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A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, reconhecida em 1994, atua nas regiões de abrangência da sua realidade multicampi, e 

além delas, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) investe na política de 

incentivo ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, considerando o projeto de expansão inicial e seus desdobramentos nesses 20 

anos; considerando a política dos órgãos de fomento, e considerando todas as áreas do conhecimento, na perspectiva do impulso a pesquisas, 

inclusive as interdisciplinares, que acarretem desenvolvimento cientíco, de impacto e inovação tecnológicos. Outro investimento importante 

diz respeito ao fortalecimento de ações de cunho humanístico, econômico, social e cultural, visando à melhoria da qualidade de vida do povo do 

Estado do Paraná, do Brasil e da tríplice fronteira.

Por conseguinte, também faz parte da missão da PRPPG:  a) o apoio aos Programas de pós-graduação stricto sensu e criação de novos 

programas, de acordo com a vocação regional e proposta de grupos de pesquisa consolidados; b) fortalecimento de políticas de 

internacionalização; c) apoio irrestrito aos grupos de pesquisa, à iniciação cientíca, à divulgação e acompanhamento de projetos e programas 

de pesquisa; d) promoção e acompanhamento de programas de qualicação de docentes  e de técnicos.

Época de lançamento deste caderno, 2014*, ano de profunda reexão nacional nas relações sociais, econômicas, políticas, ambientais e 

até no futebol, vivencia-se em nossa instituição um processo de consolidação e de excelência acadêmica, que atende muito além das 

expectativas do processo de expansão inicial. Esse impulso expressivo decorre do esforço de cada docente, técnico e discente, e ainda das 

condições de trabalho favoráveis, em que a PRPPG colabora com a criação de espaços para motivação das ações, que tecem essa história de 

sucesso da pesquisa e da pós-graduação, em um empreendimento intelectual coletivo, movido por lideranças que empreenderam a capacidade 

de superação e a competência pedagógica, cientíca e administrativa. Entre essas lideranças, merecem destaque aqueles docentes que, de 

forma particular, souberam capitanear as iniciativas de consolidação e crescimento da Pesquisa e da Pós-Graduação em nossa instituição, 

promovendo-se no contexto nacional e internacional, e, assim, de forma indissociável, levando consigo o nome da nossa Universidade.

Nessa política de impulso e motivação, a PRPPG busca a simplicidade das atividades administrativas, vinculas à pesquisa e à pós-

graduação, prezando sempre pela qualidade institucional, tendo como limite as normas jurídicas. Tal política propicia à  instituição inserção 

nas políticas estaduais, nacionais e internacionais. Esse patamar de compreensão e de ações decorrentes resulta da história que nos torna a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Prof. Dr. Silvio César Sampaio
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

*2014: "The times they are a-changin"?
B. D. - 1964
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG



EVOLUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIOESTE

 

A Unioeste inicia 2015 com novos cursos recomendados pela Capes, e este é um fato 

que vem se repetindo nos últimos anos. A novidade deste ano é a aprovação de seis 

doutorados no período de dois anos. Ainda houve a conquista da aprovação de dois novos 

mestrados, Contabilidade (Campus de Cascavel) e Saúde Pública em Região de Fronteira 

(Campus de Foz do Iguaçu). 

A excelência acadêmica dessa verticalização é evidenciada na recomendação dos 

novos doutorados. Em 2013 - Engenharia Química; Recursos Pesqueiros e Engenharia de 

Pesca (Campus de Toledo). Em 2014 - Filosoa (Campus de Toledo); História e Zootecnia - 

(Campus de Marechal Cândido Rondon); Sociedade, Cultura e Fronteiras - (Campus de Foz de 

Iguaçu). Tal fato permite à Unioeste intensicar sua participação nos grandes editais de 

ciência e tecnologia no Paraná e no Brasil. Outra conquista importante foi o conceito 5 

obtido pelos cursos de Engenharia Agrícola; Agronomia; e Desenvolvimento Regional e 

Agronegócio.

Dessa forma, em 2015, a Unioeste contará com 42 cursos de pós-graduação stricto 

sensu: 10 de doutorado, 30 de mestrado acadêmico e 2 de mestrado prossional, sendo 

que existe a possibilidade de implantação de outros mestrados, pois a PRPPG aguarda 

resultados de recursos interpostos à Capes. Totalizam-se 32 programas de pós-graduação 

stricto sensu, o que inclui a Instituição em um seleto grupo de universidades nacionais que 

ultrapassaram o limite de 30 programas.

No início de 2012, quando começamos a planejar o quadriênio (2012/2015), 

pretendíamos chegar a 30 programas e 35 cursos. Inicialmente, acreditávamos que eram 

metas ambiciosas. Entretanto, logo no início do planejamento, percebemos o quanto 

inestimável é o corpo docente e o corpo de agentes universitários da Unioeste, o que 

permitiu o alcance dessas metas. O trabalho da equipe da PRPPG, principalmente o de 

buscar incessantemente a simplicidade, a transparência e a impessoalidade das atividades 

administrativas, vinculadas à pesquisa e pós-graduação, deu sustentação e apoio a esse 

sucesso.



Apesar de não ter orçamento próprio, mas com apoio do gabinete do reitor, a PRPPG, nos últimos três 

anos, desenvolveu várias ações concretas para fomentar e apoiar grupos de pesquisa e programas, em ações que 

impactavam diretamente a verticalização da Unioeste.

Um bom exemplo é o auxílio nanceiro para custear a vinda de consultores externos à Unioeste e/ou o 

deslocamento dos coordenadores de novas propostas para reuniões com consultores em outras IES. Mudanças 

estruturais e regimentais também proporcionaram maior tranquilidade à comunidade envolvida com a pesquisa e 

pós-graduação da Unioeste, formada por docentes, agentes universitários e discentes.

Cerca de 300 doutores efetivos da Unioeste participam da pós-graduação stricto sensu, quer seja 

orientando ou ministrando disciplinas. Os programas de pós-graduação encerraram 2014 com 1020 

mestrandos, 205 doutorandos e ainda 28 pós-doutorandos.

Vale ressaltar que os doutores envolvidos na pós-graduação também atuam efetivamente na graduação, 

ministrando disciplinas, orientando trabalhos de conclusão de curso e iniciação cientíca. Tais atividades são 

exigidas pela Capes na avaliação anual dos programas de pós-graduação.

Portanto, é de se esperar que os cursos de graduação também melhorem suas avaliações externas. Em 

2014, a Unioeste foi a segunda instituição do sistema de ensino superior do Paraná, na avaliação do Ministério da 

Educação, considerando-se o Índice Geral de Cursos (ICG). Em 2013, a Unioeste possuía como ICG geral a nota 

3,4828, composta por 3,665; 3,2702; e 2,0000, para os cursos de graduação, mestrado e doutorado, 

respectivamente. Nesta mesma ordem, em 2014, o ICG geral passou para 3,5811, composto por 3,3548; 

3,7653; e 2,8611. 

Deste modo, a verticalização, com excelência acadêmica, via pós-graduação, está fortalecendo a 

graduação, não só por esses indicadores, mas, principalmente, também pelos excelentes resultados das 

pesquisas desenvolvidas pelos docentes, o que gera captação de recursos em órgãos de fomento, possibilita 

convênios nacionais e internacionais, bolsas, infraestrutura e garante a interação discente nos três níveis 

(graduação, mestrado e doutorado).

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)

2012-2015



Programas de Pós-Graduação da Unioeste
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em números
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* Programas de pós-graduação até dezembro de 2014.
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ADMINISTRAÇÃO

15

Nível: Mestrado Prossional - Ano de início: 2014
Área de concentração: Competitividade e sustentabilidade
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Estratégia e competitividade
Ÿ Sustentabilidade no agronegócio

Conceito: 3
Portaria de reconhecimento: Aguardando homologação pelo CNE

E-mail: cascavel.ppgadm@unioeste.br
Telefone: (45) 3220-7283
Campus: Cascavel
Centro: CCSA
www.unioeste.br/pos/administracao/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

Objetivo geral
 Formar prossionais altamente qualicados, por 

meio da aplicação de conhecimentos técnico-cientícos, 

que possibilitem a geração de soluções competitivas e sus-

tentáveis nas organizações e no agronegócio. 

Objetivos especícos:
a) Capacitar prossionais para intervenções na admi-

nistração de organizações para realizar diagnóstico, admi-

nistrar e gerar riqueza;
b) Desenvolver estudos para a melhoria da competiti-

vidade e da sustentabilidade no agronegócio e demais seto-

res da base produtiva;
c) Difundir conhecimentos que contribuam para a 

melhoria contínua da gestão sustentável das organiza-

ções.

PÚBLICO-ALVO

 Prossionais de administração e outras áreas que 

atuem ou desejem atuar em atividades de intervenções 

nas organizações, tais como efetuar análises de proces-

sos de desenvolvimento nas perspectivas da competitivi-

dade e da sustentabilidade organizacional.

15
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BIOCIÊNCIAS E SAÚDE

17

Nível: Mestrado - Ano de início: 2011
Área de concentração: Biologia, processo saúde-doença e políticas de saúde
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Processo saúde-doença
Ÿ Práticas e políticas de saúde
Ÿ Fatores que inuenciam a morfosiologia orgânica

Conceito: 3
Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 1.325, de 21/09/2011

E-mail: biosaude.unioeste@gmail.com
Telefone: (45) 3220-3132
Campus: Cascavel
Centro: CCBS
www.unioeste.br/biociencias/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Mestrado Interdisciplinar em Biociências e Saúde 

tem por objetivo formar pesquisadores e docentes, ofer-

tando e oportunizando aos prossionais das diferentes 

áreas de atuação, no campo da Educação e Saúde, uma 

formação acadêmica qualicada, capaz de gerar novos 

conhecimentos cientícos e tecnológicos que possam 

contribuir para o desenvolvimento regional e para a resolu-

ção de problemas relacionados a estas áreas em conformi-

dade com os apontamentos de prioridades de pesquisa em 

saúde, denidos pelo Ministério da Saúde.

O curso trabalha para que o pós-graduando saia 

capacitado e qualicado na teoria e na prática, para o 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e análises rele-

vantes para a promoção, prevenção, tratamento e reabili-

tação em saúde, da política setorial, de formação e gestão 

para o trabalho, bem como, pesquisas básicas e aplicadas 

que ajudem a compreender as condições orgânicas e os 

processos mórbidos que interferem na vida das pessoas e 

comunidades, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. 

PÚBLICO-ALVO

 Por ser um programa interdisciplinar com foco no 

processo saúde-doença, o público alvo torna-se muito 

amplo. Qualquer prossional que tenha formação voltada 

para atuação na área da saúde pode cursar o mestrado em 

Biociências e Saúde.

17
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CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

19

Nível: Mestrado – Ano de início: 2013
Área de concentração: Ciências farmacêuticas
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Prospecção de microrganismos e substâncias bioativas com aplicações em 
saúde

Ÿ Fármacos e medicamentos
Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº  601, de 09/07/2013
E-mail: pcf.unioeste@yahoo.com.br
Telefone: (45) 3220-7290
Campus: Cascavel
Centro: CCMF
www.unioeste.br/pos/cienciasfarmaceuticas/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O projeto de criação do Programa de pós-graduação 

stricto sensu em Ciências Farmacêuticas (PCFUnioeste), 

nível Mestrado Acadêmico, foi coordenado pelo Prof. Dr. 

Eduardo Borges de Melo, e foi aprovado na 134ª Reunião 

do Conselho Técnico Cientíco de Ensino Superior (CTC-

ES) da Capes (março de 2012). Considerando a caracte-

rística multidisciplinar desta área de conhecimento, foram 

criadas duas linhas de pesquisa: (1) Prospecção de micro-

organismos e substâncias bioativas com aplicações em 

saúde; e (2) Fármacos e medicamentos. Na primeira linha 

os projetos são voltados para questões relativas à desco-

berta e identicação de microrganismos patogênicos, 

microrganismos e vegetais produtores de substâncias 

bioativas (por exemplo, substâncias antimicrobianas, inse-

ticidas, e outros), ou úteis na produção de alimentos 

nutracêuticos, como microrganismos probióticos ou 

bras alimentícias. Na segunda linha, o foco são os estu-

dos voltados à descoberta, desenvolvimento, produção e 

uso racional de fármacos e medicamentos. A criação do 

PCFUnioeste teve por objetivo atender uma demanda da 

região Oeste do Paraná em cursos de pós-graduação 

stricto sensu na área de saúde, auxiliando na qualicação 

prossional de prossionais e no desenvolvimento do 

ensino e pesquisa nesta região. Atualmente, o programa 

possui 13 docentes permanentes, 3 colaboradores, e 23 

discentes.

PÚBLICO-ALVO

Seu público alvo são prossionais graduados em 

Farmácia, Química, Ciências Biológicas, Biomedicina, Ciên-

cia e Tecnologia de Alimentos, e demais áreas ans, que 

atuem ou planejam atuar em ensino ou empresas que pos-

suam linhas de atuações relacionadas com as atividades 

desenvolvidas no programa.
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CONSERVAÇÃO E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS

21

Nível: Mestrado – Ano de início: 2010
Área de concentração: Conservação e manejo de recursos naturais
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Biologia comparada e indicadores de qualidade no ambiente aquático
Ÿ Biologia aplicada e indicadores de qualidade no ambiente terrestre

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 1.045, de 18/08/2010
E-mail:  cascavel.pos.cmrn@unioeste.br
Telefone: (45) 3220-3275
Campus: Cascavel
Centro: CCBS
www.unioeste.br/pos/conservacaomanejo/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em Conservação e 
Manejo de Recursos Naturais - PPRN tem como objetivo (geral) capacitar 
recursos humanos que atendam às exigências de qualicação e expansão 
nas diferentes áreas do ensino e da pesquisa ans à Conservação Ambien-
tal e Agronegócios.

O PPRN tem ainda como objetivos especícos
Ÿ Oferecer disciplinas cujos conteúdos atendam à necessidade de forma-

ção de prossionais qualicados para a pesquisa e para a docência, com 
formação teórica e prática, que busquem a solução de problemas vincu-
lados à Conservação e Manejo de Recursos Naturais;

Ÿ Oferecer uma formação interdisciplinar e transversal sobre as diferen-
tes áreas de atuação: na qualidade, manejo e conservação ambiental e 
tecnologias aplicadas ao manejo, conservação e tratamento de euen-
tes.

Ÿ Garantir a existência de parcerias com outros grupos de pesquisa de 
instituições de ensino superior, nacionais e internacionais com o objeti-
vo de desenvolver e aplicar novas tecnologias a m de aprimorar a for-
mação de recursos humanos e a pesquisa desenvolvida;

Ÿ Atuar no sentido de disponibilizar condições adequadas de aprendiza-
gem e treinamento para os alunos do Programa; 

Ÿ Contribuir para a atualização/formação de professores, capacitando-os 
para o desempenho qualicado do ensino de graduação e pós-
graduação;

Ÿ Atuar junto à sociedade civil, de forma que o pós-graduando tendo se 
apropriado de novos conhecimentos, sobretudo em Conservação e 
Manejo de Recursos Naturais, contribua para a solução de problemas e 
no desenvolvimento sustentável nas áreas de interesse do PPRN, prin-
cipalmente da região de abrangência da Unioeste;

Ÿ Integrar-se à sociedade também na divulgação da pesquisa desenvolvi-
da, transferência de conhecimento e de tecnologia, seja por meio de 
eventos, fóruns e conselhos prossionais; 

Ÿ Ampliar a produção cientíca qualicada do Programa, buscando 
recursos e apoio de forma a homogeneizar a distribuição das produ-
ções entre os docentes do Programa, priorizando os periódicos com 
fator de impacto visando contribuir para o desenvolvimento local, regi-
onal e nacional;

Ÿ Buscar sempre a excelência do corpo docente, seja na sua produção 
cientíca, reconhecimento no âmbito acadêmico e apoio nas ações de 
ensino, pesquisa e extensão;

Ÿ Atuar de forma integrada com os cursos de graduação afetos ao 
PPRN, inserindo alunos de graduação em projetos de pesquisas e com 
isso incrementar sua inserção no Programa, disponibilizar melhores 
condições de aprendizagem e treinamento para os alunos de gradua-
ção e contribuir com a consolidação dos Programas Institucionais de 
Iniciação Cientíca.

PÚBLICO-ALVO

O PPRN visa atender a demanda de capacitação prossional em 
Ciências Biológicas e áreas ans (engenheiros agrônomos, eng. oresta-
is, eng. ambiental, eng. de pesca, farmacêuticos, ecólogos, veterinários e 
prossionais da área de gestão ambiental),  além de suprir a inexistência 
de Programas de pós-graduação stricto sensu nesta área, nos estados 
da região Sul do País. Ressalta-se que o Programa, atuando de forma inte-
grada ao Curso de Graduação em Ciências Biológicas (Bacharelado e 
Licenciatura), também contribui signicativamente para a melhoria da 
qualidade do ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no Centro de Ciên-
cias Biológicas e da Saúde.
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Nível: Mestrado - Ano de início: 2015
Área de concentração: Controladoria
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Contabilidade nanceira e nanças
Ÿ Contabilidade gerencial e controle em organizações

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Aguardando homologação pelo CNE 
E-mail: cascavel.ppgc@unioeste.br
Telefone: (45) 3220-3136
Campus: Cascavel
Centro: CCSA
www.unioeste.br/pos/contabilidade/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em Con-
tabilidade da Unioeste (PPGC), visa formar docentes e pes-
quisadores, capazes de aplicarem os conhecimentos na área 
contábil e desenvolverem atividades de ensino, pesquisa e 
extensão com ênfase na área de Controladoria. Adicional-
mente, objetiva proporcionar ao aluno uma visão holística a 
m de capacitá-lo para propor soluções que possibilitem aos 
usuários da contabilidade promover os controles nanceiros 
e de gestão nas organizações.

Objetivos especícos:
a) Capacitar os alunos para desenvolverem as atividades 

de pesquisa e extensão contribuindo para a formação de 
docentes e pesquisadores;

b) Formar prossionais com uma visão integrada dos 
aspectos envolvendo a controladoria, sob o enfoque da con-
tabilidade gerencial e controle em organizações e da contabi-
lidade nanceira e nanças, para coordenar e planejar estra-
tégias nanceiras e econômicas nas organizações;

c) Propiciar aos mestrandos uma visão global dos pro-
cessos de controle de gestão, dos riscos dos negócios e das 
normas e procedimentos técnicos da contabilidade societá-
ria;

d) Desenvolver estudos para a melhoria dos controles de 
gestão e da contabilidade nanceira oriundas da demanda 

regional;
e) Difundir conhecimentos que contribuam para a melho-

ria contínua da contabilidade nas organizações;
f) Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da 

contabilidade e seus reexos em relação aos seus usuários, 
no que tange os aspectos gerenciais e nanceiros das orga-
nizações.

PÚBLICO-ALVO

Poderão se inscrever para o processo seletivo para o 
curso de Mestrado do PPGC/Unioeste os candidatos porta-
dores de diploma de graduação em nível superior em curso 
reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação do Ministé-
rio da Educação (CNE/MEC), ou de diploma de graduação emi-
tido por Instituição de Ensino Superior (IES) estrangeira, devi-
damente revalidado nos termos da lei, em qualquer área do 
conhecimento.

O mestrado pretende iniciar suas atividades objetivan-
do a integração interdisciplinar. Portanto, são bem vindos os 
candidatos com graduação em Contabilidade ou em áreas 
ans tais como: Administração, Economia, Direito, Engenha-
ria da Produção, Ciências da Computação, Psicologia, Ciência 
Política, Sociologia, Filosoa, Estatística, e Matemática 
Aplicada, entre outras.
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Nível: Mestrado – Ano de início: 2007
Área de concentração: Sociedade, estado e educação
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Educação, políticas sociais e estado
Ÿ História da educação
Ÿ Formação de professores e processos de ensino e de aprendizagem
Ÿ Ensino de ciências e matemática

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
E-mail: cascavel.mestradoedu@unioeste.br / mestradoeduca@bol.com.br
Telefone: (45) 3220-7263
Campus: Cascavel
Centro: CECA
www.unioeste.br/pos/educacao

OBJETIVOS DO PROGRAMA

A principal meta do Programa de pós-graduação 

stricto sensu em Educação - PPGE é a de formar prossio-

nais qualicados para a produção cientíca e para a docên-

cia no campo da Educação, capazes de produzir conheci-

mentos teórico-práticos acerca do fenômeno educativo 

em suas relações com a Sociedade e com o Estado. Este 

objetivo pressupõe que a melhoria da qualidade da educa-

ção, em todos os níveis de ensino, requer uma sólida for-

mação de prossionais que compreendam a educação 

como prática social complexa e contraditória. Nesse sen-

tido, a oferta do Programa fundamenta as experiências 

pedagógicas, de diferentes campos do conhecimento, mas 

que tenha no horizonte a preocupação com os fenômenos 

educativos, contribuindo para com o desenvolvimento e a 

produção das pesquisas na área de educação. Enm, além 

da própria oferta do curso de mestrado, as temáticas 

estudadas pelos alunos, as pesquisas e publicações pro-

duzidas pelos professores igualmente se voltam a esta 

preocupação com a totalidade do fenômeno educativo.

PÚBLICO-ALVO

O PPGE busca contribuir na oferta de formação em 

nível de pós-graduação stricto sensu junto a uma demanda 

potencial de milhares de egressos dos cursos de Pedago-

gia e de demais Licenciaturas, bem como os professores 

da rede pública estadual e das redes municipais de ensino, 

além de prossionais vinculados às redes particulares, 

abarcando uma região com forte densidade populacional.

25

[Mestrado]

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

https://mail.unioeste.br/owa/webmaster@unioeste.br/redir.aspx?C=49fef763ddd64f9f9079c6e3bdffbfd6&URL=mailto%3acascavel.mestradoedu%40unioeste.br


Engenharia 
Agrícola

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná



ENGENHARIA AGRÍCOLA
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Nível: Mestrado – Ano de início: 1997 e Doutorado – Ano de início: 2006
Área de concentração: 

Ÿ Sistemas biológicos e agroindustriais
Ÿ Recursos hídricos e saneamento ambiental

Linha(s) de Pesquisa: 
Ÿ Sistemas biológicos e agroindustriais:

1. Geoprocessamento, estatística espacial e agricultura de precisão
2. Tecnologias de produção vegetal e pós-colheita

Ÿ Recursos hídricos e saneamento ambiental:
1. Recursos hídricos
2. Saneamento ambiental

Conceito: 5
Portaria de reconhecimento: 

Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
Ÿ Doutorado:  Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012

E-mail:  / pgeagri@hotmail.com cascavel.pgeagri@unioeste.br
Telefone: (45) 3220-3175
Campus: Cascavel
Centro: CCET
www.unioeste.br/pos/pgeagri/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O objetivo do Programa de pós-graduação stricto sensu 

em Engenharia Agrícola – PGEAGRI é: “Formar mestres e dou-

tores, em Sistemas biológicos e agroindustriais e em Recursos 

hídricos e saneamento ambiental, tendo como princípios norte-

adores a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, que indu-

zem a formação de um pesquisador inovador e atualizado nas 

questões agroindustriais e ambientais sustentáveis”.

O PGEAGRI busca constantemente parcerias com gru-

pos nacionais e internacionais consolidados e, principalmente, 

de outras áreas, interface que representa a fronteira do novo 

conhecimento. A natureza multidisciplinar do PGEAGRI é 

demonstrada desde a criação do programa até o momento atu-

al, o que se pode observar pela formação diversicada dos 

docentes nas áreas de Engenharia, Agronomia, Alimentos, Esta-

tística, Biologia, Química e Física. Portanto, naturalmente a 

construção de projetos semelhantes a este induz de forma com-

pulsória a integração de pesquisadores voltados para as temá-

ticas da agricultura, pecuária, agroindústria e meio ambiente 

sustentáveis; temáticas que são bem representadas pelas 

áreas de concentração do Programa: Sistemas Biológicos e 

Agroindustriais -SBA e Recursos Hídricos e Saneamento Ambi-

ental - RHESA.

PÚBLICO-ALVO

São graduados em cursos das seguintes áreas do conhe-

cimento: Ciências Agrárias (Engenharia Agrícola, Agronomia, 

Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Zootecnia e Alimen-

tos); Engenharias (Civil, Ambiental, Sanitária, Agroindustrial, 

Química, Mecânica e Elétrica); Ciências Exatas e da Terra (Físi-

ca, Química, Matemática, Estatística, Ciência da Computação, 

Geograa); Ciências Biológicas; Tecnologias (Ambiental, Agroin-

dustrial e Alimentos) e área ans.
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Nível: Mestrado – Ano de início: 2010
Área de concentração: Agroenergia
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Fontes renováveis e racionalização de energia na agroindústria e 

agricultura
Ÿ Biomassa e culturas energéticas
Ÿ Biocombustíveis 

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 1.045, de 18/08/2010
E-mail: ppgea@unioeste.br
Telefone: (45) 3220-3151
Campus: Cascavel
Centro: CCET
www.unioeste.br/pos/energiaagricultura/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O objetivo do Programa de pós-graduação stricto 

sensu em Engenharia de Energia na Agricultura é a forma-

ção de mestres para atuarem na área de Agroenergia, 

desenvolvendo projetos que visam a implantação de siste-

mas sustentáveis de energia no meio rural e agroindús-

tria. As pesquisas desenvolvidas pelos discentes e docen-

tes do Programa são focadas em fontes renováveis e raci-

onalização de energia, biomassa, culturas energéticas e 

biocombustíveis.

PÚBLICO-ALVO

O público alvo do Programa são os prossionais gra-

duados nas áreas de Engenharias, Ciências Agrárias, Ciên-

cias Ambientais, Ciências Exatas e de áreas ans, reco-

nhecidos pelo MEC, de Instituições de Ensino Superior, 

nacionais e estrangeiras.
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LETRAS

Nível: Mestrado – Ano de início: 2003 e Doutorado – Ano de início: 2012
Área de concentração: Linguagem e sociedade
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Linguagem: práticas linguísticas, culturais e de ensino
Ÿ Estudos da linguagem: descrição dos fenômenos linguísticos, culturais, 

discursivos e de diversidade
Ÿ Literatura, memória, cultura e ensino
Ÿ Linguagem literária e interfaces sociais: estudos comparados

Conceito: 4

Portaria de reconhecimento: 
Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
Ÿ Doutorado: Port. MEC. nº 1.324, de 08/11/2012

E-mail: cascavel.mestradoletras@unioeste.br
Telefone: (45) 3220-7262
Campus: Cascavel
Centro: CECA
www.unioeste.br/pos/letras/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em 

Letras, área de concentração em Linguagem e sociedade, 

nível Mestrado e Doutorado/Unioeste, locado no Centro de 

Educação Comunicação e Artes – CECA, campus de Cascavel 

foi recomendado pela CAPES, conforme Portaria nº 

3.949/MEC, de 30/12/2002, tendo início em 18/03/2003.  O 

Programa tem por objetivo promover o aprofundamento e 

reexão teórica da compreensão sócio-histórica do sistema 

linguístico, dos diferentes signicados e valorações encon-

trados nas formas da língua e da produção literária e artísti-

ca, suas relações nos processos formais, semi-formais e 

informais de ensino-aprendizagem. Enfoca estudos que 

envolvem o caráter multirreferencial relativo à língua, cultura 

e à produção literária na fronteira do Mercosul, América Lati-

na e interfaces com a história, memória e identidades, sem, 

contudo, desconsiderar a produção de conhecimento e 

temas de âmbito universal. As pesquisas realizadas e em 

andamento dão visibilidade a contexto escolar especíco, 

voltado ao estudo de fenômenos linguísticos decorrentes da 

mobilidade própria de uma região de fronteira que engendram 

as identidades sociais na complexa relação linguagem e soci-

edade.

PÚBLICO-ALVO

Na perspectiva do desenvolvimento acadêmico, cien-

tíco, tecnológico e cultural das regiões de abrangência da 

Unioeste, destaca-se a contribuição com a formação conti-

nuada de docentes da Educação Básica e do Ensino Superior, 

o que se constata a cada ano no perl dos discentes atendi-

dos pelo Programa: alunos egressos de cursos de graduação 

em Letras e de áreas ans, prossionais que atuam em 

escolas das redes municipal e estadual, universidades públi-

cas estaduais e federais, Secretarias Municipais de Educa-

ção e Cultura, Setores de imprensa, jornalismo e cultura, 

escolas de idiomas, escolas e universidades particulares das 

regiões de abrangência da Unioeste e  de diversas regiões do 

Paraná e do país.
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LETRAS

Mestrado em rede nacional com 49 IES associadas, com coordenação geral da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e coordenação local da 
Unioeste
Nível: Mestrado Prossional – Ano de início: 2013
Área de concentração: Linguagens e letramentos
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Teorias da linguagem e ensino
Ÿ Leitura e produção textual: diversidade social e práticas docentes

Conceito: 4

Portaria de reconhecimento: Port. MEC nº 1.009, de 11/10/2013
E-mail: mestrado.proetras@unioeste.br / 
proetras.unioeste@gmail.com
Telefone: (45) 3220-7423
Campus: Cascavel
Centro: CECA
www.unioeste.br/pos/proetras

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Mestrado Prossional em Letras - Proetras 

possui como objetivos: melhorar a formação de professo-

res do ensino fundamental no ensino de língua portuguesa; 

melhorar a qualidade da Educação Básica no que se refere 

às habilidades de leitura e de escrita; colaborar para o 

declínio das atuais taxas de evasão dos alunos no ensino 

fundamental; desenvolver pedagogias que efetivem a pro-

ciência em letramentos compatível aos nove anos cursa-

dos durante o ensino fundamental; aprofundar os conheci-

mentos dos docentes no que se refere à linguagem; ins-

trumentalizar os docentes para elaborar material didático 

inovador que lance mão, quando conveniente e relevante, 

de recursos tecnológicos modernos à disposição; contri-

buir para formar professores reexivos e voltados para a 

inovação na sala de aula; indicar os meios adequados para 

trabalhar diferentes gêneros discursivos e tipos textuais 

nas práticas de ensino e da aprendizagem da escrita, da 

leitura e da produção textual em suportes digitais e não 

digitais.

PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do Proetras é constituído por 

docentes egressos de cursos de Licenciatura em Letras 

(com habilitação em Língua Portuguesa), que pertencem 

ao quadro permanente da rede pública e que estão lecio-

nando língua portuguesa no ensino fundamental (1º ao 9º 

ano) no ano em que realizam o exame de seleção para 

ingresso no Programa.

[Mestrado Prossional]

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

mailto:mestrado.profletras@unioeste.br
mailto:mestrado.profletras@unioeste.br


unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Odontologia



ODONTOLOGIA

35

Nível: Mestrado – Ano de início: 2013
Área de concentração: Odontologia
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Patologia aplicada à clínica odontológica
Ÿ Materiais dentários aplicados à clínica odontológica

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Aguardando homologação pelo CNE
E-mail:  / cascavel.mestradoodonto@unioeste.br ppgounioeste@gmail.com
Telefone: (45) 3220-3159
Campus: Cascavel
Centro: CCBS
www.unioeste.br/pos/odontologia/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O objetivo do curso de Mestrado em Odontologia é 

formar prossionais pesquisadores, capacitados a produ-

zir conhecimentos ao nível de compreensão, análise, cons-

trução e avaliação das condições de saúde e ensino, 

desenvolvendo e intervindo nas melhorias dessas condi-

ções na formação de prossionais, na organização de ser-

viços e atividades de ensino, promovendo a aptidão do 

aluno à realização de pesquisas, coordenação de projetos 

e atuação na docência, possibilitando-lhe competências 

para análise dos problemas de saúde odontológica, ensino 

e prestação de serviços em âmbito  nacional, regional e 

local, sob uma perspectiva crítica, propondo mudanças 

nas práticas de saúde/ensino/serviço, pautadas em uma 

atitude ética, com vistas a uma assistência humanizada à 

população, articulando a identicação de fenômenos, a 

implementação de intervenções e avaliação dos resultados 

nas ações no contexto de seu desenvolvimento, defenden-

do a implementação de políticas à melhoria do padrão de 

atenção à saúde bucal da população e à formação de pro-

ssionais, atuando também como docente nas institui-

ções de ensino, buscando desenvolver uma prática peda-

gógica participativa.

 PÚBLICO-ALVO

Graduados em cursos de Odontologia, reconhecidos 

pelo Ministério da Educação, de instituições de ensino 

superior, nacionais e estrangeiras.
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ENGENHARIA DE SISTEMAS DINÂMICOS E ENERGÉTICOS
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Nível: Mestrado – Ano de início: 2010
Área de concentração: Sistemas dinâmicos e energéticos
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Sistemas dinâmicos e energéticos
Conceito: 3
Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 1.045, de 18/08/2010

E-mail:  / pgesde@gmail.com pgesde@unioeste.br
Telefone: (45) 3576-8296 / 3576-7104
Campus: Foz do Iguaçu
Centro: CECE
www.unioeste.br/pos/pgesde/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em 

Engenharia de Sistemas Dinâmicos e Energéticos - 

PGESDE do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da Uni-

oeste, campus de Foz do Iguaçu, tem como objetivos:
Ÿ Formar mestres qualicados tanto para atuar em ins-

tituições de ensino quanto para o segmento industrial, 

possuindo domínio técnico e cientíco na área de Enge-

nharia de Sistemas Dinâmicos e Energéticos;
Ÿ Formar recursos humanos capazes de conduzir os pro-

cessos de criação, bem como da transformação, dis-

seminação e aplicação de conhecimentos adquiridos 

em benefício do desenvolvimento regional e nacional;
Ÿ Propor e conduzir atividades de pesquisa consisten-

tes, atualizadas e representativas perante o conheci-

mento cientíco existente, contribuindo com o desen-

volvimento cientíco e tecnológico regional e nacional 

na área da Engenharia de Sistemas Dinâmicos e Ener-

géticos.

 O egresso do curso de Mestrado em Engenharia de 

Sistemas Dinâmicos e Energéticos terá formação funda-

mentada em ferramentas e conhecimentos avançados de 

modelagem e análise de sistemas dinâmicos e energéti-

cos, o que lhe permite compreender, propor e conduzir pro-

jetos e aplicações de engenharia que possam envolver 

estruturas elétricas, mecânicas e computacionais.

PÚBLICO-ALVO

O curso de mestrado pretende atrair egressos bra-

sileiros e estrangeiros de cursos de graduação em Enge-

nharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Ciência da Compu-

tação, Engenharia de Computação, Engenharia Eletrome-

cânica, Engenharia de Controle e Automação, além de 

outras Engenharias ans, interessadas na formação em 

Sistemas Dinâmicos e Energéticos.
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Nível: Mestrado – Ano de início: 2014
Área de concentração: Ciências, linguagens, tecnologias e cultura
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Ensino em ciências e matemática
Ÿ Ensino em linguagens e tecnologias

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Aguardando homologação pelo CNE
E-mail:  foz.mestradoppgen@unioeste.br
Telefone: (45) 3576-8188
Campus: Foz do Iguaçu
Centro: CELS
http://www.unioeste.br/pos/ensino/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em Ensi-

no (PPGEn) – nível Mestrado, visa a pesquisa teórico-prática 

sobre o ensino nos diversos níveis e modalidades de ensino. O 

objetivo geral é fomentar a pesquisa que possibilite visão inte-

gradora da educação, em geral não vislumbrada na atual orga-

nização política de avaliação em larga escala e descentraliza-

ção. 

São objetivos especícos do Programa:

Ÿ Qualicar prossionais para o trabalho no ensino 

superior e em institutos de pesquisa;

Ÿ Qualicar prossionais para a atuação em pesqui-

sa no ensino, em contexto multiétnico e plurilin-

guístico;

Ÿ Analisar, selecionar e avaliar alternativas didáti-

cas, incluindo as tecnologias digitais;

Ÿ Relacionar a produção de conhecimentos cientí-

cos com a intervenção na realidade educacional. 

PÚBLICO-ALVO

O prossional a ser formado é o professor de educa-

ção básica e superior que investigue questões atinentes 

ao ensino de ciências, matemática, linguagens e tecnologi-

as e seja comprometido com a melhoria da qualidade da 

educação.

41

[Mestrado]

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

mailto:foz.mestradoppgen@unioeste.br


Saúde Pública em 
Região de Fronteira

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná



SAÚDE PÚBLICA EM REGIÃO DE FRONTEIRA

43

Nível: Mestrado - Ano de início: 2015
Área de concentração: Saúde pública em região de fronteira
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Coletividades e o processo saúde-doença em região de fronteira e 
as relações com a interdisciplinaridade

Ÿ Epidemiologia e vigilância em saúde de fronteira
Ÿ Políticas de saúde em região de fronteira

Conceito: 3
Portaria de reconhecimento: Aguardando homologação pelo CNE 
E-mail: cels.unioeste@gmail.com
Telefone: (45) 3576-8112
Campus: Foz do Iguaçu
Centro: CELS
www.unioeste.br/pos/saudepublica/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa pós-graduação stricto sensu em 

Saúde Pública em Região de Fronteira, nível Mestrado, 

objetiva formar pesquisadores sob a égide do cuidado 

como ferramenta para o estudo do processo-saúde doen-

ça em região de fronteira internacional, dando ênfase na: 

a) Formação de pesquisadores para o desenvolvi-

mento de pesquisa cientíca, por meio de abordagens 

teórico-metodológicas de interesse para a saúde pública; 

b) Qualicação de prossionais com formação 

cientíca ampla e aprofundada no âmbito da investigação e 

da aplicação do conhecimento produzido na assistência e 

no ensino em saúde pública;

c) Capacitação de recursos humanos capazes de 

alavancar o desenvolvimento de estudos voltados as 

necessidades da saúde pública do país com destaque a 

saúde em regiões de fronteira internacional; 

d) Produção de conhecimentos qualicados frente a 

doenças e agravos de relevância epidemiológica, visando a 

vigilância em saúde em região de fronteira internacional.

PÚBLICO-ALVO

Prossionais da área de saúde e ans, de nacionali-

dade brasileira e estrangeira.
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SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS

45

Nível: Mestrado – Ano de início: 2010 e Doutorado – Ano de início: 2015
Área de concentração: Sociedade, cultura e fronteiras
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Território, história e memória 
Ÿ Linguagem, cultura e identidade 
Ÿ Trabalho, política e sociedade

Conceito: 4

Portaria de reconhecimento: 
Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.045, de 18/08/2010
Ÿ Doutorado: Aguardando homologação pelo CNE

E-mail: mestradoscf@yahoo.com.br
Telefone: (45) 3576-8142
Campus: Foz do Iguaçu
Centro: CELS
www.unioeste.br/pos/sociedadeecultura/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em Soci-

edade, Cultura e Fronteiras buscará atingir os seguintes 

objetivos:
Ÿ Capacitar docentes para atuação no ensino superior, 

institutos de pesquisas e assessorias técnico-

cientícas;
Ÿ Formar prossional com base teórica sólida e inte-

gradora para atuação em conitos e ambiguidades 

derivados da situação de fronteira;
Ÿ Formar prossional interdisciplinarmente para atua-

ção em instituições públicas e privadas, no diagnós-

tico e acompanhamento de políticas públicas;
Ÿ Atender à formação de recursos humanos em nível 

de pós-graduação na própria região de Foz do Iguaçu;
Ÿ Preencher uma lacuna na formação de recursos 

humanos em nível de pós-graduação na área interdis-

ciplinar de Ciências Humanas e Sociais;
Ÿ Fortalecer o intercâmbio, intercooperação e parceri-

as com instituições internacionais de ensino superi-

or na região da fronteira trinacional, bem como com 

outras IES nacionais que desejam desenvolver estu-

dos na área de concentração proposta em coope-

ração com a Unioeste.

PÚBLICO-ALVO

Ÿ Docentes para atuação no ensino superior, institu-

tos de pesquisas e assessorias técnico-cientícas;
Ÿ Alunos da graduação de diferentes áreas do conhe-

cimento;
Ÿ Pesquisadores interdisciplinares para atuação em 

instituições públicas e privadas, no diagnóstico, 

elaboração e acompanhamento de políticas públi-

cas para atuação em conitos e ambiguidades deri-

vados da situação de fronteira;
Ÿ Prossionais voltados para a gestão de patrimônio 

cultural.
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EDUCAÇÃO

49

Nível: Mestrado – Ano de início: 2012
Área de concentração: Educação
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Cultura, processos educativos e formação de professores
Ÿ Sociedade, conhecimento e educação

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 1.324, de 08/11/2012
E-mail:  / beltrao.mestradoedu@unioeste.br mestradoeducacaofb@gmail.com
Telefone: (46) 3520-4841
Campus: Francisco Beltrão
Centro: CCH
www.unioeste.br/pos/educacaofb/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em 

Educação, nível Mestrado da Unioeste - campus de Fran-

cisco Beltrão tem como objetivo principal formar prossio-

nais qualicados para a pesquisa e para a docência no 

campo da Educação, capazes de produzir conhecimentos 

teórico-práticos acerca dos fenômenos educativos em 

situações escolares e não-escolares em suas relações 

com a Sociedade, o Estado e a Cultura. 

A proposta do Programa objetiva ainda:
Ÿ Investigar os processos educativos, considerando 

as dimensões sócio-políticas, epistemológicas, 

losócas, históricas, pedagógicas e culturais;
Ÿ Promover a articulação entre a pós-graduação 

stricto sensu e a Educação Básica; 
Ÿ Produzir e divulgar conhecimentos que façam a 

intersecção entre cultura, formação docente, 

conhecimento e sociedade.

Ÿ Subsidiar teórica e metodologicamente a elabora-

ção e proposição de programas e ações institucio-

nais à luz de conhecimentos históricos, losócos, 

pedagógicos e cientícos;
Ÿ Propiciar e instrumentalizar a produção de conhe-

cimentos a partir da reexão e da análise crítica do 

papel do professor, visando à compreensão da esco-

la e dos processos relacionados com o ensino, a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano.

PÚBLICO-ALVO

Professores que atuam na educação básica e supe-

rior das redes pública e privada; Prossionais que atuam 

nas mais variadas áreas afetas à educação formal e não 

formal que queiram desenvolver estudos socioeducativos.
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GEOGRAFIA

51

Nível: Mestrado – Ano de início: 2007
Área de concentração: Produção do espaço e meio ambiente
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Desenvolvimento econômico e dinâmicas territoriais
Ÿ Dinâmica, utilização e preservação do meio ambiente
Ÿ Educação e ensino de geograa

Conceito: 4

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
E-mail:  / mestradogeo.unioeste@yahoo.com.br mestradogeograa@unioeste.br
Telefone: (46) 3520-4845
Campus: Francisco Beltrão
Centro: CCH
www.unioeste.br/pos/geograa/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em 

Geograa da Unioeste - campus de Francisco Beltrão, tem 

como objetivo geral formar mestres que venham atuar 

seja na docência, na pesquisa ou como técnicos em empre-

sas, aptos a desenvolver análise crítica na compreensão 

dos problemas sociais, econômicos e do meio físico, relaci-

onados à problemática do desenvolvimento regional em 

consonância com a questão ambiental.

PÚBLICO-ALVO

 Graduados (Bacharel e Licenciatura) em Geograa e 

áreas ans.
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GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53

Nível: Mestrado – Ano de início: 2013
Área de concentração: Gestão e desenvolvimento regional
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Gestão organizacional
Ÿ Desenvolvimento regional e agroindústria

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 187, de 06/03/2015
E-mail: beltrao.mestradopgdr@unioeste.br
Telefone: (46) 3520-4881
Campus: Francisco Beltrão
Centro: CCSA
www.unioeste.br/pos/gestao/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em 

Gestão e Desenvolvimento Regional – PGDR, nível mestra-

do, objetiva promover a capacitação de prossionais para 

a tomada de decisão visando uma reexão crítica sobre as 

práticas e políticas públicas e sociais; a ecácia das nor-

mas ambientais; iniciativas empreendedoras referentes 

ao desenvolvimento de novos processos de gestão de 

desenvolvimento; implantação e gerenciamento de proje-

tos inovadores que contribuam para o aumento da compe-

titividade de setores; o desenvolvimento de sistemas coo-

perativos e associativos e novas tecnologias voltadas ao 

desenvolvimento de pequenas e médias organizações rura-

is e urbanas, destinadas a melhorar a qualidade de vida das 

comunidades envolvidas.  

PÚBLICO-ALVO

A proposta multidisciplinar adotada pelo Programa 

contempla graduados nas diversas áreas do conhecimento 

que tenham iniciativas e visem buscar alternativas para os 

problemas do ponto de vista econômico, social, organizaci-

onal, desenvolvendo novos métodos e processos que aten-

dam as demandas dos setores relacionados ao desenvolvi-

mento das regiões de forma sustentável.
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AGRONOMIA

57

Nível: Mestrado – Ano de início: 2001 e Doutorado – Ano de início: 2009
Área de concentração: Produção vegetal
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Manejo de culturas
Ÿ Sistemas de produção sustentáveis
Ÿ Fitossanidade e controle alternativo

Conceito: 5

Portaria de reconhecimento: 
Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
Ÿ Doutorado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012

E-mail:  / ppgaunioeste@gmail.com ppga@unioeste.br
Telefone: (45) 3284-7911
Campus: Marechal Cândido Rondon
Centro: CCA
www.unioeste.br/pos/ppga/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em Agrono-

mia - PPGA da Unioeste oferece os cursos de mestrado e douto-

rado para prossionais das Ciências Agrárias e ans, por meio de 

estudos avançados e de atividades de pesquisas relacionadas às 

áreas multidisciplinares do conhecimento da Produção Vegetal, 

visando ao aprofundamento de conceitos, ao conhecimento de 

métodos e técnicas da pesquisa cientíca e tecnológica e à for-

mação de recursos humanos para o exercício de atividades de 

ensino e de pesquisa, de forma a contribuir para o desenvolvi-

mento cientíco e tecnológico do país e região Oeste do Paraná.

O programa tem metas traçadas a médio e longo prazo 

visando atingir os principais objetivos:

a) Oferta de treinamento e formação de prossionais 

especializados e preparados para o ensino, pesquisa e extensão, 

em Ciências Agrárias;

b) Desenvolvimento de pesquisa de elevado nível, buscan-

do soluções inovadoras à problemática agropecuária regional e 

que permitam atingir melhores índices produtivos e maior gera-

ção de renda para os diferentes segmentos de proprietários agrí-

colas;

c) Contribuir na realização de pesquisas que ofereçam 

alternativas de desenvolvimento rural sustentável, voltadas à 

agricultura familiar, produtos orgânicos e preservação ambien-

tal.

PÚBLICO-ALVO

O Programa apresenta com ponto forte a grande inserção 

regional, que tem grande aptidão para atividade agropecuária 

destacando-se produção de grãos, de mandioca, fruticultura, 

olericultura, além de bovinos de leite, suínos e aves. Este contex-

to, considerando-se a organização dos produtores em cooperati-

vas e associações e atuação da universidade na região, possibilita 

uma grande oportunidade de desenvolvimento de atividades de 

pesquisa vinculadas às linhas de pesquisa do Programa, na qual 

os docentes atuam, o que tem sustentado as demandas do Pro-

grama para dissertações e teses.

Neste sentido, a procura pelo Programa de pós-

graduação em Agronomia tem sido grande o que tem possibilita-

do um grande ingresso de acadêmicos dos cursos de Agronomia, 

Zootecnia e Biologia e de prossionais destas áreas que já traba-

lham na região.
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DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

59

Nível: Mestrado – Ano de início: 2012
Área de concentração: Desenvolvimento rural sustentável
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Sustentabilidade rural
Ÿ Inovações sociotecnológicas e ação extensionista

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 601, de 09/07/2013 
E-mail:  rondon.ppgdrs@unioeste.br  
Telefone: (45) 3284-7916 / (45) 3284-7906
Campus: Marechal Cândido Rondon
Centro: CCA
www.unioeste.br/pos/desruralsustentavel/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em Desenvol-

vimento Rural Sustentável - PPGDRS, nível Mestrado, faz parte 

do Centro de Ciências Agrárias da Unioeste, campus de Marechal 

Cândido Rondon, foi recomendado pela CAPES em 02 de abril de 

2012 e teve suas atividades iniciadas no mês de julho do mesmo 

ano. O PPGDRS faz parte da área de avaliação: Interdisciplinar, 

Câmara Temática: Desenvolvimento & Políticas Públicas.
 A proposta pedagógica do PPGDRS está estruturada em 

uma Área de Concentração: Desenvolvimento rural sustentável e 

duas linhas de pesquisa - 1. Desenvolvimento territorial, meio 

ambiente e sustentabilidade rural;  2. Inovações socio-

tecnológicas e ação extensionista. As atividades de Ensino, Pes-

quisa e Extensão, desenvolvidas no Programa abordam as seguin-

tes temáticas: associativismo; planejamento, educação e gestão 

ambiental; desenvolvimento de tecnologias adaptadas à agricul-

tura familiar; agroindustrialização; geração e uso de energias 

renováveis, certicação de produtos e processos; empreendedo-

rismo solidário; agroecologia; legislação ambiental e políticas 

públicas; administração, economia e contabilidade rural; exten-

são rural e estudos territoriais.
O PPGDRS visa à formação de recursos humanos, para ana-

lisar, discutir, planejar, implantar e executar ações relacionadas à 

Extensão Rural, produzir conhecimentos em Desenvolvimento 

Rural Sustentável e em processos de inovação sócio-tecnológica 

com enfoque agroecológico, bem como, para o exercício de ativi-

dades de ensino, pesquisa e extensão no campo da Extensão 

Rural, de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável 

do meio rural. Neste contexto, são objetivos do PPGDRS, a pro-

dução e divulgação cientíca por intermédio das atividades docen-

te e discente, pautadas por estudos avançados e atividades de 

pesquisas relacionadas às áreas multidis-ciplinares do conheci-

mento da extensão, inovações sócio-tecnológicas, desenvolvi-

mento e sustentabilidade das atividades rurais e pelo aprofunda-

mento de conceitos e conhecimentos de métodos e técnicas da 

pesquisa cientíca. 

PÚBLICO-ALVO

O PPGDRS é oferecido para graduados em cursos de Ciên-

cias Agrárias, Ambientais, Sociais, Humanas e áreas ans relaci-

onadas à Extensão Rural, Agroecologia, Desenvolvimento Regio-

nal e Economia Rural. Prossionais de outras áreas podem candi-

datar-se para realização do curso, porém, serão avaliados “caso 

a caso” pelo Colegiado do Programa, o qual emite parecer sobre a 

aceitação ou não do candidato.
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GEOGRAFIA

61

Nível: Mestrado – Ano de início: 2011
Área de concentração: Espaço de fronteira: território e ambiente
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Dinâmica territorial e conitos sociais em espaço de fronteira
Ÿ Dinâmica e gestão ambiental em zona subtropical

Conceito: 3
Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 1.325, de 21/09/2011

E-mail:  / mestradogeograa.mcrondon@gmail.com  

rondon.pos.geograa@unioeste.br 
Telefone: (45) 3284-7914
Campus: Marechal Cândido Rondon
Centro: CCHEL
www.unioeste.br/pos/geograamcr/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Oeste do Paraná, enquanto espaço de fronteira, 

destaca-se no plano das relações internacionais na esfera 

econômica, cultural e política, dentre outras, entre os 

países do Mercosul, que formam a fronteira Brasil-

Argentina-Paraguai. Logo, é pertinente pensar a fronteira 

enquanto espaço que está inserido numa lógica desigual e 

combinada e se constituindo num recorte analítico a partir 

da dimensão geográca em que está implícita a realidade 

social, política, econômica, cultural e ambiental.

Nesse contexto, o Programa de pós-graduação em 

Geograa da Unioeste, campus de Marechal Cândido 

Rondon, nível Mestrado, tem como objetivo fomentar a 

pesquisa e a produção do conhecimento sobre a fronteira.

Estas pesquisas tem como referência a perspectiva 

territorial da fronteira, ou seja, uma compreensão 

multidimensional das relações que se estabeleçam na 

dinâmica regional, urbana, agrária, ambiental, do ensino, 

entre muitas outras, a partir da especicidade da fronteira.

PÚBLICO-ALVO

O público alvo para ingressar no Programa constitui-

se de prossionais formados em Geograa e áreas ans, 

como História, Ciências Sociais, Economia, Pedagogia, 

Engenharia Ambiental, entre outras.
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HISTÓRIA

63

Nível: Mestrado – Ano de início: 2006 e Doutorado – Ano de início: 2015
Área de concentração: História, poder e práticas sociais
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Trabalho e movimentos sociais
Ÿ Estado e poder
Ÿ Cultura e identidade

Conceito: 4
Portaria de reconhecimento: 

Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
Ÿ Doutorado: Aguardando homologação pelo CNE

E-mail:  / ppgh_unioeste@hotmail.com rondon.mestradohistoria@unioeste.br
Telefone: (45) 3284-7900 
Campus: Marechal Cândido Rondon
Centro: CCHEL
www.unioeste.br/pos/historia/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em His-

tória tem o objetivo principal a formação de prossionais 

qualicados para a pesquisa e para a docência na área de 

História, destinados à atuação nos diversos níveis da educa-

ção e em espaços caracterizados por atividades relaciona-

das à preservação da memória, à organização de acervos e à 

realização de pesquisa histórica. Nesse sentido, o PPGH visa 

a atribuir o título de Mestre/Doutor em História aos pós-

graduandos que cumprirem os requisitos estabelecidos pelo 

projeto político pedagógico; produzir conhecimento historio-

gráco, aprofundar análises e reexões de caráter teórico e 

metodológico no campo da História; desenvolver habilidades 

voltadas à pesquisa e à reexão na área de concentração em 

História, poder e práticas sociais, a partir das temáticas 

especícas engendradas no interior das linhas de pesquisa 

do Programa: Trabalho e movimentos sociais, Cultura e iden-

tidade, Estado e poder. Objetiva, também, aprofundar áreas 

de pesquisa dos seus docentes; desenvolver habilidades de 

pesquisa e reexão do quadro discente; promover intercâmbi-

os com outros Programas de pós-graduação em História e 

áreas ans do país e do exterior; contribuir para a melhoria do 

curso de graduação; bem como fortalecer os laços com as 

associações de prossionais em História, como a Associação 

Nacional de História – ANPUH, Associação Brasileira de His-

tória Oral – ABHO, Associação Nacional de Prossionais em 

História da América Latina e Caribe – ANPLAC, entre outras.

PÚBLICO-ALVO

O Programa acolhe como candidatos prossionais que 

atuam no ensino fundamental, médio e superior, e alunos 

egressos de cursos de graduação em História, concluintes 

portadores de declaração ou certicado de conclusão de 

curso superior e portadores de diploma de curso de gradua-

ção, de nível pleno, oriundos de outras instituições e de 

regiões diversas do Paraná, do país e do exterior.
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ZOOTECNIA

65

Nível: Mestrado – Ano de início: 2007 e Doutorado – Ano de início: 2015
Área de concentração: Produção e nutrição animal
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Aquicultura
Ÿ Produção e nutrição de ruminantes/forragicultura
Ÿ Produção e nutrição de não-ruminantes

Conceito: 4
Portaria de reconhecimento: 

Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
Ÿ Doutorado: Aguardando homologação pelo CNE

E-mail:  / ppzunioeste@gmail.com rondon.pos.zootecnia@unioeste.br
Telefone: (45) 3284-7912
Campus: Marechal Cândido Rondon
Centro: CCA
www.unioeste.br/pos/zootecnia/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em 

Zootecnia (PPZ), tem por objetivo qualicar prossionais 

com formação técnico-cientíca e didática visando a 

obtenção do título de Mestre/Doutor em Zootecnia. O pro-

ssional formado pelo PPZ estará apto para o exercício 

prossional no magistério superior e na pesquisa, estando 

qualicado e habilitado, na teoria e na prática, para o 

desenvolvimento de projetos que busquem a solução de 

problemas no campo da Ciência Animal. O PPZ objetiva, 

deste modo, contribuir tanto para a formação técnica de 

pessoal especializado, quanto para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de tecnologias na área de Ciências Agrá-

rias.

PÚBLICO-ALVO

O PPZ destina-se à qualicação de prossionais da 

área de Ciências Agrárias ou de áreas ans, diplomados 

por instituições nacionais reconhecidas ou em instituições 

estrangeiras consideradas equivalentes.
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BIOENERGIA

69

Promotora: UEL – Nucleadoras: UNIOESTE, UEM, UEPG, UNICENTRO e UFPR
Nível: Mestrado – Ano de início: 2010
Área de concentração: Biocombustíveis
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Impactos ambientais e sócio-econômicos
Ÿ Geração e caracterização de matéria prima
Ÿ Produção de biocombustíveis e co-produtos
Ÿ Uso e controle de qualidade dos biocombustíveis

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 979, de 26/07/2012
E-mail: bioenergia.unioeste@gmail.com
Telefone: (45) 3379-7072
Campus: Toledo
Centro: CECE
www.unioeste.br/pos/bioenergia/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

Formar pessoal qualicado na área de Bioenergia / 

Biocombustíveis para atuar em pesquisa e desenvolvimen-

to e no magistério superior sob a perspectiva multidiscipli-

nar e interdisciplinar, visando o desenvolvimento estadual, 

nacional e internacional no âmbito dos países do Mercosul.

PÚBLICO-ALVO

O ingresso no Programa de pós-graduação stricto 

sensu em Bioenergia - PPGB deverá ter formação de gra-

duação, preferencialmente, em Engenharias, Ciências Exa-

tas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciên-

cias Sociais ou Econômicas, assim como outras áreas 

ans.
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CIÊNCIAS AMBIENTAIS

71

Nível: Mestrado – Ano de início: 2013
Área de concentração: Ciências ambientais
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Ecossistemas e dinâmicas sócio-ambientais
Ÿ Tecnologias aplicadas ao meio ambiente

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port. MEC. nº 187, de 06/03/2015
E-mail:  toledo.mestradoambientais@unioeste.br   
Telefone: (45) 3379-7173
Campus: Toledo
Centro: CECE
www.unioeste.br/pos/cienciasambientais/

71

[Mestrado]

OBJETIVOS DO PROGRAMA

A proposta metodológica do Programa de pós-

graduação stricto sensu em Ciências Ambientais está 

centrada em cinco eixos: Educação, Inovação, Tecnologia, 

Gestão e Políticas Públicas. O prossional a ser formado 

neste Programa necessariamente terá perl interdisci-

plinar, pois terá que compreender processos sociais e 

naturais, bem como sua interação, de modo a possibilitar 

a geração de novas tecnologias, processos de gestão e 

maior inclusão social. Também é fundamental formar 

pesquisadores que possam colaborar na elaboração de 

políticas públicas voltadas à renaturalização de corpos de 

água, recuperação de áreas degradadas ou contamina-

das e que sejam capazes de criar sistemas de produção 

menos impactantes que os atuais, permitindo um melhor 

uso e gestão do solo, dos recursos hídricos e dos demais 

recursos ambientais, com respeito às capacidades de 

suporte dos ecossistemas naturais e antrópicos. A área 

de Ciências Ambientais não é o somatório ou a combina-

ção entre ciências, ou seja, é intrínseca a ela, à sua ori-

gem, à abordagem interdisciplinar, isto é, trata-se mais 

de um método de construção de conhecimento partindo 

de um problema/complexidade ambiental que se deseja 

compreender e, preferencialmente, resolver.

PÚBLICO-ALVO

Prossionais formados nas diferentes áreas do 

saber (Exatas, Humanas, Biológicas, Engenharias, 

Saúde) que apresentem perl e intenção de pesquisa na 

área interdisciplinar das Ciências Ambientais.
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CIÊNCIAS SOCIAIS

73

Nível: Mestrado – Ano de início: 2010
Área de concentração: Fronteiras, identidades e políticas públicas
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Cultura, fronteiras e identidades.
Ÿ Democracia e políticas públicas

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Port MEC. nº 1.045, de 18/08/2010
E-mail: toledo.mestradocs@unioeste.br
Telefone: (45) 3379-7070
Campus: Toledo
Centro: CCHS
www.unioeste.br/pos/cienciassociais/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Mestrado em Ciências Sociais da Unioeste objeti-

va formar pesquisadores de alto nível para a docência, a 

pesquisa, a assessoria e a consultoria de projetos sociais  

e outras atividades prossionais. O Programa de pós-

graduação em Ciências Sociais propõe como área de con-

centração “Fronteiras, identidades e políticas públicas” 

que contempla pesquisas teóricas e empíricas dos docen-

tes vinculados ao programa, considerando os processos 

políticos, sociais e culturais que permeiam a elaboração e 

a implementação das políticas públicas desenvolvidas no 

âmbito das fronteiras regionais, nacionais e internaciona-

is. Agrega duas linhas de pesquisa: 1) A linha de pesquisa 

Cultura, fronteiras e identidades reúne estudos relativos 

à diversidade cultural, relações  interétnicas, relações de 

gênero e construção de identidades tendo em vista as dife-

rentes formas de organização social que emergem em dife-

rentes fronteiras e contextos regionais. 2) A linha de pes-

quisa Democracia e políticas públicas que articula pesqui-

sas que analisam a dinâmica institucional da democracia 

contemporânea, abordando os processos decisórios e o 

papel das organizações sociais na elaboração de políticas 

públicas. Aborda temas relevantes para a construção 

democrática como participação política, sociedade civil, 

movimentos sociais e cidadania. 

PÚBLICO-ALVO

Graduados em geral, especialmente da área de Ciên-

cias Sociais e Humanas.
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AGRONEGÓCIO

75

Nível: Mestrado – Ano de início: 2003 e Doutorado – Ano de início: 2010
Área de concentração: Desenvolvimento regional e do agronegócio
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Cadeias produtivas
Ÿ Economia regional e sociedade

Conceito: 5
Portaria de reconhecimento: 

Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
Ÿ Doutorado: Port MEC. nº 1.045, de 18/08/10

E-mail:  / toledo.mestradoagronegocio@unioeste.br mestradodra@hotmail.com
Telefone: (45) 3379-7053
Campus: Toledo
Centro: CCSA
www.unioeste.br/pos/agronegocio/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

Ÿ Formar pesquisadores de alto nível na área de 

desenvolvimento regional e do agronegócio;

Ÿ Contribuir para o avanço dos estudos sobre os fenô-

menos socioeconômicos em suas manifestações 

regionais; 

Ÿ Desenvolver capacidade do prossional para apro-

priar-se de novos conhecimentos, sobretudo em 

desenvolvimento regional e do agronegócio, contri-

buindo para a solução de problemas locais, regiona-

is e nacionais; 

Ÿ Contribuir para a atualização/formação de profes-

sores, capacitando-os para o desempenho quali-

cado do ensino de graduação e pós-graduação; 

Ÿ Formar pesquisadores capazes de desenvolver tra-

balhos cientícos que contribuam para o desenvol-

vimento local, regional e nacional; e,

Ÿ Promover a integração universidade/sociedade 

incentivando a realização da pesquisa aplicada e 

participando dos fóruns e conselhos ligados ao 

desenvolvimento regional.

PÚBLICO-ALVO

Graduados em Economia, Administração, Ciências 

Contábeis, Geograa, História, Direito, Secretariado Exe-

cutivo, Engenharias, Arquitetura, Serviço Social, Planeja-

mento Urbano e Regional, Educação e outros.
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ECONOMIA

77

Nível: Mestrado – Ano de início: 2014
Área de concentração: Teoria econômica
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Desenvolvimento econômico regional
Ÿ Economia do agronegócio

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Aguardando homologação pelo CNE
E-mail:  toledo.mestradoeconomia@unioeste.br
Telefone: (45) 3379-4002
Campus: Toledo
Centro: CCSA
www.unioeste.br/pos/economia/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

a) Formar recursos humanos qualicados para atua-

rem no ensino superior e instituições de pesquisa;

b) Capacitar os prossionais dos setores público e 

privado para se apropriarem de novos conhecimentos, 

sobretudo em desenvolvimento econômico regional e na 

economia do agronegócio, contribuindo para a solução dos 

problemas locais, regionais e nacionais;

c) Contribuir no aperfeiçoamento e inovação das polí-

ticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, 

principalmente nas regiões não metropolitanas e áreas 

fronteiras – física, produtiva e demográca;

d) Contribuir na consolidação dos grupos de pesquisa 

por meio do desenvolvimento de projetos consistentes que 

envolvam alunos de graduação, iniciação cientíca e pós-

graduação;

e) Fortalecer o ensino de graduação por meio do apri-

moramento dos docentes e criando oportunidades de pes-

quisa aos graduandos;

f) Promover a integração entre universidade e socie-

dade, incentivando a realização das pesquisas aplicadas e 

participando dos fóruns e conselhos ligados ao desenvolvi-

mento regional;

g) Produzir e difundir novos conhecimentos através 

de publicação e organização de seminários e congressos.

PÚBLICO-ALVO

Formação, voltada para as aplicações em estudos 

econômicos e de problemas do desenvolvimento socioeco-

nômico. Pretende-se transferir ao participante uma pre-

paração equilibrada em métodos quantitativos e interpre-

tativos dos problemas econômicos e sociais brasileiros e, 

particularmente, do desenvolvimento econômico nacional, 

das regiões e do agronegócio.
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ENGENHARIA QUÍMICA

79

Nível: Mestrado – Ano de início: 2006 e Doutorado – Ano de início: 2014
Área de concentração: Desenvolvimento de processos
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Processos químicos e bioquímicos
Ÿ Monitoramento e controle ambiental

Conceito: 4
Portaria de reconhecimento: 

Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012 
Ÿ Doutorado: Aguardando homologação pelo CNE

E-mail:  toledo.pos.engquimica@unioeste.br
Telefone: (45) 3379-7094
Campus: Toledo
Centro: CECE
www.unioeste.br/pos/engquimica/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O curso de pós-graduação stricto sensu em Enge-

nharia Química da Unioeste tem como objetivo geral formar 

pesquisadores e docentes para o ensino superior e suprir o 

mercado de trabalho com técnicos de alto nível para atua-

ção em projetos e estudos relacionados com a área de con-

centração do curso. Entendemos que a orientação do Pro-

grama deve ser permeada por uma mentalidade arrojada e 

visão global das novas tendências nos processos industria-

is e sua aplicabilidade tecnológica, voltadas para os seg-

mentos agroindustriais e industriais regionais, estaduais e 

nacionais, e assim cumprir sua função social. O perl 

necessário ao mestre e doutor em Engenharia Química 

deve ser o de um prossional que atue ecientemente nas 

áreas de interesse regional devendo o mesmo possuir uma 

postura acadêmica que vise a investigação cientíca e tec-

nológica e que seja capaz de atender as necessidades atua-

is e futuras demandadas pela sociedade.

PUBLICO-ALVO

Podem se inscrever no programa graduados em cur-

sos das áreas de Engenharias, Ciências Exatas e da Terra 

e Agrárias, reconhecidos pelo MEC, de Instituições de 

Ensino Superior, nacionais e estrangeiras, estes devida-

mente revalidados conforme regulamenta a Resolução 

CNE/CES nº 1, de 28 de janeiro de 2002, do Conselho Naci-

onal de Educação.
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FILOSOFIA

81

Nível: Mestrado – Ano de início: 2005 e Doutorado – Ano de início: 2015
Área de concentração: Filosoa moderna e contemporânea
Linha(s) de Pesquisa:

Ÿ Metafísica e conhecimento
Ÿ Ética e losoa política

Conceito: 4
Portaria de reconhecimento:

Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
Ÿ Doutorado: Aguardando homologação pelo CNE

E-mail:  / toledo.mestradolosoa@unioeste.br

mestradolosoaunioeste@outlook.com
Telefone: (45) 3379-7127
Campus: Toledo
Centro: CCHS
www.unioeste.br/pos/losoa/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O objetivo acadêmico fundamental do Programa de 

pós-graduação stricto sensu em Filosoa da Unioeste é a 

formação de prossionais qualicados para a docência e a 

pesquisa na área da Filosoa e áreas ans. Soma-se a este 

objetivo a promoção e o intercâmbio com outros grupos e 

Programas da área de Filosoa e a qualicação da gradua-

ção em Filosoa pelo estímulo à iniciação à pesquisa e à 

melhoria do ensino. O Programa se orienta pelo cumprimen-

to das exigências próprias às atividades de reexão e análi-

se losócas, bem como exige por parte de seus discentes 

a elaboração e a defesa pública, perante uma banca de espe-

cialistas da área, de sua pesquisa ao nal do curso. Concen-

trado em torno das temáticas da losoa moderna e con-

temporânea, aceita projetos em duas linhas de pesquisa: 

Ética e losoa política; Metafísica e conhecimento.

PÚBLICO-ALVO

O Programa de pós-graduação em Filosoa tem 

como público-alvo egressos de quaisquer cursos superio-

res de graduação. Como a seleção - nas etapas da prova 

escrita e entrevista - é feita a partir de um projeto de pes-

quisa em losoa (dentro das áreas supramencionadas), a 

capacitação para o ingresso no Programa deve ser 

demonstrada pelos candidatos por meio da consistência 

teórica e viabilidade prática do projeto de pesquisa apre-

sentado.
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RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA

83

Nível: Mestrado – Ano de início: 2008 e Doutorado – Ano de início: 2014
Área de concentração: Recursos pesqueiros e engenharia de pesca
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Manejo e conservação de recursos pesqueiros de águas interiores
Ÿ Aquicultura

Conceito: 4
Portaria de reconhecimento: 

Ÿ Mestrado: Port. MEC. nº 1.077, de 31/08/2012
Ÿ Doutorado: Aguardando homologação pelo CNE

E-mail:  / mestradoengpesca@hotmail.com toledo.mestradoep@unioeste.br
Telefone: (45) 3379-7077
Campus: Toledo
Centro: CECE
www.unioeste.br/pos/recursospesqueiros/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de pós-graduação stricto sensu em 

Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca – nível Mes-

trado e Doutorado tem por objetivo geral capacitar, atuali-

zar e aprimorar prossionais de nível superior, em aspec-

tos cientícos e tecnológicos, nas áreas de Recursos 

Pesqueiros e Engenharia de Pesca.

O perl do prossional a ser formado nesta  pós-

graduação é aquele que estará apto para o exercício pro-

ssional, no magistério superior e na pesquisa, estando 

qualicado e capacitado na teoria e na prática, para o 

desenvolvimento de projetos que busquem a solução de 

problemas vinculados aos recursos pesqueiros e engenha-

ria de pesca, visando o desenvolvimento sustentável.

O Programa de pós-graduação em Recursos Pes-

queiros e Engenharia de Pesca – nível Mestrado e Doutora-

do deverá contribuir tanto para a formação técnica de pes-

soal especializado quanto para o desenvolvimento e aper-

feiçoamento de tecnologias, no âmbito estadual e nacio-

nal, com ênfase na região Oeste do Paraná.

PÚBLICO-ALVO

Graduados em Engenharia de Aquicultura, Engenha-

ria de Pesca, Tecnólogo em Aquicultura, Agronomia, Ciên-

cias Biológicas, Zootecnia e Tecnologia em Alimentos, e em 

outros cursos ans.
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SERVIÇO SOCIAL

85

Nível: Mestrado – Ano de início: 2013
Área de concentração: Serviço social, políticas sociais e direitos humanos
Linha(s) de Pesquisa: 

Ÿ Fundamentos do serviço social e do trabalho do assistente social
Ÿ Políticas sociais, desenvolvimento e diretos humanos

Conceito: 3

Portaria de reconhecimento: Aguardando homologação pelo CNE
Email: toledo.mestradoservicosocial@unioeste.br
Telefone: (45) 3379-7161 / 3379-7130
Campus: Toledo
Centro: CCSA
www.unioeste.br/pos/servicosocial/

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ser-

viço Social, nível Mestrado, vinculado pedagogicamente ao 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas/Campus de Toledo tem 

os objetivos: Fortalecer o espaço institucional da Unioeste, 

como instância de oferta de curso de pós-graduação gratui-

to em nível de mestrado e doutorado; Formar prossionais 

na perspectiva da defesa dos direitos humanos para ree-

tir/intervir criticamente na realidade social, a partir de res-

postas construídas e mediadas pelas políticas sociais para 

o enfrentamento das expressões da “questão social” no 

Brasil e América Latina; Desenvolver com os pós-

graduandos a necessidade de reexão e atitude investigati-

va sobre as situações concretas do exercício prossional, 

na relação com as expressões da “questão social” afetas ao 

oeste e sudoeste do Estado do Paraná, em suas particulari-

dades como região da tríplice fronteira, preparando-os para 

a pesquisa, a intervenção qualicada e a docência em Servi-

ço Social; Investir em condições para o desenvolvimento e a 

integração do Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social – com a pós-graduação lato sensu e a graduação, 

para fortalecer as linhas de pesquisa, qualicar e sistema-

tizar a produção do conhecimento sobre a realidade e o 

Serviço Social, na perspectiva de armar a indissociabili-

dade entre ensino, pesquisa e extensão.

PÚBLICO-ALVO

O público a que se orientam as ações do Programa 

são os/as graduados em Serviço Social e áreas ans. O 

quadro discente compõe-se por os alunos regulares, com 

oferta de quinze vagas nas seleções anuais e alunos 

especiais, também selecionados, para as disciplinas 

eletivas ofertadas semestralmente. 
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