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O regimento da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 

complementado pela Edital nº 076/2019-GRE de 30 de agosto de 2019, 

determina que, por ocasião das inscrições das candidaturas que concorrerão à 

Consulta à Comunidade Acadêmica, que ocorrerá no dia 22/10/2019, para a 

escolha, dentre outros cargos, o de Diretor de Centro, os candidatos deverão, 

entre outras condições, apresentar seus planos de trabalho para o período de 

vigência dos mandatos.  

Considerando a experiência de professor de graduação e pós-graduação, 

coordenador de curso por cinco mandatos, membro de conselhos de Centro, 

Campus e CEPE, além de inúmeras atividades exercidas ao longo de 24 anos 

de trabalho junto à UNIOESTE (vide currículo lattes anexo), apresento este plano 

de trabalho que servirá como balizador de ações inerentes à função pleiteada.  

 O Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras é constituído por 

cinco cursos de graduação, a saber: Educação Física (bacharelado), Educação 

Física (licenciatura), Geografia (licenciatura), História (licenciatura, matutino e 

noturno), Letras Português/Alemão/Espanhol/Inglês (licenciatura), e dois 

Programas de Pós-graduação: mestrado em Geografia e mestrado e doutorado 

em História. Além disso, professores do curso de Letras também exercem 

atividades junto ao Programa de Letras (mestrado e doutorado) e ao Programa 

Profletras (mestrado) no campus de Cascavel. Alguns professores do CCHEL 

também atuam junto a outros Programas de Pós-graduação da UNIOESTE (seja 

no campus de Rondon, seja em outros campi). Por sua vez, os Cursos de 

Educação Física – bacharelado e licenciatura, estão construindo, em conjunto 

com o Curso de Fisioterapia de Cascavel, uma proposta de Programa de Pós-

Graduação em nível de Mestrado à ser submetido em breve para a apreciação 

da CAPES. 



Assim sendo, é importante continuar a promover a discussão sobre os rumos 

que o CCHEL e cada curso de graduação e pós-graduação pretendem assumir 

nos próximos anos, seja no que diz respeito ao ensino, seja no que tange à 

pesquisa e à extensão, visando uma maior inserção na comunidade externa e o 

desenvolvimento de suas potencialidades.  

 

Para tanto, esta gestão será terá os seguintes princípios norteadores:  

 Defesa da Universidade pública, gratuita e de qualidade; 

 Gestão democrática, ética e transparente; 

 Respeito às diversidades. 

 

Com base nesses princípios, junto à Direção do Centro de Ciências Humanas, 

Educação e Letras, pretendo: 

 Representar o CCHEL junto à comunidade interna e externa, buscando 

ampliar a sua inserção e reconhecimento; 

 Apoiar e manter diálogo permanentemente com as entidades 

representativas dos docentes e estudantes; 

 Pleitear, junto e com a Reitoria, a ampliação da quantidade e do valor das 

bolsas de monitoria, de extensão e de iniciação científica; 

 Apoiar as ações desenvolvidas pelo PIBID, NUFOPE, CEPEDAL, NEPEF e 

outros programas que representem iniciativas formativas dos estudantes; 

 Fortalecer os Núcleos de Apoio ao ensino de graduação, bem como os 

Laboratórios da Graduação e da Pós-Graduação; 

 Apoiar a luta por direitos e melhorias no Plano de Carreira dos Docentes; 

 Estimular ações que permitam a integração de docentes e alunos dos cursos 

de graduação e pós-graduação do CCHEL; 

 Estimular a integração de docentes e estudantes, por meio de ações e 

atividades culturais, esportivas e recreativas, que busquem a valorização das 

relações humanas; 

 Pleitear o preenchimento do quadro docente por meio de concurso público; 

 Fomentar a criação de grupos de pesquisa e apoiar a consolidação dos já 

existentes; 

 Estimular a discussão e a auto avaliação dos cursos de graduação; 

 Promover discussões e ações para combater a evasão universitária; 



 Melhorar as condições para a oferta e desenvolvimento das atividades da 

Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI);  

 Promover, em conjunto com os Colegiados, ações de divulgação dos cursos 

de graduação e pós-graduação, à exemplo do que já ocorreu na I Mostra de 

Profissões do Campus de Marechal Cândido Rondon realizada 

recentemente;  

 Buscar o fortalecimento do NEPEF – Núcleo de Estudos e Práticas em 

Educação Física, criado recentemente; 

 Buscar a criação e implantação do Núcleo de Línguas do CCHEL, para 

atividades acadêmicas voltadas à comunidade interna e externa, a partir dos 

projetos de extensão desta área já existentes; 

 Apoiar e incentivar atividades que fomentem a cultura, discutindo e 

respeitando as diversidades; 

 Buscar ampliar os espaços/salas de professores, para incentivar a 

permanência dos professores e alunos no campus, melhorando as 

possibilidades de vivenciar mais a vida acadêmica; 

 Propor discussão das Resoluções antigas que envolvem o ensino, a 

pesquisa e a extensão, principalmente no tocante a tramitação de 

documentação para a desburocratização da Universidade; 

 Contribuir efetivamente para que a UNIOESTE entre no Século XXI e seja 

amplamente reconhecida pela população como uma Universidade do 

povo paranaense, pública, gratuita e de excelência na Administração, no 

Ensino, na Pesquisa e na Extensão. 

 

 

Marechal Cândido Rondon, 16 de setembro de 2019. 
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