450.704
exemplares, 7.809 periódicos e 337 assinaturas correntes. A Instituição
mantém convênio com a Capes para o acesso ao Portal de Periódicos, com
acesso a 253 bases de dados e a 38 mil publicações periódicas internacionais
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e nacionais. As bibliotecas possuem, ainda, acesso à BiblioAcafe, à
Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos da Rede Pergamum
(base eletrônica com 209 periódicos e mais de 30.000 artigos nas diferentes
áreas do conhecimento), à base de dados Saraiva Digital (com cinco
plataformas, acessando 1.815 títulos em formato e-book nas áreas de
Administração e Direito), à Hein On-line Academic Core (com mais de
1.800 periódicos jurídicos de instituições internacionais) e à Base de Dados
Ebsco Mais (com 3,8 mil periódicos em texto completo e 820 títulos e
monografias em diversas áreas do conhecimento). As bibliotecas mantêm,
ainda, acervo específico de livros em braile, livros com letras ampliadas
para atender a pessoas com baixa visão, livros falados (audiolivro), livros
digitais (DAYSY) e periódicos em CDs (áudio).
Tabela 2 – Acervo bibliográfico da Unoesc (2017)
Áreas do
Conhecimento

Livros

Periódicos

Assinaturas
correntes

CDs/
DVDs

20

295

101

2

106

19.712

367

21

196

15.477

41.932

1.697

12

550

6.039

16.015

374

21

279

Ciências Sociais
Aplicadas

81.207

176.769

175

1.839

Ciências Humanas

53.364

101.474

66

1.115

Linguística, Letras e
Artes

35.583

52.517

6

834

Multidisciplinar

263

811

31

14

28

Total
Fonte: os autores.

216.189

450.704

7.809

337

5.242

Títulos

Volumes

Ciências Exatas e da
Terra

12.672

31.783

Ciências Biológicas

3.753

9.691

Engenharias

7.831

Ciências da Saúde
Ciências Agrárias

Títulos
254

2.650
2.091
244

As bibliotecas oferecem aos docentes e discentes serviços como
empréstimo domiciliar, consulta ao acervo, renovação e reservas online, aviso eletrônico sobre reservas, renovações, datas de devolução e
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empréstimos em atraso, acesso aos periódicos eletrônicos conveniados
e outros de acesso livre, acervo de trabalhos acadêmicos, comutação
bibliográfica e capacitações para uso dos recursos e serviços. As bibliotecas
disponibilizam, ainda, espaços para o desenvolvimento de atividades
culturais, como exposições de artes, exibição de cinema, envio eletrônico
de dicas culturais, entre outras.
O atendimento aos usuários das bibliotecas é feito nos períodos
matutino, vespertino e noturno, para atender às demandas específicas de
cada local e dos cursos ofertados. Para o desenvolvimento das atividades de
classificação, conservação, organização, divulgação e gerenciamento dos
acervos, a Instituição conta com profissionais da área de Biblioteconomia.
Há, ainda, recursos humanos capacitados para atender a usuários com
necessidades especiais.
A política de aquisição, atualização e expansão do acervo
bibliográfico para os próximos cinco anos é direcionada, prioritariamente,
para as seguintes diretrizes:
a) priorizar a aquisição de bibliografia básica e complementar
indicada pelos Coordenadores de Curso e pelo Núcleo de
Apoio Pedagógico, de modo a atender aos componentes
curriculares previstos nos Projetos Pedagógicos de Curso;
b) adequar a bibliografia básica e complementar ao número
de estudantes de cada componente curricular dos cursos de
graduação e pós-graduação;
c) incentivar o uso de bibliografia por meio eletrônico;
d) ampliar o acervo tendo como critérios os títulos com maior
número de reservas, com maior número de sugestões
encaminhadas e com maior número de empréstimos;

145

Plano de Desenvolvimento Institucional

e) adquirir acervo oriundo das áreas de atuação profissional dos
docentes, por eles indicado, visando aproximar os discentes
com a futura profissão;
f) observar as disposições estabelecidas no Plano de Atualização
e Manutenção do Acervo da Biblioteca Universitária da
Unoesc.
As bibliografias básicas e complementares indicadas nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos a serem implantados, quando não existentes,
são adquiridas no semestre letivo anterior. A Instituição entende que as
assinaturas correntes de periódicos, bem como bases de dados atualizadas
são essenciais ao desenvolvimento acadêmico e, portanto, sua atualização
e manutenção ocorrem de forma a garantir a qualidade acadêmica.
Visando à expansão do acervo e observados o plano orçamentário
e a importância do livro, a Instituição estará adquirindo referências
não integrantes das bibliografias básicas e complementares dos cursos,
uma vez indicadas por docentes e discentes, mediante justificativa e
requerimento de solicitação.
9.4 ESTRUTURA LABORATORIAL
9.4.1 Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação
A Tecnologia da Informação e Comunicação, no seu papel de
recurso impulsionador da nova sociedade global, é ferramenta essencial ao
suporte de diversos processos que envolvem a produção de conhecimento.
Para dar suporte a essa necessidade, a Unoesc investe constantemente em
mecanismos e recursos que propiciam o desenvolvimento de atividades
mediadas por tecnologias.
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Discentes e docentes têm acesso à rede wi-fi, podendo conectar-se
com dispositivos móveis, o que potencializa a mobilidade e a conectividade
em todos os espaços do ambiente universitário. Ao mesmo tempo, dispõem
de laboratórios de informática e softwares específicos e especializados para
atender às diferentes áreas de conhecimento. A rede de dados Unoesc
possui conectividade via fibra óptica entre os campi, interligando todos os
locais por meio de uma rede privada. Cada usuário possui um código e uma
senha de identificação, único em toda a rede, que lhe permite se conectar
em qualquer local em que a Unoesc se faz presente.
O parque computacional mantém à disposição de discentes
e docentes cerca de 2.500 microcomputadores. É constantemente
atualizado e modernizado, tanto na área administrativa quanto na
área acadêmica. Para acompanhar as tendências de novas tecnologias,
foram implantados os seguintes recursos: secretaria acadêmica digital,
assinatura digital, modelagem de processos baseados em workflow, portais
de ensino com ferramentas síncronas e assíncronas, autoatendimento
digital, ferramentas de marketing digital, entre outros.
Docentes, discentes e colaboradores têm acesso ao Portal de Ensino,
que dispõe de ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem
nos diferentes níveis de ensino, tanto para o ensino presencial quanto para
o ensino a distância. O desenvolvimento e a manutenção dessa ferramenta
são realizados por equipe própria, o que facilita o acompanhamento da
dinâmica da Instituição, assegurando o atendimento dos requisitos
necessários. Para esse processo, são utilizadas de tecnologias de ponta, com
aplicações em linguagem Java, com interface totalmente web.
Entre as ferramentas disponibilizadas, estão o módulo eventos,
o vestibular, o Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), a avaliação
institucional, o serviços on-line, além da automatização dos processos
de matrícula, documentos, históricos, diários de classe, planos de ensino,
planos de atividade dos docentes, entre outros.
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Para o processo de ensino-aprendizagem, utiliza-se ferramenta
integrada ao Portal de Ensino, possibilitando o desenvolvimento de
atividades como fóruns, vídeos, quizes, entre outras, totalmente
integradas com os conteúdos previamente organizados e estruturados
pelo docente para o andamento dos componentes curriculares.
Para atender aos diplomados, além do acesso ao Portal de Ensino
para a solicitação de documentos e ingresso em novos cursos, encontrase disponível o Portal Carreiras, que permite o cadastro do seu currículo,
a divulgação de vagas por empresas e a manifestação de interesse pelo
aluno ou diplomado da Unoesc.
Os sistemas de gestão acadêmica e administrativa são totalmente
integrados, unificados e centralizados no Data Center da Instituição, o
que proporciona aos processos operacionais, gerenciais e estratégicos
maior eficiência e eficácia.
A

Instituição

possui

política

destinada

à

atualização,

manutenção, melhorias e aquisição de novas ferramentas tecnológicas,
implementada mediante planejamento, orçamento e execução anuais,
em atendimento às demandas dos setores acadêmico-administrativos.
9.4.2 Laboratórios e ambientes para práticas didáticas
Para fazer frente às necessidades e especificidades dos cursos
ofertados em cada um dos seus campi, a Unoesc conta com 452 laboratórios
devidamente mobiliados e equipados com recursos tecnológicos específicos
para sua finalidade. Esses ambientes são destinados ao ensino, à pesquisa,
à extensão e à pós-graduação, assim como à prestação de serviços em
diversas áreas. A relação e o detalhamento dos laboratórios, bem como
os recursos e equipamentos existentes, encontram-se disponíveis na
Instituição.
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Nas áreas das Ciências da Vida e Saúde e das Ciências Agrárias
as clínicas, ambulatórios e outros espaços dos Cursos de Medicina,
Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem e Psicologia atendem pacientes
das comunidades do entorno, mediante convênios com municípios
por meio de seleção direta ou por demanda espontânea. Os Cursos de
Educação Física e Ciências Biológicas realizam atividades junto a escolas
e à comunidade, em ações de promoção da saúde e da preservação
ambiental. O curso de Agronomia desenvolve análises de solos, além de
consultorias e atividades em parceria com instituições de pesquisa ou do
mercado. O Curso de Medicina Veterinária presta serviços à comunidade
por meio de exames, procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos em
animais de pequeno e grande portes.
A Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (Funoesc)
mantém e administra o Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST),
entidade criada por iniciativa comunitária ainda na década de 1940 e
repassada à Funoesc em 2005. O HUST é o maior hospital da região,
atendendo, aproximadamente, 150 mil pessoas por ano, a maioria (cerca
de 90%) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É referência em urgência e
emergência, em neurocirurgia e em oncologia. Também possui excelência
nas áreas de cirurgia geral, ortopedia e diagnóstico por imagem. O
Hospital é campo de estágio para os cursos da área da saúde e dispõe de
instalações adequadas ao ensino.
Já os laboratórios nas áreas das Ciências Sociais, da Ciência
Jurídica e da Ciência da Educação, além de servirem de apoio ao ensino
e à pesquisa, atendem à comunidade em geral, mediante prestação de
serviços e desenvolvimento de projetos sociais, como o Núcleo de Prática
Jurídica, que atende à população carente em suas demandas jurídicas;
o Curso de Ciências Contábeis, que mantém parceria com a Receita
Federal visando ao atendimento às pessoas na área tributária; o Curso de
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, mediante a promoção
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de campanhas publicitárias para instituições sociais; e os cursos de
licenciaturas, mediante desenvolvimento de projetos educacionais em
convênio com órgãos públicos, destinados à inserção dos discentes nas
escolas da região.
Na área das Ciências Exatas e Tecnológicas, os laboratórios
constituem espaços privilegiados de aprendizagem, além de atenderem
a demandas advindas das empresas da região, sob a forma de prestação
de serviços.
Toda essa estrutura laboratorial, como se observa, está a serviço
do ensino, da pesquisa, da extensão, da prestação de serviços e da
comunidade regional. A Instituição deseja, para os próximos cinco anos,
dar continuidade e intensificar tais serviços, mediante implementação
de política de melhoria constante da atual estrutura laboratorial e de
aquisição de novos equipamentos, quando demandados pelos cursos ou
pelos pesquisadores da Instituição, nesse caso, mediante desenvolvimento
de projetos de pesquisa financiados por órgãos externos.
9.5 PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO ACERVO ACADÊMICO
A Instituição possui Plano de Reestruturação do Acervo
Acadêmico aprovado e vem trabalhando no sentido de disponibilizá-lo à
comunidade acadêmica, utilizando um método que garanta a integridade
e a autenticidade de todas as informações contidas nos documentos
originais. O Plano define objetivos, normas para classificação, formas de
armazenamento, cronograma de atividades e diretrizes de temporalidade
para guarda dos documentos.
São objetivos do Plano: reestruturar a organização, guarda e gestão
do acervo acadêmico da Unoesc, segundo a classificação e a temporalidade
estabelecidas pelas normativas vigentes; estabelecer procedimentos
para integrar, padronizar e coordenar as atividades de guarda, acesso e
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gestão do acervo acadêmico da Unoesc, pelos diversos setores e campi da
Instituição; manter todo o acervo acadêmico da Instituição, ou sob sua
guarda, organizado e em condições adequadas de conservação, fácil acesso
e pronta consulta; consolidar como principal meio de arquivamento do
acervo acadêmico da Instituição o formato digital.
A implantação vem sendo realizada por uma comissão nomeada
pelo Reitor, que orienta e controla a atualização do acervo acadêmico
de acordo com a legislação em vigor, recomenda a periodicidade dos
documentos e propõe melhorias na organização, guarda, acesso e gestão
do acervo.
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10 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA
10.1 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
A Unoesc pauta-se na sustentabilidade financeira, no
compromisso com a continuidade da Instituição e na transparência
da gestão, com vistas a garantir a sua atividade operacional. Para isso,
utiliza diferentes fontes de recursos para financiar suas atividades e os
investimentos necessários para garantir a qualidade naquilo que faz.
A proposta orçamentária serve de balizador para que a
Instituição se antecipe frente às crises econômicas e operacionais, tendo
no planejamento financeiro as saídas para essas situações, possibilitando
o enfrentamento dos riscos e das oportunidades.
A proposta orçamentária se faz necessária para equilibrar a
aplicação das fontes de recursos nas diversas atividades operacionais e
nos investimentos necessários para o bom funcionamento da entidade,
cumprindo com a sua missão e seus objetivos.
Todas as previsões nascem a partir das necessidades das políticas
estabelecidas no PDI e em demais ordenamentos internos, que visam à
sustentabilidade econômico-financeira e de continuidade. A gestão dos
investimentos em ativos está alinhada às diretrizes estabelecidas pelo
planejamento da Instituição e as fontes de financiamento priorizam a
captação de recursos externos, subsidiados por órgãos de fomento ou de
baixo custo oneroso.
Os critérios para a previsão dos gastos são o resultado histórico
da Instituição, acrescendo as novas demandas, de acordo com o
planejamento tático-operacional de cada centro de custo, acrescidos das
previsões numéricas de inflação a cada período. Nesses gastos prioriza-se
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o nível desejado de qualidade na prestação dos serviços oferecidos pela
Instituição.
As receitas são previstas de forma conservadora, levandose em conta a oferta de cada produto, tendo como principal fonte as
receitas de mensalidade de graduação e pós-graduação. Para a projeção,
considera-se o número de alunos, o crescimento ou evasão em cada curso,
acrescentando sobre o valor do período um índice de reajuste, obedecido
à apresentação de planilha contendo os gastos necessários corrigidos pela
inflação do período. Nos casos em que houverem variações de mercado
que afetam a geração de caixa da Instituição, faz-se necessária a revisão
da projeção nos patamares realistas.
As peças orçamentárias e contábeis encontram-se disponíveis
na Instituição para eventuais consultas. O acompanhamento entre
o orçamento previsto e o realizado ocorre periodicamente por meio
de indicadores financeiros e contábeis, que alcançam desde o nível
operacional até o nível estratégico. Essa sistemática oferece condições
para que ocorram revisões e adequações permanentes.
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