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Apresentação:  

 “Diálogo e ação sem fronteiras” foi o tema e título do nosso 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, Pluraridade e Diálogo; Trabalho Coletivo; 

Transparência e Ética; Compromisso Institucional e Social; Valorização 

Profissional; 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, ao Prof. Romeu 

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

Serafim Junior ao 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 
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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. 

Em específico, o presente plano de trabalho, aberto ao debate, reflete as 

proposições das discussões e das indicações coletivas (docente e discente) 

realizadas no último quadriênio. Traz a visão do proponente ao desdobramento 

das ações, conquistas e lacunas percebidas no processo de inserção como 

professor, pesquisador, coordenador de curso e membro de comissões, 

conselhos e colegiado do Centro de Educação, Letras e Saúde. Está dividido em 

cinco (05) proposições, conforme seguem: 

 

1. Proposições para o Ensino 

Proporcionar apoio integral às coordenações dos cursos de graduação 

no que se refere ao Estágio Obrigatório; 

Construir e efetivar um projeto de integralização dos campos de Estágio 

vinculados às licenciaturas; 

Proporcionar apoio integral aos cursos do Centro na implantação dos 

Projetos Pedagógicos; 

Propor e construir, a partir de debates internos e externos, um plano de 

implantação de um curso novo na área de saúde no Campus de Foz do 

Iguaçu em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

Debater a evasão e a retenção acadêmica e criar mecanismos ou 

ferramentas que permitam acompanhar o egresso; 

Apoiar a criação e/ou consolidação de laboratórios de ensino propostos 

pelos colegiados; 

Ampliar a ação do Centro de Línguas; 

Pleitear junto ao Campus a manutenção da aquisição permanente de 

acervo bibliográfico e de equipamentos para os laboratórios; 

Debater o uso do ensino a distância e suas ferramentas na formação dos 

discentes do Centro. 
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2. Proposições para a Extensão 

Apoiar integralmente ações de inserção social desenvolvidas pelos 

cursos de graduação e pós-graduação vinculadas ao Centro; 

Ampliar a criação e/ou consolidar programas de extensão permanentes 

vinculados aos professores ou colegiados do Centro; 

Estimular e/ou ampliar a participação de discentes nas atividades de 

extensão; 

Procurar espaços e mecanismos que permitam a divulgação das 

atividades de extensão à comunidade acadêmica e à sociedade; 

Apoiar propostas de captação de recursos (financiamentos) às 

atividades de extensão; 

Apoiar, quando possibilitado, atividades de extensão em parceria com 

outras instituições de ensino. 

 

3. Proposições para a Pesquisa: 

Apoiar a criação e/ou consolidação de grupos de pesquisa de excelência 

vinculados ao Centro; 

Estimular a qualificação e a visibilidade dos projetos e atividades de 

pesquisas desenvolvidas pelos docentes e discentes do Centro; 

Estimular a realização de eventos promovidos individualmente pelos 

grupos de pesquisa ou em associação; 

Fomentar, oportunizar e induzir a cooperação em pesquisa, seja 

interinstitucional, seja interna, com pesquisas coletivas; 

Fomentar e incentivar a manutenção e criação de cursos de 

especialização – Lato Sensu – decorrentes da política científica do 

CELS; 

Debater e apoiar propostas de criação de novos cursos de pós-

graduação stricto-sensu no Centro ou em parceria; 

Buscar a melhoria da avaliação dos cursos para a implantação de novos 

doutorados; 

Apoiar as necessidades e demandas dos cursos de pós-graduação 

stricto-sensu do Centro. 
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4. Proposição aos estudantes: 

Propor a ampliação e a melhoraria dos espaços do ambiente 

universitário; 

Propor ações e debates que melhorem a qualidade de acolhimento e 

acompanhamento estudantil; 

Garantir apoio e o reconhecimento do movimento estudantil; 

Estimular a participação discente em projetos de ensino, pesquisa e 

extensão; 

Instigar a mobilidade discente dos cursos de graduação e pós-

graduação; 

Ampliar o cronograma de atividades culturais a serem desenvolvidas nos 

espaços da Universidade. 

 

5. Proposições gerais: 

Motivar ações de melhoria na qualidade do ambiente de trabalho; 

Apoiar a qualificação docente sustentada e institucional, pautada em 

uma política científica, utilizando-se da totalidade da carga horária 

disponível para qualificação; 

Estimular a mobilidade docente; 

Fomentar e criar atividades artísticas, culturais, literárias e esportivas. 

 


