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DIÁLOGO E AÇÃO SEM FRONTEIRAS 

 

 

APRESENTAÇÃO:  

 “Diálogo e ação sem fronteiras” foi o tema e título do plano para a gestão de 

2016 – 2019, um projeto construído coletivamente, e representa o compromisso assumido 

anteriormente que foi concretizado durante esses quatro anos no campus de Foz do Iguaçu. 

Pelo sucesso alcançado (apesar de todas as adversidades inerentes ao sistema) e 

pluralidade de perspectivas dos sujeitos originais no processo de criação, resolvemos 

manter a proposta de dialogar e agir de forma ilimitada; aceitando as diferenças, procurando 

agregar, sempre com atitudes positivas e visando a atender toda a comunidade acadêmica 

do campus. 

Este projeto centraliza a manutenção dos eixos Diálogo e Ação, integrado com o 

eixo de que preconiza a continuidade e a valorização da comunidade acadêmica e a 

sociedade do seu entorno. Reflete os posicionamentos de auto avaliação e na percepção 

dos limites e potencialidades que precisam ser retomados para o próximo quadriênio. 

 O alicerce da proposta continua o mesmo, ou seja, seus princípios: Gestão 

Democrática; Respeito, Pluralidade e Diálogo; Trabalho Coletivo; Transparência e Ética; 

Compromisso Institucional e Social; Valorização Profissional; União, Interação e Inter 

confiança, amplamente debatidos e tidos como intocáveis em nossa proposta de trabalho, e 

é comum nas candidaturas do Prof. Fernando à Direção Geral do campus de Foz do Iguaçu, 

ao Prof. Romeu Reginato ao Centro de Engenharia e Ciências Exatas – CECE e o Prof. 

Samuel Klauck ao Centro de Educação Letras e Saúde - CELS.  

Assim, a centralidade da composição das propostas e de sua execução continua 

sendo o diálogo - palavra e prática - que continuará a concretizar a gestão do Campus e 

Centros da UNIOESTE de Foz do Iguaçu. Diálogo que se torna ação, esforços coletivos e 



institucionais para a consecução de todas as propostas contidas, enfatizando que a prática 

aqui descrita não encontrará fronteiras: o diálogo e ação, com a finalidade perpétua de 

melhorar a UNIOESTE para TODOS, de forma unida, é o horizonte que buscamos 

incessantemente. 

Na intenção de colaborar neste processo de Gestão Universitária apoiada no eixo 

“Diálogo e Ação”, concordando com a essência da proposta conjunta do projeto, apresento 

este plano de trabalho, aberto ao debate, trazendo proposições sobre a direção do CCSA e 

seus cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Hotelaria e Turismo, 

contemplando objetivos do tripé da universidade pública: ensino, pesquisa e extensão. 

 

1. OBJETIVOS NO ENSINO 

 

• Levantamento contínuo do perfil dos graduandos dos cursos de Administração, 

Ciências Contábeis, Direito, Hotelaria e Turismo, para que as ações do CCSA em 

conjunto com as coordenações de cursos sejam tomadas com base em informações 

direcionadas e atuais; 

• Identificar variáveis ligadas a evasão universitária, bem como a inserção profissional 

dos graduados nos cursos do CCSA, por meio do acompanhamento das atividades 

de ensino no âmbito do Centro. 

• Propor ações pedagógicas do CCSA com o intuito de valorização profissional, 

objetivando a troca de experiências entre os docentes sobre novas ferramentas e 

metodologias de ensino; 

• Incentivar via coordenações e colegiados a interdisciplinaridade entre os cursos, com 

oferta de optativas comuns; 

• Fornecer apoio aos colegiados de curso em atividades de elaboração ou reformulação 

dos projetos pedagógicos dos cursos; 

• Identificar e estimular ações entre Centros Acadêmicos, Direções de Centro e Direção 

de Campus com o intuito de atualização do acervo bibliográfico; 

• Identificar canais de relacionamento entre Universidade / Empresa / Órgãos de Classe 

/ Poder Público, oportunizando novos espaços de aprendizagem; 

• Incentivar atividades extracurriculares voltadas a formação profissional dos discentes 

do CCSA. 

 



2. OBJETIVOS NA PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 

 

• Através do NUPESA - Núcleo de Estudos em Ciências Sociais Aplicadas, incentivar 

o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas durante a graduação nos cursos, 

promovendo orientação sobre projetos de pesquisa, trabalhos científicos, publicações 

científicas e um Evento Científico do CCSA; 

• Incentivar a concepção de novos grupos de pesquisa e apoiar os grupos já 

consolidados ou em desenvolvimento; 

• Propor aos grupos de pesquisa e colegiados de curso a criação de uma revista 

cientifica do CCSA, com o objetivo de divulgação do 

conhecimento científico produzido; 

• Incentivar a manutenção e a criação de programas de pós-graduação lato sensu, 

especializações com ênfase nas diversas áreas de conhecimento do CCSA; 

• Discutir com os colegiados de cursos de direção de Campus, propondo alternativas 

dentro uma perspectiva interdisciplinar para a criação de um programa de pós-

graduação stricto sensu a nível de mestrado para o CCSA. 

 

3. OBJETIVOS NA EXTENSÃO 

 

• Contribuir com o NDE – Núcleo Docente Estruturante na gestão acadêmica dos 

cursos do CCSA devido à demanda de curricularização da extensão e alteração dos 

PPP – Projeto Político Pedagógico de curso; 

• Apoiar inciativas de colegiados de curso, docentes, centros acadêmicos e agentes 

universitários na elaboração e desenvolvimento de projetos de extensão de interesse 

da comunidade local e regional nas áreas de abrangência do CCSA; 

• Apoiar a participação docente em editais de Órgãos de Fomento relacionados a 

Projetos de Pesquisa e Extensão; 

• Formatar e oportunizar com os grupos de pesquisa e colegiados de curso um evento 

científico periódico do CCSA, contemplando várias instituições de ensino e suas 

produções científicas na área das Ciências Sociais Aplicadas por meio da divulgação 

de trabalhos apresentados (mesas redondas, apresentações orais, painéis e 

minicursos); 

• Incentivar ações discentes nos âmbitos culturais e esportivos em conjunto com os CA 

– Centros Acadêmicos e Atléticas dos Cursos. 



4. PERFIL PROFISSIONAL 

 

• Possui graduação em Ciências Contábeis pela UNIOESTE - Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná (1998), Especialização em Auditoria e Perícia pela UNIVEL - 

União Educacional de Cascavel (2000), Mestrado em Desenvolvimento Rural 

Sustentável pela UNIOESTE (2016) e atualmente cursa o Doutorado em 

Desenvolvimento Rural Sustentável pela UNIOESTE (2018); 

• Professor nas disciplinas de Contabilidade Geral I e II (Graduação), Análise das 

Demonstrações Contábeis e Indicadores de Desempenho (Especialização lato sensu) 

• Coordenador do Curso de Ciências Contábeis (2015 - 2019) 

• Grupos de pesquisa: 

GPCON - Grupo de Estudo e Pesquisa em Contabilidade; 

GIIPEDS - Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de Pesquisa e Extensão em 

Desenvolvimento Sustentável; 

• Projetos de extensão: 

(2013 - 2019) PBNPR – Programa Bom Negócio Paraná – Núcleo Foz do Iguaçu 

(2015 - 2015) XXI Congresso Brasileiro de Custos 

(2015 - 2018) Curso de Revisão de Conteúdo para Exame de Suficiência CFC/CRC 

(2015 - 2018) Seminário de Contabilidade da Unioeste Foz do Iguaçu 

(2015 - 2019) Portal de Comunicação e Educação Contábil 

(2016 - 2019) Ciclo de Palestras do CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

(2016 - 2019) Contabilidade em Debate 

(2018 - 2018) Programa Negócio a Negócio – SEBRAE 

(2018 - 2018) Seminário de Projetos de Pesquisa em Contabilidade 

 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8194386581162172 

 

Foz do Iguaçu, 18 de setembro de 2019. 
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