
PLANO DE TRABALHO – 2020 a 2023 
 
Considerações Iniciais 
 
 O regimento da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, 

complementado pela Resolução nº 088/2019-COU de 27 de agosto de 2019, 

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

Consulta à Comunidade Acadêmica para a escolha, dentre outros cargos, o de 

Diretor de Centro que ocorrerá no dia 22/10/19, deverão entre outras condições, 

apresentarem seus planos de trabalho para o período de vigência dos mandatos 

que iniciarão em janeiro/20 tendo o seu término previsto para dezembro/23. 

 Pautado na experiência de Coordenador de Curso (2002 a 2003 e 2008 a 

2009) aliada à da Direção do CCSA (2004 a 2007 e 2016 a 2019), além da experiência 

adquirida ao longo dos últimos 15 anos como Avaliador de cursos do Ministério 

da Educação (MEC), com o intuito de colaborar e prestar um serviço de grande 

utilidade e valia junto ao CCSA e, em atendimento ao diploma legal supracitado, 

apresento o plano de trabalho que servirá de norteador das ações durante a gestão 

que precede. 

 
Objetivos 
 
 O presente plano de trabalho tem como objetivo dimensionar as ações para 

o mandato 2020-2023, que muito mais do que atender a um diploma legal 

(supracitado) tem como meta registrar uma proposta de trabalho que venha a 

atender aos anseios da comunidade acadêmica e aos cursos que compõem o CCSA. 

 Os cursos que compõem o CCSA têm como meta formar cidadãos aptos a 

exercer sua função no mercado de trabalho, que busca profissionais dessas áreas de 

formação, a saber: Administração, Ciências Contábeis e Direitos. 
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 Com base nessas premissas foi elaborado, mais que um plano de trabalho, 

um compromisso acadêmico. Ressalta-se, no entanto, que nos dias atuais, com a 

dinâmica do nosso dia-a-dia, com o mundo em constante mutação, o projeto de 

trabalho não se restringirá aos itens a seguir elencados, sabedores que somos que 

desafios diários e novos surgem em nossas vidas, e para enfrentá-los é necessário 

antes de tudo estar preparado, e neste quesito entendo cumprir amplamente essa 

exigência, pela experiência no exercício da gestão pública e também na iniciativa 

privada, anteriormente. 

 Este plano de plano de trabalho será apresentado dividindo-o nas três 

categorias que são objetos da nossa Universidade, a saber, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 
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1) ENSINO 
 

O corpo docente de uma instituição é a mola propulsora de um elemento, 

talvez o mais visível para o público externo que é o ensino, e que também envolve 

a maior parte da comunidade acadêmica. 

A interlocução dos Colegiados do Curso com o Centro, e, este com a Reitoria 

é um fator primordial para que os cursos tenham condições de operacionalizar as 

disciplinas ofertadas. Assim, realizar uma boa gestão de pessoas é fundamental 

para o êxito dos cursos, atendendo às suas demandas e necessidades. 

O quadro de docentes do CCSA é algo que deve estar em constante 

monitoramento e avaliação. Será feito um acompanhamento constante, para avaliar 

a mobilidade docente, quer seja por aposentadoria, exoneração, transferência ou 

qualquer outra modalidade existente. 

 
O CCSA encontra-se ligado, de uma forma muito direta e acentuada, com as 

diversas atividades empresariais de nossa cidade e região, quer seja pelo curso de 

Administração, Ciências Contábeis ou Direito. Os três cursos detêm, atualmente, 

uma marca muito expressiva: a de manter um elevado número de acadêmicos 

realizando estágios nas empresas de nossa região. Acredito que essa inserção possa 

ser ainda maior, dando oportunidades, aos acadêmicos, de exercerem suas 

competências e habilidades adquiridas nos cursos e prestarem um excelente 

serviço à comunidade externa.   

Considerando o elevado número de acadêmicos a quem é dada essa 

oportunidade, através das práticas de estágio remunerado, cabe ao Centro 

estimular cada vez mais essas práticas, mediante um trabalho de conscientização 

junto ao empresariado local e regional, com reuniões, palestras e demais atividades 

necessárias, para ressaltar da importância desse tipo de trabalho, tornando a 
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Universidade um grande centro de formação de mão-de-obra especializada, cujo 

mercado é receptivo a esse tipo de atividade.  

Objetiva-se, ainda, uma maior participação dos acadêmicos junto a essas 

empresas nas quais, entre outras funções, poderão desenvolver suas atividades de 

estágio curricular. 

Outro objetivo a ser atingido será o fortalecimento dos Centros Acadêmicos.  

 

2) PESQUISA 

O CCSA conta atualmente com 4 (quatro) grupos de pesquisas, sendo o 

menor número entre todos os centros que compõem a UNIOESTE, de acordo com 

o último levantamento feito pela PRPPG.  É necessário consolidar e dar condições 

para que os pesquisadores possam desenvolver suas atividades. Cabe ao Centro 

desenvolver atividades no sentido esclarecer e estimular a criação de novos 

grupos. Muitos grupos poderão surgir, uma vez que há uma disposição e vontade 

dos docentes e discentes de participarem dessas atividades.  

Cabe ao Centro desenvolver atividades de cunho científico, através das 

quais pesquisadores e acadêmicos possam divulgar o resultado de suas pesquisas e 

seus trabalhos. Os cursos do CCSA têm desenvolvido trabalhos excelentes com os 

acadêmicos mediante a prática de Estágios Supervisionados ou Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC). 

 Tais atividades podem ser voltadas às linhas de pesquisas vinculadas aos 

Grupos de Pesquisas num trabalho que possa culminar em publicações e 

apresentações em eventos científicos. 

 Tais linhas devem estar em consonância com a revista publicada pelo CCSA. 

A Revista denominada de “Ciências Sociais Aplicadas em Revista”, teve ao longo 

dos últimos quatro anos, uma atenção especial, passando a ser totalmente 
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eletrônica. A revista que era conceito Qualis Capes B-4 passou, na última avaliação 

a ser B-3. 

 Seguindo a tendência dos cursos superiores, o objetivo do ensino está 

centrado na verticalização, devendo para isso criar condições e estrutura para a 

manutenção de Programas de pós-graduação, fazendo com que os cursos ligados 

ao centro consigam operacionalizar e viabilizar sua realização. 

O objetivo maior será a implantação de um curso de mestrado que venha a 

atender a demanda hoje existente, e inserir o CCSA no âmbito do strictu sensu.  

Dada às características dos cursos que compõem o CCSA, a pós-graduação 

lato sensu sempre desenvolveu um importante papel na qualificação dos 

profissionais que atuam no mercado de trabalho, nos três cursos que compõem o 

Centro.  Assim, serão desenvolvidos projetos que incentivem a criação destes 

cursos os quais podem ser presenciais, ou semipresenciais. 

 

3) EXTENSÃO 

 

 As atividades de extensão do Centro são uma forma importante de inserção 

na comunidade local e nacional da Universidade em especial, e dos cursos em 

particular, fazendo com que a Universidade deixe de ter atividades isoladas para 

ter atividades institucionais. 

A implementação de laboratórios e núcleos de práticas tem sido uma 

demanda recorrente. Os cursos que envolvem o CCSA têm necessidades de 

atividades práticas, quer seja para o cumprimento das diretrizes curriculares, quer 

seja para atender ao PPC dos cursos. 

 Os laboratórios podem ser uma grande fonte de execução das práticas 

necessárias, com o uso de softwares específicos para cada atividade. Para isso a 

elaboração de convênios com empresas que fornecem softwares das mais diversas 
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áreas serão necessária. Tais convênios podem ser feitos de tal forma que não haja 

custos para a Instituição. 

 Pretende-se criar núcleos que envolvam as atividades empresariais, que 

podem ser atendidas por um ou mais cursos do CCSA.  

  

 

Prof. Dr. Valnir Alberto Brandt  
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PREVISÃO DE GASTOS 

 
 
 

Em cumprimento ao item X do Artigo 10º - Resolução 088/2019 – COU de 27 

de agosto de 2019, informo que a previsão de gastos da campanha para Diretor de 

Centro do Centro de Ciências Sociais Aplicados do Campus de Marechal Cândido 

Rondon – CCSA-MCR será de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 
 
Para que surta os efeitos legais, dato e firmo a presente. 
 
 
 
Marechal Cândido Rondon 10 de setembro de 2019. 
 
 
 
Valnir Alberto Brandt 
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DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 Em cumprimento ao disposto no item IX Artigo 10º da Resolução nº 

088/2019-COU de 27 de agosto de 2019, eu, VALNIR ALBERTO BRANDT, 

candidato a Diretor de Centro do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Campus 

de Marechal Cândido Rondon – CCSA MCR, declaro, para os devidos fins e a 

quem interessar possa, que INDICO a Professora CARLA LILIANE WALDOW 

ESQUIVEL, lotadA no CCSA MCR, para ser minha representante para os fins 

previstos no regulamento que trata das eleições na Unioeste. 

 
 Marechal Cândido Rondon, 10 de setembro de 2019. 
 
 
 
 Valnir Alberto Brandt 
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NOME QUE DEVERÁ APARECER NA CÉDULA 

 
 
 
 
 
 
 Em cumprimento ao item III do Artigo 10º da Resolução 088/2019-COU, 

informo que, o nome pelo qual deve ser identificado meu nome na cédula de 

votação é: PROF. VALNIR ALBERTO BRANDT 

 
 

Marechal Cândido Rondon, 10 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 Valnir Alberto Brandt 
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DECLARAÇÃO DE BENS 
 
 
 

Em cumprimento ao item VI do Artigo 10º da Resolução 088/2019-COU, 
segue minha declaração de bens, destacando que essas informações foram 
retiradas da Declaração do Imposto de Renda 2019 e que, desde a época da 
entrega, feita em abril de 2019, até o presente momento, não houve alteração 
patrimonial a ser relatada. 

 
 
Marechal Cândido Rondon, 10 de setembro de 2019. 

 
 
 
 
 Valnir Alberto Brandt 

 


