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DIÁLOGO E AÇÃO SEM FRONTEIRAS 

 

 “Diálogo e ação sem fronteiras” é o tema em que nos agregamos, em ampla integração ao projeto iniciado 

na gestão de 2016 – 2019 do Prof. Fernando José Martins na Direção Geral do campus de Foz do Iguaçu, 

que, pelo sucesso alcançado (apesar de todas as adversidades inerentes ao sistema), nos fortalece na 

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. 

O alicerce da proposta contém 7 princípios: (i) Gestão Democrática; (ii) Respeito, Pluraridade e Diálogo; 

(iii) Trabalho Coletivo; (iv) Transparência e Ética; (v) Compromisso Institucional e Social; (vi) Valorização 

Profissional; (vii) União, Interação e Interconfiança, 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, do Prof. Samuel Klauck à direção do Centro de Educação, Letras e Saúde – CELS e do 

Prof. Valdir Serafim Junior à direção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA. 

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. 

 

CECE: O Coletivo em Unidade 

Este Plano de Trabalho para Direção do CECE Quadriênio 2020-2023 nasce de iniciativa coletiva, tem o 

coletivo na fundamentação das ações da gestão e é fortemente preocupado na coletividade em seus fins 

e resultados. Somos pessoas em um grande sistema de aprendizagem, agentes universitários, estudantes 

e professores, em permanente convívio e interação, dentro de um ecossistema de instituições, 

organizações e espaços, compartilhando momentos de vida dedicados a ensino, pesquisa e extensão. 

Somos pessoas, em ambiente para formação de pessoas, para sermos todos pessoas melhores.  

Dentro desta visão, trabalhamos com o respeito, a liberdade e o diálogo para consolidarmos união, 

integração e interconfiança no cotidiano do CECE, consolidando caminhos de realização coletiva na 

permanente construção do futuro do CECE.   Incluímos neste plano de trabalho um ponto de partida para 

esta construção coletiva e permanente.  



 

CECE: Entre Pessoas, para Pessoas - Um Ecossistema Inovador para Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

1. VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO 

• Fomentar o respeito ao ser humano, à coisa pública, à liberdade de expressão e à pluralidade de 

ideias, valorizando cada indivíduo e seu papel na comunidade acadêmica. 

• Cuidar da qualidade do ambiente de trabalho e da aprendizagem por meio de ações de promoção 

da motivação, cooperação, interconfiança, respeito, liberdade e responsabilidade.  

• Fomentar a valorização da mulher no CECE, agente universitária, discente e docente, como ação 

para a maturidade do convívio social, da igualdade, do respeito, da estima e da cultura do convívio 

fraterno entre seres humanos, criando espaços de expressão e reconhecimento, bem como 

grupos de discussão, definição e ação para esta finalidade.  

• Buscar garantir o apoio institucional necessário às pessoas com deficiência no CECE. 

• Promover palestras ou semana com atividades de conscientização, esclarecimento e reflexão em 

questões de bem-estar e de convívio com impacto na aprendizagem e qualidade de vida no CECE: 

ansiedade, depressão, dificuldades de aprendizagem, bullying, preconceito, relacionamento entre 

discentes e entre docentes e discentes, equilíbrio emocional, estresse e burnout, dentre outras. 

• Manter constante diálogo visando a mediação de conflitos, a busca dos consensos possíveis e a 

solução dos problemas inerentes ao dia a dia do CECE. 

 

2. UNIÃO, INTEGRAÇÃO E OPORTUNIDADES DISCENTES 

• Fomentar a participação de egressos trazendo suas experiências e conhecimentos para a sala de 

aula, contribuindo para estimular o aprendizado e a formação profissional dos alunos no CECE. 

• Estimular a união e integração dos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação do CECE. 

• Aumentar a envolvimento de alunos de graduação na pós-graduação, visando despertar o 

interesse por estudos avançados, pela iniciação científica e também a participação direta no 

desenvolvimento de atividades de pesquisa com alunos de mestrado. 

• Ampliar a interação regional com escolas, empresas, organizações públicas e privadas visando 

vagas de estágio para os alunos dos cursos de graduação do CECE, licenciatura e bacharelados. 

• Buscar alternativas para facilitar a mobilidade discente, intercâmbios de pesquisa, bem como a 

realização de estágios pelos discentes em outras cidades, estados ou mesmo no exterior. 

• Fomentar atividades, como projetos de extensão, que integrem e engajem alunos de vários cursos 

de graduação do CECE, bem como com cursos de outros Centros do Campus Foz do Iguaçu, 

aproveitando das competências técnicas de um curso para contribuir na formação dos alunos de 

outro curso. 

• Incentivar e dar suporte na realização das Semanas Acadêmicas dos cursos de graduação do CECE: 

Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Licenciatura em Matemática. 

• Fortalecer a participação e integração de alunos e professores de todos os cursos, graduação e 

pós-graduação, do CECE através de grupos e projetos coletivos vinculados a ensino, pesquisa e 



extensão, como, por exemplo, Data Mining Cup, Equipes Baja e Aero, Fórmula SAE, Grupo 

Cataratas de Eficiência Energética (GCEE), Maratona de Computação, Olimpíadas, dentre outros. 

• Dar suporte a estes grupos e projetos coletivos em funcionamento no CECE, na busca de recursos 

e financiamento, gestionando junto à Direção Geral, Reitoria, FPTI, empresas, universidades, 

instituições e organizações afins aos projetos. 

• Valorizar a Atlética, incentivar o engajamento de novos alunos e contribuir para a promoção da 

participação e integração de estudantes em suas atividades.  

 

3. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E ORGANIZAÇÕES DISCENTES 

• Desenvolver mecanismos para escutar e acolher as dificuldades dos acadêmicos relativas à sua 

vida no CECE, realizando o melhor encaminhamento possível dentro dos serviços de assistência e 

de apoio oferecidos pela universidade.  

• Trabalhar para a melhoria da integração do CECE com o Campus, incluindo o transporte e 

especialmente o acesso pelos estudantes do CECE ao Restaurante Universitário. 

• Fortalecer e trabalhar para a ampliação do atendimento psicológico no ambiente do CECE, 

favorecendo a saúde psicológica e emocional que impactam positivamente na qualidade de vida 

e no aproveitamento das atividades acadêmicas pelos discentes. 

• Estimular e valorizar as organizações estudantis, os Centros Acadêmicos e suas atividades, 

estimulando a integração dos CAs dos cursos do CECE.  

• Incentivar o engajamento estudantil em sociedades, representações e organizações científicas 

vinculadas às áreas dos cursos de graduação e pós-graduação do CECE.  

 

4. INTEGRAÇÃO E SINERGIA NO ECOSSISTEMA CECE-FPTI-ITAIPU 

• Estreitar o diálogo, a relação e parceria entre CECE, Fundação PTI e Itaipu Binacional, agregando 

valor e diferenciais para os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos no CECE. 

• Trabalhar junto à Direção de Campus e Fundação PTI para a sinergia CECE-PTI nas ações de ensino, 

pesquisa e extensão. 

• Fomentar e fortalecer ações de cooperação e parceria CECE-PTI em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação.  

• Fortalecer a relação de parceria Unioeste-Itaipu na oferta de estágios para alunos de graduação 

de cursos do CECE. 

 

5. MELHORIAS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO 

• Buscar a atualização dos recursos computacionais dos laboratórios de informática. 

• Coordenar juntos aos colegiados dos cursos as ações para uso, compartilhamento, adequação de 

carga horária e a melhoria da qualidade dos laboratórios de ensino. 

• Trabalhar junto à Direção de Campus e Fundação PTI para a instalação de equipamentos já 

adquiridos para efetivo uso em atividades de ensino em laboratório. 



• Buscar recursos para equipar e melhorar as instalações dos laboratórios de ensino dos cursos de 

graduação do CECE: 

1. Junto à Direção de Campus e Pró-Reitorias;  

2. Junto à Direção de Campus, Reitoria e Fundação PTI; 

3. Junto à Direção de Campus e convênios/parcerias com organizações e agentes da 

sociedade (organizações e instituições públicas e privadas, empresas, etc). 

• Gestionar junto à Direção de Campus e Reitoria a contratação de técnicos de laboratório. 

 

6. INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

• Promover o CECE e suas atividades de ensino, pesquisa e extensão no contexto regional, visando 

atrair estudantes e parceiros.  

• Incentivar o desenvolvimento de atividades de extensão integradas à sociedade e região 

trinacional. 

• Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação em parcerias com empresas da 

região. 

• Ampliar e manter programa para acompanhar e avaliar a trajetória dos egressos dos cursos do 

CECE, bem como para manter a integração com a Universidade. 

• Incentivar as ações de extensão universitária no âmbito do CECE, em especial voltadas a 

preparação de alunos para ingresso na Universidade (vestibular) e a preparação de alunos para 

exames de ingresso em pós-graduação em áreas afins aos cursos de graduação do CECE. 

• Incentivar e fomentar a participação de estudantes em mostras e eventos institucionais de 

extensão, bem como feiras e eventos de extensão externos à Unioeste. 

• Promover a participação de alunos de ensino médio das escolas da região nos eventos de 

divulgação científica e de extensão realizados pelo CECE. 

 

7. QUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

• Promover o debate permanente para a constante atualização e modernização dos Projetos 

Políticos Pedagógicos dos cursos de graduação. 

• Mobilizar a atuação permanente dos NDE (Núcleo Docente Estruturante) dos cursos de graduação 

do CECE. 

• Planejar conjuntamente aos Coordenadores de Cursos ações para qualificação permanente dos 

cursos de graduação. 

• Trabalhar para melhorar o conceito dos cursos do CECE nas avaliações do ENADE (Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes). 

• Fomentar e apoiar a participação dos cursos de graduação do CECE em espaços de divulgação e 

promoção como, por exemplo, Feira de Profissões. 

• Fomentar a discussão, apoiando e integrando o trabalho das coordenações e colegiados dos 

cursos nas mudanças curriculares relativas à extensão. 

• Fomentar a discussão coletiva, o planejamento conjunto e o desenvolvimento de ações visando a 

ampliação dos cursos de graduação oferecidos pelo CECE. 



• Apoiar a realização do ConTECE, trabalhando também a integração com eventos de divulgação 

científica do Campus de Foz do Iguaçu e da FPTI. 

 

8. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

• Apoiar os cursos de pós-graduação PGEEC (Engenharia Elétrica e Computação) e PGTGS 

(Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade) na evolução de seus conceitos CAPES e a assumir posição 

de maior destaque, liderança e referência regional. 

• Estimular a apoiar docentes e grupos de pesquisa em iniciativas de verticalização (proposição de 

curso de Doutorado e novos programas de pós-graduação) no âmbito do CECE. 

• Incentivar e apoiar os programas de pós-graduação do CECE em parcerias interinstitucionais e 

internacionais no desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação.  

• Apoiar a realização pelo CECE de eventos científicos nacionais e internacionais em áreas ligadas 

aos nossos programas de pós-graduação. 

• Fomentar a integração de mais professores em atividades de pós-graduação no CECE, ampliando 

a docência conjunta na graduação e pós-graduação. 

• Ampliar a união e integração entre cursos de pós-graduação e entre cursos de graduação e de 

pós-graduação no CECE. 

 

9. INTEGRAÇÃO DO TRABALHO DOS GRUPOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO  

• Estimular a união e trabalho conjunto de grupos de pesquisa visando a proposição e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa multi e interdisciplinares. 

• Apoiar e estimular o crescimento e amadurecimento dos grupos de pesquisa do CECE. 

• Estimular e apoiar proposição de projetos de pesquisa com captação de recursos de agências de 

fomento. 

• Apoiar grupos de pesquisa e docentes no registro de serviços, métodos e produtos inovadores, 

patentes, marcas e softwares. 

• Incentivar a participação de estudantes em mostras e eventos institucionais de iniciação 

científica, bem como eventos científicos externos.  

 

10. VALORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS PROFESSOES 

• Aglutinar os professores criando a Semana Integrada de Planejamento Docente, com palestras 

temáticas para reflexão e conscientização, reuniões colegiadas, reuniões de grupos de pesquisa, 

e atividades integradoras fomentando a integração dos docentes, as ações coordenadas e ações 

conjuntas de docentes no ensino de graduação e pós-graduação, na pesquisa e na extensão. 

• Promover e fortalecer a unidade entre os docentes do CECE, reforçando o profissionalismo, a 

interconfiança e a pluralidade de ideias.  

• Valorizar a iniciativa docente como força motriz da qualificação do ensino, pesquisa e extensão. 

• Fomentar e apoiar as iniciativas dos professores na proposição e realização de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 



• Incentivar e fomentar a realização de cursos de qualificação e capacitação entre os docentes do 

CECE, como cursos de Mestrado e Doutorado, estágios pós-doutorais, intercâmbios de pesquisa, 

dentre outros. 

• Gestionar e trabalhar para a redução de encargos burocráticos sobre a atividade docente, 

favorecendo a concentração em questões do ensino, pesquisa e extensão. 

• Gestionar junto à Direção de Campus e Reitoria a complementação do quadro docente do CECE. 

• Buscar a qualificação da ação docente em sala de aula e em atividades de ensino, inclusive 

desenvolvendo, conjuntamente à Universidade, estratégias de acompanhamento e avaliação das 

atividades docentes. 

 

11. INOVAÇÃO EM ENSINO 

• Fomentar a reflexão sobre o fazer docente no CECE, as estratégias, metodologias e práticas de 

ensino, procurando fazer frente aos crescentes desafios da aprendizagem. 

• Incentivar e reconhecer ações inovadoras, preocupadas com a aprendizagem, nas atividades de 

ensino de graduação e pós-graduação. 

• Trabalhar conjuntamente à Assessoria Pedagógica do Campus de Foz do Iguaçu, trazendo para o 

debate as questões da aprendizagem, da utilização de metodologias ativas, da oferta de 

disciplinas EAD, do uso de tecnologias de ensino/aprendizagem, dentre outros, visando qualificar 

os cursos oferecidos pelo CECE. 

 

12. UNIÃO, INTEGRAÇÀO E AÇÕES COORDENADAS 

• Valorizar e fortalecer as instâncias colegiadas (Colegiados dos Cursos, Comissão de Pesquisa, 

Comissão de Extensão), as representações discentes e docentes, no exercício da decisão 

democrática e na condução dos objetivos de ensino, pesquisa e extensão do CECE. 

• Manter integração entre a Direção de Centro e Direção de Campus. 

• Integrar as ações de planejamento dos colegiados dos cursos de graduação e pós-graduação. 

• Estimular a integração do CECE em eventos realizados no Campus, bem como de alunos de outros 

centros em eventos realizados no CECE. 

 

UNINDO E AGREGANDO PESSOAS – UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA 

Trago o orgulho de ter nascido filho de agricultores e de ter aprendido desde o berço o valor do trabalho, 

do respeito e da integridade. Tive a sorte de sobrevier a um grave acidente aos 7 anos, o que mantém em 

mim profunda gratidão e valor pela vida, bem como a convicção de que precisamos cultivar o calor 

humano. 

Cheguei na Unioeste em 2007 quando mudei para Foz do Iguaçu, como parte de uma mudança pessoal 

de vida. Logo pude aproveitar da bagagem docente que havia construído e me engajei no trabalho de 

construir um curso Mestrado, que ainda não havia no CECE, nem no Campus de Foz do Iguaçu.  Foi um 

momento muito positivo em que tive a oportunidade de aglutinar professores de todos os cursos do CECE 



(Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Licenciatura em Matemática) em 

torno da discussão e construção do projeto, período em que coordenei a elaboração e encaminhamento 

da primeira proposta de curso de pós-graduação do CECE, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Sistemas Dinâmicos e Energéticos (hoje Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e 

Computação - PGEEC), em nível de Mestrado. Coordenei também a implantação deste programa, para a 

qual gestionei a parceria com o Programa de Pós-Graduação em Automação e Sistemas da Universidade 

Federal de Santa Catarina, em Associação Temporária, por período de 4 anos.  

Após a implantação, fui ainda Coordenador do PGEEC, por 2 anos, no período 2012-2014. O PGEEC é hoje 

programa de pós-graduação regular do CECE, tendo já formado 71 mestres, muitos dos quais são 

professores de faculdades, centros universitários e universidades da região.   

Antes de chegar na Unioeste, fui professor no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, onde ingressei em 1993, período em que também realizei meu doutorado, 

com estágio no exterior de um ano, realizado na Universidade da Califórnia – Santa Bárbara, EUA. Em 

2001/2002, coordenei lá a elaboração e encaminhamento de proposta de curso de Doutorado dentro do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Fui membro do Colegiado do Departamento de 

Engenharia Elétrica, da Comissão de Graduação do curso de Engenharia Elétrica e da Comissão de Pós-

Graduação do curso de Mestrado em Engenharia Elétrica.  

Em 2005, fui eleito pelo período de 2 anos, Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica daquela 

Universidade, função à qual me lancei e exerci com a mesma visão com me lanço agora à Direção do CECE, 

fundada na união, no respeito e valorização das pessoas, e na qualidade do trabalho que prestamos à 

sociedade através da formação de profissionais, realização de pesquisas e da extensão universitária. 

 

 

Foz do Iguaçu, 16 de setembro de 2019. 

 

________________________________________ 

                       Prof. Romeu Reginato 

 

 


