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1. PERFIL INSTITUCIONAL  

 

1.1. Contexto Educacional  

 

MANTENEDORA: União Educacional de Cascavel – UNIVEL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, com fins lucrativos, sociedade civil, com contrato social e alterações 

registradas na junta comercial do Paraná, Agência Regional de Cascavel, sob 

nº41208085011, de 07/10/2015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.882.772/0001-33, 

com sede e foro à Avenida Tito Muffato, nº 2.317, Bairro Santa Cruz, CEP nº 85.806-

080, na cidade de Cascavel, estado do Paraná. 

Endereço: 

Avenida Tito Muffato, 2.317. 
Bairro Santa Cruz – CEP: 85.806-080 
Cascavel – Estado do Paraná 
 

Dirigente da Mantenedora: 

Sócio Administrador: Renato da Silva 

 
MANTIDA: Centro Universitário UNIVEL, está localizada no mesmo endereço da 
mantenedora. O referido foi Credenciado pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017, 
publicado no DOU, de 14/09/2017. 
 

CORPO DIRIGENTE: 
Reitor: Renato da Silva 
Pró-Reitora Acadêmica: Viviane da Silva 
Pró-Reitor Administrativo: Lucas Renato da Silva 
Diretor de Desenvolvimento:  Nilton Nicolau Ferreira 
Diretor da Pós-Graduação: Lúcio Scheuer 
Diretor do Nead: Tiago Francisco Buosi 
Secretaria Geral: Aletéia Karina Lopes da Silva Sonda 
 
 

 
Quadro 1 – Dados de Identificação do Curso 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

Curso de: CST  em  Gestão Comercial 

Modalidade: A Distância 

Ato de Regulação: 
Portaria de Reconhecimento nº 
1039, de 03/10/2017 – D.O.U de 
04/10/2017 . 

Integralização: Mínimo de 2 e máximo de 3 anos 

Regime de Oferta: Modular 
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Turno: NSA 

Nº de Vagas Autorizadas 195 (cento e noventa e cinco) vagas 

Coordenador/ do Curso: Prof. Lúcio Scheuer 

Titulação e regime de Trabalho do 
Coordenador: 

Mestre – Integral 

Condições de ingresso 
Vestibular tradicional, Processo 
seletivo agendado, Transferências, 
ENEM e Portador de Diploma. 

 
 
1.2 Equipe de Elaboração e/ou Revisão do PPC: 

Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

Colegiado do Curso; 

Coordenador do CST em Gestão Comercial - EaD 

 
 
1.3 Legislações pertinentes ao curso 

 RESOLUÇÃO CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002. 

 PORTARIA Nº 413, DE 11 DE MAIO DE 2016  

 Decreto nº 9057, de 25/05/2017 

 Portaria Normativa nº 11, de 20/06/2017 

 Portaria nº 1.383, de 31 de outubro de 2017 

 RESOLUÇÃO nº 2, de 18 de junho de 2007 

 RESOLUÇÃO nº 3, de 2 de julho de 2007 

 Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 

 

1.4 Breve histórico da IES 
 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel,  foi credenciada pelo 

Decreto de 10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995. Suas atividades 

acadêmicas tiveram início em 26/02/1996, com o 1º  Regimento aprovado pela Portaria 

nº. 1740, de 08/08/2001.  

Ao iniciar as atividades acadêmicas com infraestrutura alocada (1.995) que 

pertencia ao Colégio Auxiliadora, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 675. Em 1.996 foi 

transferida para sede própria, sito a Avenida Tito Muffato, nº 2.317 centro a IES 

contava com 04 cursos de graduação autorizados e com o número  de 320 alunos. 

Ressalta-se que a IES foi credenciada para oferta de cursos de graduação na 

modalidade a  distância pela portaria nº 325, de 16/04/2013.  

 O primeiro  recredenciamento da Faculdade ocorreu pela Portaria nº 423, de 

30/04/2015, publicado no DOU, de 29/04/2015, e o  credenciamento do Centro 
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Universitário UNIVEL pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017, publicado no DOU,  

de 14/09/2017. 

O Centro Universitário possui 07(sete) Polos de Apoio presencial na modalidade 

de Educação a Distância – EaD,  sendo 01(um) Polo/Sede, 01(um) em Marechal 

Cândido Rondon/Pr, 01(um) em Palotina/Pr, 01 em Medianeira/Pr,  01(um)  Assis 

Chateaubriand, 01 (um) Cafelândia e 01 (um) em Laranjeiras do Sul e atualmente estão 

sendo oferecido 05 (cinco) cursos na Modalidade a Distância de Pós Graduação Lato 

Sensu no  Polo/Sede 

 O  Centro Universitário UNIVEL atualmente  possui 5.158 alunos matriculados 

na graduação, sendo 4.180 (presencial) e 978 (modalidade a distância)  e 1.836 alunos 

nos cursos de pós-graduação lato sensu, sendo 1.512 (presencial) e 324 (na 

modalidade a distância), totalizando 6.994 alunos. O Centro Universitário possui 

atualmente 119 docentes e 212 técnico-administrativos.   

A instituição possui atualmente  uma área de 97.682,84m² com 27.002,48m² de 

área construída, com edificações especialmente desenvolvidas para as condições da 

região e 17.000m2 em estacionamento para carros e motos, devidamente demarcados 

conforme a legislação de trânsito e área livre de 53.680,36m² de terreno para futuras 

edificações. 

 

1.5 Áreas de atuação acadêmica 
 

1.5.1 Cursos presenciais – Licenciatura e Bacharel  

 

Cursos Na modalidade Presencial- Licenciatura e Bacharel 

 

CURSOS 

DURAÇÃO 

SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 

ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 

AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 

RECONHECIMENTO 
MIN MÁX 

DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS 

Administração 8 12 N 200 

Portaria de  

Renovação 

Reconhecimento  

SERES  nº267,  de 

03/04/2017 - D.O.U. 

de 04/04/2017 - 

pág.81. 

Agronomia 10 15 N 150 

Portaria de 

Autorização nº 303 

de 07/04/2017- 

D.O.U de 

10/04/2017- pág. 14 
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Arquitetura e 

Urbanismo 
10 15 N 120 

Portaria de 

Autorização nº685 de 

07/07/2017- D.O.U 

de 10/07/2017 – 

pág.23 

Artes 

(Licenciatura) 
6 9 N 120 

Portaria de  

Renovação 

Reconhecimento  

SERES nº 276 de 

20/04/2018 – D.O.U 

de 23/04/2018 pág. 

37 

Biomedicina 8 12 N 60 

Resolução/CONSU 

de Autorização n° 03 

de 28/09/2017 

Ciências 

Contábeis 
8 12 N 230 

Portaria de  

Renovação 

Reconhecimento  

SERES  nº267,  de 

03/04/2017 - D.O.U. 

de 04/04/2017 - 

pág.81. 

Direito 10 15 D/N 395 

Portaria de  

Renovação 

Reconhecimento  

SERES  nº267,  de 

03/04/2017 - D.O.U. 

de 04/04/2017 - 

pág.81. 

Educação Física 8 12 N 60 

Resolução de 

Autorização n° 03 de 

28/09/2017 

Engenharia Civil 10 15 N 180 

Portaria de 

Autorização nº 134 

de 06/05/2016 – 

D.O.U de 09/05/2016 

pág.28 

Engenharia de 

Produção 
10 15 N 120 

Portaria de 

Autorização nº 267 

de 27/03/2015- 

D.O.U de 30/03/2015 

pág.22 
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Engenharia 

Mecânica 
10 15 N 120 

Portaria de 

Autorização nº 311 

de 15/07/2016- 

D.O.U de 18/07/2016 

pág.17 

Fisioterapia 8 12 N 120 

Resolução de 

Autorização n° 03 de 

28/09/2017 

Jornalismo 8 12 N 100 

Portaria de  

Renovação 

Reconhecimento 

nº267,  de 

03/04/2017 - D.O.U. 

de 04/04/2017 - 

pág.81. 

Medicina 

veterinária 
10 15 N 120 

Resolução de 

Autorização n° 03 de 

28/09/2017 

Nutrição 8 12 N 60 

Resolução de 

Autorização n° 03 de 

28/09/2017 

Pedagogia 8 12 N 120 

Portaria de   

Renovação de 

Reconhecimento nº 

915, de 27/12/2018 - 

D.O.U de 28/12/2018, 

pág. 156. 

Publicidade e 

Propaganda 
8 12 N 80 

Em andamento  

Comissão recebida 

em:10/02/2019com 

Conceito (5).  

Psicologia 10 15 N 80 

Portaria de 

Autorização nº 866 

de 10/12/2018 – 

D.O.U de 11/12/2018 

pág.73 

Odontologia 8 12 D 80 

Portaria de 

Autorização nº 866 

de 10/12/2018 – 

D.O.U de 11/12/2018 

pág.73 

1.5.2 Cursos na modalidade à distância – Licenciatura e Bacharel  
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Cursos na modalidade à distância- Licenciatura e Bacharel 

CURSOS 

DURAÇÃO 

SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 

ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 

AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 

RECONHECIMENTO 
MIN MÁX 

DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS 

Administração 

EAD 
8 12 NSA 150 

Portaria  de   

Autorização nº 1.041, 

de 03/10/2017- 

D.O.U de 

04/10/2017. 

Contábeis EAD 8 12 NSA 500 

Resolução/ CONSU 

de Autorização nº4, 

de 29/09/2017 

Pedagogia EAD 8 12 NSA 460 

Resolução/ CONSU 

de Autorização nº07, 

de 19/12/2017 

 

1.5.3 Cursos Superiores em Tecnologia (Presenciais)  

 

Cursos de Tecnologias (presenciais) 

 

CURSOS 

DURAÇÃO 

SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 

ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 

AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 

RECONHECIMENTO MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS 

Análise de 

Desenvolvimento 

de Sistemas 

6 9 N 100 

Portaria  de   

Renovação de 

Reconhecimento nº 

915, de 27/12/2018 - 

D.O.U de 28/12/2018, 

pág. 156. 

Design gráfico 4 6 N 80 

Portaria  de  

Autorização nº 202, 

de 02/06/2016 - 

D.O.U de 06/06/2016, 

pág. 20. 



11 
 
 

Fotografia 4 6 N 80 

Portaria  de  

Renovação de 

reconhecimento nº 

202, de 02/06/2016 - 

D.O.U de 06/06/2016, 

pág. 20. 

Gastronomia 4 6 N 120 

Portaria  de  

Renovação  de 

reconhecimento  nº 

267, de 03/04/2017 - 

D.O.U de 04/04/2017, 

pág. 70 

Gestão 

Comercial 
4 6 N 150 

Portaria  de  

Renovação de 

reconhecimento  nº 

267, de 03/10/2017 - 

D.O.U de 04/10/2017, 

pág. 22 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

4 6 N 150 

Portaria  de  

Renovação  de 

reconhecimento  nº 

267, de 03/04/2017 - 

D.O.U de 04/04/2017, 

pág. 70 

Gestão 

Financeira 
4 6 N 120 

Portaria  de  

Renovação  de 

reconhecimento  nº 

267, de 03/04/2017 - 

D.O.U de 04/04/2017, 

pág. 70 

Logística 4 6 N 100 

Portaria  de  

Renovação  de 

reconhecimento  nº 

267, de 03/04/2017 - 

D.O.U de 04/04/2017, 

pág. 70 

 

 

1.5.4 Cursos Superiores em Tecnologia (na modalidade à distância)  
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Cursos de Tecnologias (na modalidade à distância) 

 

CURSOS 

DURAÇÃO 

SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 

ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 

AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 

RECONHECIMENTO MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS 

Gestão 

Comercial EAD 
4 6 NSA 195 

Portaria  de 

Reconhecimento  nº 

1039, de 03/10/2017 

- D.O.U de 

04/10/2017, pág. 22 

Gestão 

Financeira EAD 
4 6 NSA 195 

Portaria  de 

Reconhecimento  nº 

899, de 20/12/2018- 

D.O.U de 21/12/2018, 

pág. 25 

Gestão de 

Recursos 

Humanos EAD 

4 6 NSA 195 

Em andamento  

Comissão recebida 

em: 15/05/2019 com 

Conceito (5). 

Logística EAD 4 6 NSA 195 

Portaria  de 

Reconhecimento  nº 

846, de 29/112018 - 

D.O.U de 30/11/2018, 

pág. 15. 

Processos 

Gerenciais EAD 
4 6 NSA 195 

Em andamento  

Comissão recebida 

em: 10/03/2019 com 

Conceito (5). 
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1.5.5 Conceitos Avaliativos 
 

CONCEITOS DA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 2019/1 

 

Relação de 

Cursos 

Nota 

ENADE 

Ciclo 

2012 

Nota 

ENADE 

Ciclo 

2015 

Nota 

ENADE 

Ciclo 2017 

Conceito/MEC 

CPC 

Conceito/MEC 

– CC 

Administração (4) (4) - (3) - 

Administração-

EaD 

- - - - 
(4) 

Arquitetura - - - - (3) 

Direito (4) (4) - (3) (4) 

Ciências 

Contábeis 
(3) 

(4) 
- (3) - 

Gestão Financeira (4) (4) - (4) (4) 

Gestão Comercial (4) (4) - (4) (4) 

Jornalismo (3) (4) - (4)  

Logística (4) (4) - (3) (4) 

Processos 

Gerenciais 
(4) 

(4) 
- (4) (3) 

Recursos 

Humanos 
(4) 

(4) 
- (3) (3) 

TADS 
(4)  

 

 
(4)  (3) (3) 

Artes-licenciatura -  - - (5) 

Pedagógia – EaD - - - - (4) 

Gastronomia - (3) - (3) (4) 

Pedagogia (4)  - (4)  - (4) 

Gestão Comercial 

– EaD 
- 

 

- 
- - (5) 

Recursos 

Humanos – EaD 
- 

 

- 
- - (5) 
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Gestão Financeira 

– EaD 
- 

 

- 
- - (4) 

Processos 

Gerenciais –EaD 
- 

 

- 
- - (5) 

Logística EaD - - - - (5) 

Segurança no 

Trabalho EaD 
- 

- 
- - (4) 

Engenharia Civil - - - - (4) 

Engenharia 

Mecânica 
- 

- - 
- (4) 

Fotografia - - - - (4) 

Design Gráfico - - - - (4) 

Psicologia 
- 

 

- - 
- (5) 

Odontologia - - - - (5) 

Publicidade e 

Propaganda 
- 

- - 
- (5) 

 * Selo OAB Recomenda 2016-2018                                                                  

   Fonte: MEC/INEP 

 

 

 

 

 Índice Geral de Curso, Conceito institucional e continuo: 

ANO IGC IGC CONTÍNUO CI 

2017  3 2.7610 4 

2010 (EAD) - - 4 
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1.6 Identidade Estratégica 
 
1.6.1 Missão 
 

O Centro Universitário UNIVEL tem como missão “ser um centro de 
excelência em educação superior, orientado para gerar consciência crítica, 
formando empreendedores com o perfil que as transformações da sociedade 
exigem, integrados com a realidade regional”. 

 
 
1.6.2 Visão 
 

A UNIVEL busca “ser reconhecida como uma instituição universitária de 
referência local e regional”.  

 
1.6.3 Valores Institucionais 
 

 Verdade; 

 Justiça; 

 Ética; 

 Comprometimento; 

 Solidariedade; 

 Voluntariado; 

 Inovação; 

 Responsabilidade Social. 
 

1.6.4 Perfil 

Enquanto perfil: O Centro Universitário Univel é uma instituição comprometida 

com o valor do ser humano, com sua formação e realização enquanto profissional e 

pessoa. Três importantes pilares institucionais orientam a Educação Superior 

promovida na Univel por meio de suas Grandes Áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas, Engenharias, área de saúde e Tecnologias: o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão.  

1.7 Contexto Socioeconômico do Oeste do Paraná 

 
Formada por 52 municípios, a região Oeste do Paraná possui cerca de 1,3 

milhão de habitantes, a maior parte – quase 1,1 milhão – vivendo em áreas urbanas. 

Mas é a integração com as atividades do campo que garante um desenvolvimento 

diferenciado em relação a outras regiões do Estado. 

A economia dinâmica, resultado de cadeias produtivas sólidas, gera riquezas e 

atrai novos negócios, o que resulta em mais empregos e propicia melhorias constantes 

na qualidade de vida de sua população.  
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Mapa do Estado                                       Mapa da Região Oeste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cadeias produtivas da região são importantes fontes de geração de 

empregos. Dos cerca de 310 mil empregos formais em 37.099 estabelecimentos do 

Oeste do Estado, mais de 51 mil (17%) são gerados pela cadeia produtiva 

agroalimentar; 4 mil pela cadeia produtiva farmacêutica; 3 mil pela cadeia produtiva 

material de transporte; e quase 9 mil pela cadeia produtiva do turismo. 

Os dados sócio demográficos comprovam a pujança da região. 

O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 11.320.892 

habitantes, conforme dados do IBGE (2017). A Mesorregião Oeste do Paraná 

representa 12,53% do total dos municípios do Estado. Alguns dados são de relativa 

importância, principalmente os referentes à população rural e urbana, densidade 

demográfica, taxa de mortalidade e natalidade infantil e número de empregados por 

atividade econômica. 
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A população da Mesorregião Oeste do Paraná tem apresentado crescimento ao 

longo dos anos. Entre a década de 1980 e 1990 houve um crescimento de 6%, no ano 

2000 o crescimento foi de 12% e em 2010 houve aumento de 7%. Entre o período de 

1980 e 2010 a Mesorregião Oeste do Paraná está classificada como a terceira mais 

populosa do Estado e é a quarta região que apresentou o maior crescimento do 

Estado. O Gráfico 1 apresenta o crescimento da população da Mesorregião do Oeste 

do Paraná ao longo dos anos.  

 

Gráfico 1 – Crescimento e variação da População da Mesorregião do Oeste do Paraná de 1980 a 2010 

 

Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 

O Gráfico 1 ilustra o percentual de evolução do número populacional da Região 

Oeste do Paraná. É perceptível, com base na variação dos dados que a população tem 

crescido ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 2000. 

A distribuição populacional entre urbana e rural no Estado do Paraná apresentou 

modificações ao longo dos anos. Até a década de 1970 havia uma maior 

predominância da população rural, a qual representava para o Estado 63,9%, 

percentual muito acima da população urbana que era de 36,1%. Após trinta anos, este 

cenário foi modificado como conseqüência do êxodo rural. Dados desse período 

indicam que em 2000 haviam no Estado do Paraná 81,42% da população urbana, em 

relação à 18,58% da população rural. Em 2010, os dados apesar de similares 

apresentaram aumentos, tendo sido atribuído o percentual de 85,33% para a 

população urbana e 14,67% da população rural. 

Os indicadores do Estado do Paraná foram refletidos na Mesorregião Oeste, 

cujo cenário de saída de indivíduos do campo em busca de melhores condições de 

População Oeste; 
1980; 960775 

População Oeste; 
1990; 1016481 

População Oeste; 
2000; 1138582 

População Oeste; 
2010; 1219558 

% variação Oeste; 
1; 0% 

% variação Oeste; 
2; 6% % variação Oeste; 

3; 12% 

% variação Oeste; 
4; 7% 

População Oeste % variação Oeste 
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vida nas cidades foi similar. Dados extraídos das estatísticas do Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) indicam que este aumento na 

população urbana passou a ocorrer principalmente a partir da década de 1980, tendo 

se intensificado, cada vez, mais nos últimos anos. O Gráfico 2 apresenta a diferença 

em relação a proporção da população urbana e rural da Mesorregião Oeste do Paraná 

entre 1980 e 2010.  

 
 
 
Gráfico 2 – Percentual da população urbana em relação à população rural da Mesorregião Oeste do 
Paraná entre 1980 e 2010. 
 

 

Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 

O Gráfico 2 indica que a população rural da Mesorregião Oeste do Paraná, a 

partir do ano de 2000 se apresenta inferior à 20% (18,40%), em contrapartida, a 

população urbana apresentou valores acima de 80% (81,60%). Observa-se que existe 

uma tendência de que tais valores cresçam a partir de uma progressão geométrica, 

ocorrido principalmente em decorrência do crescimento das cidades e, como 

consequência, aumento na oferta de emprego.   

O município de Cascavel está inserido na Região Oeste do estado do Paraná 

com uma população estimada pelo IBGE/2017 em 1.309.564 habitantes. A 

microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste Paranaense  Sua população 

foi estimada pelo IBGE em 2017 em 459.734 habitantes e está dividida em dezoito 

municípios. Essa região possui uma área total de 8.515,24 km². A cidade de Cascavel 

conta hoje com 319.608 habitantes conforme estimativa para 2017, e representa o 5º 

município mais populoso do Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O principal 

setor econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 4.000 estabelecimentos 

agropecuários. Ainda há cerca de 14.458 estabelecimentos comerciais, industriais e de 

50,44% 

71,66% 

81,60% 85,61% 

49,56% 28,34% 
18,40% 

14,39% 

Urbana Rural 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
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serviços. Pela sua localização, o município prosperou no comércio e na prestação de 

serviços, com destaque para o setor atacadista, de saúde e de ensino superior. Outros 

ramos que têm experimentado forte crescimento são os de metalurgia e de confecção. 

Em 2014, a Revista Exame classificou a cidade de Cascavel como a 43ª melhor 

cidade do Brasil, em pesquisa realizada pela Delta & Finance, a partir da análise de 

dados como finanças, governança, bem-estar, economia, segurança, qualidade de 

domicílios, saúde, educação digital e geral, consolidando diversos atributos das 

cidades em um índice que permita mensurar as diversas dimensões do processo de 

desenvolvimento socioeconômico e de seus habitantes. 

A Tabela 1 apresenta os dados educacionais da Microrregião de Cascavel e do 

Estado do Paraná, conforme dados extraídos das estatísticas do IPARDES (2018). 

 

Tabela 1 – Dados educacionais da Microrregião de Cascavel e do Estado do Paraná 

Educação 
Fonte Data 

Micro 

Região Estado 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2017 8.495 201.955 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2017 11.657 261.283 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2017 60.051 1.423.553 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2017 19.526 439.765 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2017 3.032 78.901 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2016 19.887 384.632 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010      - 6,28 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

Os Indicativos apresentados na Tabela 1 mostram que a grande maioria dos 

profissionais do Estado do Paraná ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, 

principalmente se compararmos com o elevado número de alunos matriculados no 

ensino médio na microrregião de Cascavel, sendo estes potenciais alunos para o 

ensino superior. Especificamente no âmbito da cidade de Cascavel a Tabela 2 

apresenta o número de matrículas ensino médio e educação profissional do município, 

conforme Sinopse Estatística da Educação Básica do ano de 2017, divulgada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 28 

de fevereiro de 2018. 

 

Tabela 2 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional do Município de Cascavel  

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 
Total 
Educ. 
Prof. 

 

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

  
Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 13.203 1.856 105 15.164 160 2.526 2.686 17.850 
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Fonte: INEP (2017). 

 

As informações presentes na Tabela 2 indicam que no contexto educacional da 

região oeste do Paraná, o município de Cascavel é responsável por 17.850 matrículas 

no ensino médio e educação profissional, o que indica que tais alunos poderão a vir 

ingressar no ensino superior. 

A microrregião geográfica de Cascavel é formada por 18 municípios, sendo 

eles Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão 

Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante do Sul, Guaraniaçu, 

Ibema, Iguatu, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três 

Barras do Paraná. Dispondo destes números, informações divulgadas pelo INEP em 

fevereiro de 2018 apresentam as estatísticas sobre número de matrículas ensino médio 

e educação profissional da Microrregião de Cascavel, conforme apresenta a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional da Microrregião de Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

O total de matrículas no ensino médio e educação profissional na Microrregião 

de Cascavel são de 24.730. Esses dados indicam que existe uma possível demanda de 

alunos oriundos destas modalidades de ensino para ingresso no ensino superior 

 

1.8 Justificativa de implantação do curso 

 

Contemporaneamente, a sociedade, marcada pelo desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural, pela velocidade da informação e da comunicação, pela 

reorganização do mundo do trabalho e por relações sociais e políticas que implicam 

em uma expansão das fronteiras comerciais e de troca de experiências em tempo real, 

tem acentuado a importância da educação como um fator fundamental do 

desenvolvimento, construção da cidadania e democratização baseada na inclusão e 

transformação da realidade. 

A função da educação se transforma nas sociedades atuais, em decorrência dos 

novos padrões de vida e de relacionamento que emergiram nas últimas décadas. O 

desenvolvimento científico e tecnológico e a natureza das transformações econômicas 

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 
Total 
Educ. 
Prof. 

 

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

  
Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 19.526 1.922 534 21.982 160 2.588 2.748 24.730 
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modificaram profundamente a estrutura e funcionamento das sociedades, atingindo-as 

em seus fundamentos. Mudou a natureza da vida econômica, social e cultural. 

Assim, entre os grandes desafios que se colocam hoje para a educação, 

encontra-se a necessidade de articular o que ocorre no mundo com os acontecimentos 

regionais e locais, com vistas a auxiliar na construção da cidadania e atenuar as 

desigualdades socais. 

Todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, necessitam gerir 

sua estrutura de forma eficaz para desenvolver produtos ou serviços competitivos, 

assim como aplicar as melhores técnicas de comercialização no mercado. Nesse 

sentido, a boa gestão da área comercial de qualquer organização é uma garantia de 

sua perenidade e sustentabilidade, principalmente na contemporaneidade, com o 

dinamismo do mercado. 

O Centro Universitário Univel vem se atualizando para responder a estas novas 

demandas do mercado. E foi dentro desta perspectiva que o Centro Universitário Univel 

desenvolveu e oferece à sociedade este CST em Gestão Comercial na Modalidade a 

Distância. 

Por todos os fatores mencionados, os Projetos Pedagógicos dos cursos do 

Centro Universitário UNIVEL compõe-se de um conjunto de diretrizes e estratégias que 

expressa e orienta a prática pedagógica na formação de pessoas na graduação. O 

objetivo é possibilitar a reflexão crítica sobre a prática pedagógica desta Instituição de 

Ensino Superior – IES, por meio do alcance das propostas de cada curso. Assim, será 

continuamente repensado e aperfeiçoado, em um ciclo dinâmico de avaliação e 

mudança, na busca constante da melhoria de qualidade dos serviços oferecidos pelo 

Centro Universitário. 

Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

no ano de 2017, indicam que a população estimada foi de 319.608 habitantes, com 

variação superior de 11,68% em relação ao último censo realizado, sendo esta cidade 

também considerada a 5ª mais populosa do Estado (IBGE, 2017). A Cidade de 

Cascavel pertence a Mesorregião Oeste do Paraná, que abrange um total de 12,53% 

dos municípios do Estado. Entre as cidades pertencentes a Mesorregião estão: 

Altamira do Paraná, Anahí, Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Bragante, 

Cafelândia, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduva, Céu 

Azul, Corbélia, Diamante d'Oeste, Diamante do Sul, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto 

do Iguaçu, Formosa do Oeste, Guaraniaçu, Ibama, Iguatu, Iracema do Oeste, Jesuítas, 

Laranjal, Lindo este, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Aurora, Nova 
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Laranjeiras, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro 

Pontes, Quedas do Iguaçu, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, São José das 

Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãs si, Vera Cruz 

do Oeste. 

Considerando os dados apresentadas sobre o potencial produtivo e a presença 

de um polo empresarial forte na Mesorregião, é relevante salientar que a demanda por 

serviços do profissional de Gestão Comercial oriunda da população da Cidade de 

Cascavel é alta. Esta demanda está vinculada a importância de profissionais no 

desempenho mercadológico das empresas, incrementando substancialmente suas 

vendas e potencial de adaptação às novas demandas do mercado consumidor. 

No caso do tecnólogo em gestão comercial é bastante especial, sobretudo 

quando se consideram as suas tradicionais relações com as necessidades do mercado 

geral, que na atualidade, mostram-se emergentes e constantemente mutáveis.  

Outro fator que justifica o desenvolvimento do Curso de Tecnologia em Gestão 

Comercial é a sua ampla possibilidade de inserção regional. Na atualidade, a demanda 

por este curso é bastante significativa. Em regiões de ampla influência, especialmente 

da Região Sudeste e Sul do país, onde temos um desenvolvimento industrial e 

comercial significativo, ter pessoal capacitado para gerir a linha de frente da empresa 

com o mercado é fundamental. 

A reflexão sobre a prática do gerenciamento comercial projeta-se, também, na 

direção do próprio conhecimento acerca do desenvolvimento dos mercados modernos. 

A situação das sociedades contemporâneas, sobretudo a que diz respeito aos países 

em desenvolvimento, onde as mudanças na base social se tornam cada vez mais 

impactantes. 

O Centro Universitário UNIVEL vem se atualizando para responder a estas 

novas demandas do mercado. E foi dentro desta perspectiva que o Centro Universitário 

UNIVEL desenvolveu e oferece à sociedade este CST em Gestão Comercial na 

Modalidade a Distância. 

A partir do contexto apresentado, a justificativa de oferta do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial na modalidade em EaD do Centro Universitário 

UNIVEL é apresentada pela carência de profissionais na área que possam suprir a 

demanda existente da população de Cascavel e região. Esta carência possibilita a 

inserção regional do futuro profissional, uma vez que, a demanda por este curso é 

bastante significativa.  
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2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA-PEDAGÓGICA 

 

2.1 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

Considerando o Regimento do Centro Universitário - UNIVEL, cabe ao 

Coordenador, ao Colegiado de Curso e ao NDE (Núcleo Docente Estruturante) sua 

gestão, em articulação com as demais instâncias acadêmico-administrativas, visando a 

realização dos objetivos do curso em consonância com a finalidade da Instituição. 

A IES, como um todo, busca, de forma integrada e coerente, a realização 

concreta dos objetivos descritos no Regimento Interno, no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, no PPI, que abordam as políticas institucionais, destacando-se as políticas 

de ensino, pesquisa e extensão: 

- Ensino: Centradas na relação ensino – aprendizagem, na articulação entre 

teoria e prática, e em um currículo integrado, as políticas de ensino buscam propiciar 

ao aluno uma formação global que lhe permita construir competências, hábitos, 

habilidades e atitudes de forma crítica e criativa, estimulando-o a resolver problemas, 

estudar casos, intervir em realidades, prever crises, fazer predições sempre de forma 

ágil, versátil e ética, buscando seu auto aprimoramento e auto realização como pessoa 

e como cidadão e profissional.  

- Pesquisa: Desenvolver o gosto pela pesquisa através da iniciação científica, a 

ação criadora, responsável e ética, a partir de uma postura de investigação, reflexão, 

de curiosidade perante o novo e o diferente, buscando novos conhecimentos e 

procedimentos que possam complementar e estimular o ensino-aprendizagem a 

alcançar graus mais elevados de excelência e melhorar a qualidade de vida da 

população envolvida, respeitando valores culturais e éticos, comprometendo-se com a 

profissão e a sociedade. 

- Extensão: Integrar de forma efetiva e permanente, as atividades de extensão 

às suas propostas de ensino e de pesquisa para que possam corresponder às 

necessidades e possibilidades da instituição envolvida, na realidade local, regional e da 

sociedade como um todo, unindo por objetivos comuns as suas comunidades interna e 

externa com benefício para ambas.  
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O Projeto Pedagógico do CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD do 

Centro Universitário UNIVEL, mantém articulação com o PDI e PPI atendendo às 

políticas voltadas  para a graduação, buscando a qualificação, a dinamização, a 

diversificação e a ampliação de oportunidades que resultem na melhoria da qualidade 

acadêmica e de sua contribuição ao desenvolvimento no contexto social e regional de 

sua abrangência. O Centro Universitário - UNIVEL, para atender de modo cada vez 

mais satisfatório à realidade social e profissional, local e regional, trabalha com 

currículos flexíveis, possibilitando aproveitamento de estudos e de competências, bem 

como a inserção do aluno na vida profissional, enquanto dá continuidade à sua 

formação acadêmica. 

2.1.1 Políticas para DCNs de Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais, Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e Direitos Humanos 

 

a) Priorizar a integração do ensino, a iniciação cientifica e da extensão; 

b) Priorizar a formação de profissionais e cidadãos socialmente responsáveis e 

empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, aptos à participação no 

desenvolvimento da sociedade em que interagem; 

c) Estabelecer áreas preferenciais para o desenvolvimento de cursos, 

orientando-os para responder às demandas do mercado de trabalho local, regional e 

nacional; 

d) Aprimorar a qualidade do estudante universitário, na sua formação científica, 

que reflita no preparo profissional, capacitado a enfrentar os desafios da sociedade 

contemporânea. 

e) Desenvolver um comportamento ético, solidário e sensível às diferentes 

realidades de atendimento à saúde, que contribua na melhoria da qualidade de vida 

das pessoas envolvidas. 

f) Integrar a comunidade acadêmica com a realidade local através da 

participação em atividades de extensão voltadas ao atendimento, orientação e 

prevenção da população com relação à saúde psicológica através de alguns dos 

projetos já instituídos na IES como: Valores Humanos, Dia da Responsabilidade Social, 

Projeto Geração (atendimento à 3ª idade). Sendo assim, percebe-se que o Centro 

Universitário oportuniza situações concretas vinculadas à prática profissional dos 

discentes, visando os desempenhos técnico, humano e político. 

g) Atuar de maneira interdisciplinar e integrada aos demais cursos de atuação da 

área da saúde da IES, na promoção do atendimento à saúde da comunidade local. 
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h) Contemplar valores propostos dos fundamentos da estética da sensibilidade, 

política da igualdade e a ética da identidade, como também os princípios específicos de 

flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização. 

Destaca-se que esta Proposta Curricular foi elaborada e é constantemente 

aprimorada a partir do diálogo com as políticas apresentadas no PDI e no PPI da IES, 

no que tange às políticas institucionais e às práticas do curso. O ensino e extensão são 

ações praticadas nas atividades regulares do curso. A ética como postura e o 

compromisso social como atitude, são estimulados pelos docentes dentro do cotidiano 

do processo de ensino aprendizagem. 

As abordagens destes temas na Educação Superior apresentam-se como uma 

necessidade importante na formação dos acadêmicos, tendo em vista sua atuação 

direta e indireta com as pessoas na inserção no mercado de trabalho. As decisões e os 

encaminhamentos do cotidiano da profissão trazem desafios relacionados com as 

relações humanas, que precisam ser trabalhados nas várias atividades constituindo o 

percurso dos acadêmicos no seu curso de graduação. 

Assim, o Centro Universitário, no cumprimento dos marcos regulatório e no 

intuito de contribuir para a completude da formação dos egressos para uma atuação 

assertiva em relação às atuais demandas sociais, estabelece os seguintes princípios: 

• Aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto histórico das áreas 

de códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências da natureza e matemáticas, 

buscando vigorosa e metodicamente a construção do conhecimento por intermédio da 

livre discussão do ensino, da pesquisa e da extensão, fazendo da ação profissional 

sempre uma ação retomada do passado para o presente e o futuro; 

• Produção e construção do conhecimento de forma sistematizada e sistêmica, 

partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar; 

• Conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão e crítica do que 

nos é oferecido pela observação e pela experiência do mundo físico e social, bem 

como pelas mídias tecnológicas disponíveis; 

• Valores propostos devem contemplar os fundamentos da estética da 

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também os princípios 

específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização. 

Na esteira desses princípios referenciados o Centro Universitário propõe as 

seguintes diretrizes para o atendimento da legislação pelos cursos: 

 Criar e difundir culturas, conhecimentos, produção artística, científica e 

tecnológica; 
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 Desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação 

continuada, 

 Incentivar o raciocínio crítico; 

 Prover práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas; 

 Formar, nas diversas áreas do conhecimento, profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico e político local, regional e 

nacional; 

 Preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da 

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo; 

 Incentivar a pesquisa científica, com vistas ao desenvolvimento 

acadêmico, tecnológico e social; 

 Socializar conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos; 

 Priorizar o atendimento às carências locais, regionais e nacionais, 

atendendo a comunidade via serviços específicos e estabelecendo relações de 

parceria; 

 Valorizar e oferecer espaços para consolidação rotineira das atividades de 

extensão; 

 Considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos aspectos, 

como ser social, biológico, psicológico, político e cultural e sujeito histórico. 

O Centro Universitário, em atendimento as legislações, princípios e diretrizes 

estabelecidos, propõe que os PPCs garantam que as referidas temáticas sejam 

contempladas de forma transversal ao longo da integralização do currículo. Tais temas 

não constituirão uma disciplina específica, mas permeará todo o curso através de 

atividades complementares, atividades de pesquisa e extensão e, principalmente, 

atitudes e valores apresentados pelo corpo docente, discente e colaboradores, numa 

visão interdisciplinar. 

Todas as políticas institucionais que estão inseridas para o âmbito do CTS em  

Gestão Comercial relacionam-se claramente com o desenvolvimento do perfil do 

egresso deste curso, buscando tanto a formação de competências e habilidades de 

formação geral e ética do acadêmico, bem como das competências e habilidades de 

formação técnicas e específicas, a serem explicitadas claramente no perfil do egresso 

claramente dispostas nos itens 2.3 deste PPC. 

O tratamento da educação ambiental, direitos humanos e da educação das 

relações étnico-raciais, no âmbito do Curso, vem ocorrendo pela oferta de disciplinas e 

de forma transversal, e sob o entendimento de que uma e outra são práticas sociais 
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que interagem e se situam no campo dos direitos humanos e da cidadania, a serem 

trabalhadas em disciplinas específicas do curso. 

O CST em Gestão Comercial preza pela qualidade de ensino de seus 

acadêmicos, bem como pela inovação nas metodologias de ensino e nos conteúdos 

curriculares, que estarão demonstrados nas ementas de cada uma das unidades 

curriculares bem como no item 2.4 que apresenta a estrutura curricular do curso com 

conteúdos diferenciados e inovadores de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.1.2 Políticas de atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

No âmbito educacional da IES, a acessibilidade não se traduz somente na 

eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a promoção plena de condições para o 

acesso e permanência na educação superior, bem como, o atendimento pleno das 

necessidades educacionais especiais. 

A inclusão na educação constitui uma proposta que representa valores 

simbólicos importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente 

educacional favorável. Implica a inserção de todos, sem distinção de condições 

linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas. Além 

disso, requer sistemas educacionais planejados e organizados que deem conta da 

diversidade dos alunos e ofereçam respostas adequadas às suas características e 

necessidades. As diferenças são vistas não como obstáculos para o cumprimento da 

ação educativa, mas, sim, como fatores de enriquecimento. 

Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o desenvolvimento 

de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, educacionais e 

arquitetônicas), para que a aprendizagem pretendida seja alcançada. 

Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática inclusiva existe 

uma série de ações que precisam ser desenvolvidas ou continuadas. Ressaltamos a 

necessidade de uma formação inicial e continuada para os professores e todos os 

envolvidos no processo, bem como a importância de parcerias entre as instituições de 

ensino, do trabalho e setores empresariais para o desenvolvimento dessas políticas. 

A constituição de uma política para alunos com deficiências especiais representa 

para a IES, o cumprimento dos próprios princípios regimentais e de seu compromisso 

social. 

O apoio acadêmico aos portadores de necessidades especiais ou com 

mobilidade reduzida é constituído por um conjunto de ações que abrangem diferentes 

naturezas de atendimento. No Centro Universitário UNIVEL, eles têm uma atenção 
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personalizada através de projetos que visam não apenas cumprir as exigências legais, 

mas sobretudo, permitir que tenham uma vida universitária plena. 

Para o acadêmico da modalidade à distância que apresente dificuldades para a 

realização de atividades funcionais no seu dia a dia ou precisa de auxílio de outras 

pessoas para conseguir realizá-las adequadamente (PNE – Pessoas com 

Necessidades Especiais), a IES quando solicitada, para cada tipo específico de 

necessidade, orientarão uso de TA – Tecnologias Assistivas e, quando 

necessário, disponibilizando em seus polos o acesso a essas tecnologias, com a 

finalidade de responder às necessidades concretas de cada aluno e possibilitar sua 

interação com o computador para melhor aproveitamento do processo de Ensino e 

Aprendizagem. 

 

2.1.2.1 NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
 

"Sem a Educação das Sensibilidades, todas as Habilidades são tolas e sem 
sentido”.  

Rubem Alves 

 

O NAI - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Centro Universitário UNIVEL é 

um setor de atendimento aos acadêmicos que possuem alguma Necessidade 

Educativa Especial – NEE, e atua no acompanhamento e mediação dos processos de 

ensino e aprendizagem destes estudantes por meio da orientação e suporte 

pedagógico a docentes, acadêmicos e demais profissionais da instituição.  

O núcleo teve seu processo de desenvolvimento e organização fundamentado 

nas seguintes legislações: Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96; PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

(Brasil); 2007 decreto nº 6.094/2007; Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, 2008;  Referenciais de acessibilidade na Educação 

Superior e avaliação in loco do sistema nacional de avaliação da Educação Superior, 

2013;  Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência (LBI), nº. 13.146/ 2015, e 

também o Plano de Acessibilidade do Centro Universitário UNIVEL 2018, portaria nº20 

de 21 de dezembro de 2017.  

O NAI tem como objetivo atuar no enfrentamento ao preconceito e 

discriminação dos acadêmicos com NEE por meio de ações de formação continuada e 

orientação a docentes, estudantes e demais profissionais. Busca-se também 

desenvolver projetos e atividades que promovam a ação comunicativa entre estudantes 
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e docentes no que diz respeito a recursos físicos, tecnológicos e humanos e contribua 

no desempenho acadêmico de estudantes com NEE. 

Destaca-se que o acompanhamento dos acadêmicos com NEE será realizado 

por profissionais com formação específica em Educação Especial, e este deverá 

facilitar os processos de ensino e aprendizagem por meio da mediação professor e 

acadêmico, considerando também o diálogo com as coordenações de curso e 

coordenação pedagógica.   

Segue abaixo uma breve descrição e possíveis encaminhamentos pedagógicos 

de algumas Necessidades Educativas Especiais1:  

 

Surdo: é considerada surda a pessoa que contém aspectos identitários da Cultura 

Surda, faz uso da língua de sinais brasileira (libras) como meio de comunicação e 

expressão, sendo acompanhado pelo tradutor/Intérprete de Libras durante as aulas, 

reuniões e demais ambientes na instituição de ensino quando necessário o processo 

de mediação (comunicação) entre pessoas ouvintes não sinalizastes ou sem fluência 

em libras. Este estudante apresenta características específicas na compreensão dos 

conteúdos, necessitando de vários recursos visuais durante as aulas, como slides, 

imagens, gráficos, filmes com legendas, material concreto, entre outras estratégias que 

estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos ministrados. É importante que o 

ambiente acadêmico no momento das explicações dos docentes esteja em silêncio 

para não atrapalhar o processo de tradução para a Libras. Também busca-se trabalhar 

atividades em Libras (exploração do conteúdo trabalhado em sala), ensino de Libras, 

considerando a criação de sinais para termos científicos conforme a necessidade, em 

analogia a conceitos já existentes, ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita, 

como segunda língua.  

 

Deficiente Auditivo: é aquela pessoa que possui perda parcial ou total da audição e 

faz uso da leitura labial como meio de comunicação. Geralmente utiliza aparelho 

auditivo como forma de potencializar seus resíduos de audição e captar mensagens 

sonoras que estão ao seu redor. Geralmente não apresenta aspectos identitários da 

Cultura Surda, não faz uso da Língua de Sinais Brasileira (Libras). Mas se faz 

necessários alguns recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, 

                                                           
1 CUNHA, Antonio Eugênio. Praticas Pedagógicas para a inclusão e diversidade. 4.ed.-Rio de 

Janeiro: Wake Editora, 2014. 
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filmes com legendas, material concreto, entre outras estratégias que estabeleçam 

alguma relação visual com os conteúdos ministrados, e que o docente faça contato 

visual com o discente para que o processo de leitura labial ocorra.  É importante que o 

ambiente acadêmico no momento das explicações dos docentes esteja em silêncio.  

 

Deficiência Visual: A Deficiência Visual é definida como a perda ou redução de 

capacidade visual nos olhos em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou 

corrigida com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. A deficiência visual 

engloba a cegueira (congênita ou adquirida) e a baixa visão (moderada ou profunda). 

O processo de aprendizagem de uma pessoa com deficiência visual se dará através 

dos outros sentidos (tato, olfato, audição, paladar), utilizando o Sistema Braille como 

principal meio de comunicação escrita, além de recursos de tecnologia assistiva, como 

programas sintetizadores de voz, leitores de tela e audiodescrição, software de 

ampliação de tela e de leitura de texto com ampliação flexível em vários tamanhos e 

sem distorção, ajuste de cores, otimização de foco, ponteiro e cursos, como também 

lupas e ampliação da fonte em atividades para as pessoas com baixa visão e visão 

monocular. 

 

Surdo cegueira: ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdo-

cego (utilizando o tato), alfabeto manual, alfabeto moon (substitui as letras por 

desenhos em relevo), sistema pictográfico, que usa símbolos e figuras para designar os 

objetos e ações entre outros.  

 

Deficiência intelectual: a pessoa com deficiência intelectual caracteriza-se por ter um 

funcionamento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de 

limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das 

seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidados, vida doméstica, 

habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, autossuficiência, 

habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. Recomenda-se não tratar 

o acadêmico como criança, estabelecer regras e limites quando necessário e exigir o 

compromisso de cumpri-los. As explicações devem ser simples e claras, se necessário 

utilizar recursos visuais para complementar as explicações. Outros encaminhamentos 

sugeridos: realização de atividades para desenvolvimento dos processos mentais 

superiores, controle consciente do comportamento, atenção e lembrança voluntária, 
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memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de 

planejamento, entre outros.  

 

Transtorno do Espectro Autista (TEA): é uma desordem do desenvolvimento 

neurológico, cujas características envolvem alterações qualitativas e quantitativas da 

comunicação, da interação social e dos comportamentos caracteristicamente 

estereotipados, repetitivos e com gama restrita de interesses. Não utilize gírias ou 

figuras de linguagem, faça uso de uma linguagem clara e simples, mantenha o 

ambiente tranquilo, com poucos estímulos sonoros, e somente toque na pessoa se ela 

assim o permitir. Se necessário repita as solicitações e certifique-se que a mesma 

compreendeu as explicações. 

 

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH: é um transtorno 

neurobiológico de causas genéticas, que aparece na infância e, frequentemente 

acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Neste caso o estudante deve sentar-se 

próximo de colegas que possam colaborar com o mesmo no processo de inclusão 

social. Na medida do possível o docente deve ficar próximo para que o estudante 

consiga manter o foco na explicação e a inclusão pedagógica ocorra de forma 

gradativa.  Recomenda-se o uso de recursos visuais durante as aulas, como slides, 

imagens, gráficos, recortes de documentários, material concreto, entre outras 

estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos ministrados, e 

que o docente faça contato visual com o discente. Outros encaminhamentos sugeridos 

são: atendimento individualizado, avaliação oral, aumento do tempo de realização da 

avaliação, solicitar que o estudante ouça a sua pergunta até o final, pois o mesmo tem 

dificuldade de ouvir a pergunta toda, buscar meios que o levem a completar a tarefa 

solicitada, pois não é persistente.  

 

Dislexia: é um transtorno que se caracteriza pela dificuldade em decodificar símbolos, 

ler, escrever, soletrar, compreender textos, reconhecer fonemas, tarefas relacionadas à 

coordenação motora, trocar, inverter, omitir ou acrescentar palavras ao escrever, são 

acadêmicos que possuem dificuldades de leitura e escrita. Possuem inteligência 

compatível com o seu desenvolvimento, saúde e órgãos sensoriais perfeitos, desde 

que estejam em estado emocional equilibrados, motivados e com orientação 

educacional adequada. Neste caso o docente deve utilizar linguagem objetiva, falar 

com o estudante mantendo contato visual, utilizar recursos visuais durante as aulas, 



32 
 
 

como slides, imagens, gráficos, recortes de documentários, material concreto, entre 

outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos 

ministrados. Outros encaminhamentos sugeridos são: o docente explicar o conteúdo 

mais vagarosamente, repetir as informações, evitar atividades que envolvam memória 

imediata, estimular o trabalho com outro estudante que possa auxiliá-lo, avaliações 

orais, aumentar o tempo para a realização da prova, ressaltar os acertos, valorizar o 

esforço, auxiliar o estudante na leitura das questões, dar instruções objetivas, 

esquematizar o conteúdo das aulas, evitar que o aluno leia em voz alta perante a 

turma, pois ele tem consciência de seus erros.  

 

Discalculia: trata-se de um transtorno relacionado à identificação e à classificação dos 

números, não causa inabilidade na leitura, mas influência o processamento lógico-

matemático e afeta a percepção de tempo e espaço. O docente deve na medida do 

possível, propor atividades utilizando o concreto e o lúdico, utilizar abordagens 

sensoriais (estimulo visual, auditivo e cinestésico), utilizar linguagem objetiva, falar com 

o estudante mantendo contato visual. Recomenda-se o uso de recursos visuais durante 

as aulas, como slides, imagens, gráficos, recortes de documentários, entre outras 

estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos ministrados. 

 

Altas Habilidade/Superdotação: são acadêmicos que apresentam grande facilidade 

de aprendizagem que os leva a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e 

atitudes, tendo duas características marcantes desta superdotação que são a rapidez 

de aprendizagem e a facilidade com que estes indivíduos se engajam em sua área de 

interesse. O docente deve tornar o currículo mais compacto e com atividades 

extracurriculares diversas que proporcionem o enriquecimento das necessidades 

cognitivas, físicas, emocionais e sociais do acadêmico. Este acadêmico necessita 

compreender uma linguagem mais abstrata, recomenda-se o uso de alguns recursos 

visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes com legendas, entre 

outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos 

ministrados, atividades em grupos e duplas. 

 

Deficiência Física Neuromotora-DFN: aquele que apresenta comprometimento motor 

acentuado, decorrente de sequelas neurológicas que causam alterações funcionais nos 

movimentos, na coordenação motora e na fala, requerendo a organização do contexto 

acadêmico no reconhecimento das diferentes formas de linguagem que utiliza para se 
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comunicar ou para comunicação. Faz-se necessários alguns recursos visuais durante 

as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes com legendas, material concreto, entre 

outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos 

ministrados, e que o docente faça contato visual com o discente, valorizar sua 

independência, permitindo que faça tudo aquilo que consegue fazer. Outros 

encaminhamentos sugeridos são: permitir o uso de gravador durante a aula, avaliação 

oral, permitir que, durante as aulas práticas realizadas em laboratórios, onde são 

utilizadas vidrarias, reagentes e altas temperaturas, o aluno, caso necessário, participe 

apenas como observador, organizar o espaço da sala visando uma boa circulação do 

aluno cadeirante.  

Para os acadêmicos com deficiência física, a IES apresenta as seguintes 

condições de acessibilidade:  

 Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas);  

 Vagas reservadas no estacionamento;  

 Rampas com corrimãos e rampa de embarque e desembarque, elevadores 

sinalizados, guia fixado no piso e porta de acesso a biblioteca facilitando a circulação 

de cadeira de rodas;  

 Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeiras de rodas;  

 Barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

 Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários. 

Para o acadêmico da modalidade à distância que apresente dificuldades para a 

realização de atividades funcionais no seu dia a dia ou precisa de auxílio de outras 

pessoas para conseguir realizá-las adequadamente (NEE – Necessidades Educativas 

Especiais), a IES quando solicitada, para cada tipo específico de necessidade, orienta 

o uso de TA-Tecnologias Assistivas  e quando necessário, disponibilizando em seus 

polos o acesso a essas tecnologias, com a finalidade de responder às necessidades 

concretas de cada aluno e possibilitar sua interação com o computador para melhor 

aproveitamento do processo de Ensino e Aprendizagem. 

Neste contexto, a IES, assume o compromisso de atender as regulamentações 

legais, a todos os acadêmicos com NEE, bem como desenvolver, junto à comunidade 

acadêmica, atividades e ações educativas e preventivas. 
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Concomitante, os currículos assumem a flexibilidade, as atividades acadêmicas 

e/ou avaliativas terão uma estrutura e tempo diferenciado, as diferentes metodologias 

de trabalho no alcance das necessidades, adaptação de conteúdos e formas de 

avaliação, preferencialmente práticos e focados em esquemas visuais.  

A IES subsidiará o atendimento por meio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico/Psicológico e do NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que terão a 

responsabilidade de planejar ações de formação continuada de professores e mediar 

os processos de ensino e aprendizagem fundamentados  na compreensão das 

diferenças de cada aluno, com foco na integração e acessibilidade, estímulo ao 

convívio social e valorização de diferentes formas de ser e pensar.  

 

2.1.2.2 Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário e diferenciado 

para utilização de espaços, mobiliários e edificações 

Conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, 

na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na 

Portaria nº 3.284/2003, para os alunos portadores de deficiência física, a IES apresenta 

as seguintes condições de acessibilidade: 

 Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação 

de barreiras arquitetônicas); 

 Vagas reservadas no estacionamento; 

 Rampas com corrimãos e rampa de embarque e desembarque, 

elevadores sinalizados, guia fixado no piso e porta de acesso à biblioteca facilitando a 

circulação de cadeira de rodas; 

 Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeiras de rodas; 

 Barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários. 

 

2.1.2.3 Sistemas e meios de comunicação e informações prestados às pessoas com 

deficiência visual.  

Garantia de acesso ao ensino e estímulo ao aprendizado do aluno com deficiência 

visual leve e plena. Material produzido em BRAILE disponível na biblioteca. 

Laboratórios disponíveis para uso de programas de computador como Winvox, 

Papovox entre outros, que permite que um livro seja escaneado, transformando-o em 
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arquivo audível e transferências para endereços eletrônicos. Permite-se o uso de 

gravadores convencionais existentes no setor de audiovisual, com auxílio dos 

funcionários responsáveis pelo suporte de atendimento. Para alunos que são 

deficientes leves, são feitas cópias com fontes maiores com ampliação dos textos 

impressos. A IES também possui piso táctil e placas de identificação dos espaços em 

Braille. 

 

2.1.2.4 Sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e 

intérprete da língua brasileira de sinais. 

Garantia de acesso ao ensino e estímulo ao aprendizado do aluno surdo. Para o 

atendimento do aluno surdo, O Centro Universitário UNIVEL conta com profissionais de 

libras (serviços de tradutor e intérprete de libras) para acompanhar todas as aulas, 

qualificado para desempenhar tal atividade, bem como, os recursos didáticos para 

apoiar o ensino aprendizagem dos acadêmicos com deficiência auditiva. 

Os docentes apresentam todo o material do curso na plataforma RM TOTVS, 

dando pleno acesso à gestão de conteúdos aos alunos surdos, fora do ambiente 

acadêmico. 

A Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, em cumprimento à legislação 

específica é oferecida como Componente Curricular Optativo em todos os cursos de 

Bacharelado e Tecnologia e como Componente Curricular Obrigatório nos cursos de 

Licenciatura, capacitando os docentes e colaboradores ao longo do ano. 

 

2.1.2.5 Sistemas e meios de comunicação e informação prestados a alunos com 

transtorno do espectro autista 

O atendimento das pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) é 

contemplado em todo território nacional pelas políticas de educação inclusiva, numa 

perspectiva de superação às perspectivas de exclusão, segregação e integração 

historicamente aplicadas. 

No entanto, a Educação Inclusiva busca a centralidade da organização 

sociopolítica na busca pela preservação dos direitos individuais do cidadão e seu 

atendimento de acordo com sua especificidade. 

Para tanto, o Transtorno Espectro Autista (TEA), abordado pela Lei N° 12.764 

institui a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

de 27 de dezembro de 2012, o art. 3º da referida Lei, define os direitos da pessoa com 

transtorno do espectro autista: 
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I - A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer; 

II - A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

III - O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às 

suas necessidades de saúde, incluindo: 

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 

b) o atendimento multiprofissional; 

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 

d) os medicamentos; 

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 

IV - O acesso: 

a) à educação e ao ensino profissionalizante; 

b) à moradia, inclusive à residência protegida; 

c) ao mercado de trabalho; 

d) à previdência social e à assistência. 

Neste contexto, a IES, assume o compromisso de atender as regulamentações 

legais, a todos os acadêmicos autistas (TEA), bem como desenvolver, junto à 

comunidade acadêmica, atividades e ações educativas e preventivas. 

Desta forma, a IES subsidiará o atendimento por meio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico/Psicológico que promoverá a formação continuada de professores 

baseada na compreensão das diferenças de cada aluno, com foco na integração e 

acessibilidade, estímulo ao convívio social e valorização de diferentes formas de 

pensar. 

Concomitante, os currículos assumem a flexibilidade, as atividades acadêmicas 

e/ou avaliativas terão uma estrutura e tempo diferenciado, as diferentes metodologias 

de trabalho no alcance das necessidades, adaptação de conteúdos e formas de 

avaliação, preferencialmente práticos e focados em esquemas visuais. 

Quanto ao atendimento pedagógico dos acadêmicos com TEA, a IES 

compromete-se formalmente, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua 

o curso, a realizar as seguintes ações: 

 Formação continuada para o corpo docente, no intuito, de subsidiar nas 

intervenções pedagógicas e metodológicas do aluno com TEA; 

 Adaptação curricular quando necessário; 
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 Atendimento do NAPP (Núcleo de Apoio Pedagógico/Psicológico) com 

vista ao acolhimento, atendimento e encaminhamento das necessidades educativas 

especiais relacionadas aos processos de aprendizagem; 

 Encaminhamento para o sistema de saúde, quando se fizer necessário. 

A IES se compromete em atender as pessoas com necessidades educativas 

especiais sempre que se fizer necessário, com reformas, adaptações e condições de 

acolhimento, acessibilidade e convivência junto com a comunidade acadêmica. 

 

2.1.3 Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI 

A Missão do Centro Universitário UNIVEL – obtém visibilidade no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, no Projeto Pedagógico Institucional – PPI e nos 

Projetos Pedagógicos de cada curso de Graduação – PPC. Todos esses documentos 

expressam concepções de educação e sociedade. Promover a formação integral e sua 

capacitação ao mundo do trabalho exige práticas pedagógicas comprometidas com a 

formação de profissionais reflexivos, críticos, criativos, capaz de pensar sobre a ação, 

durante a própria prática. Isto pressupõe a necessidade de uma gestão flexível do 

currículo que envolva não somente os conteúdos disciplinares, como também práticas 

pedagógicas capazes de ampliar os espaços e os tempos de aprender. 

Considerando que o mundo universitário são espaços complexos nos quais 

culturas, ideologias e visão de mundo estão em conflito, compreendemos que na 

discussão sobre o projeto pedagógico de uma IES e/ou um curso de graduação não 

são apenas as questões relacionadas ao como e por que aprender que devem ser 

discutidas, como também as relacionadas ao ensino. E este processo se constrói pela 

participação de todos os sujeitos sociais, quando da definição do Projeto Pedagógico 

do curso, do Plano de desenvolvimento institucional, pela contínua reflexão sobre o 

perfil socioeconômico e cultural dos alunos; pela definição de quais são os projetos 

capazes de associar conhecimento, participação e transformação dos sujeitos 

envolvidos na formação que tem a Universidade como um desses espaços. 

A inovação se faz presente no curso por meio de uma série de ações onde cabe 

destacar a avaliação integradora, o desafio intercursos e a utilização de metodologias 

ativas de aprendizagem. A avaliação integradora é realizada em dois momentos 

específicos do curso, no 4º módulo e no 7º módulo tornando possível mensurar o nível 

de aprendizado dos alunos. O desafio intercursos onde os acadêmicos do CST em 

Gestão Comercial disputam um jogo pelo qual pode ser mensurado o nível de 

conhecimento do aluno acerca de conhecimentos gerais e específicos da sua área de 



38 
 
 

estudo por meio de uma atividade lúdica e que contribui para a fixação dos conteúdos 

abordados nos diversos módulos acontece após o 8º módulo. Já a utilização de 

metodologias ativas é desenvolvida pelo professor-tutor no âmbito das práticas em sala 

de aula por meio de team based learning (TBL) que acontece preferencialmente no 

último encontro de cada disciplina. 

 

2.2  Objetivos do Curso 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

O CST em Gestão Comercial na Modalidade a Distância tem como objetivo 

formar um gestor criativo e empreendedor que tenha visão de mercado, que seja 

socialmente responsável e com sólido conhecimento específico na área de comercial 

com a compreensão voltada para o processo tecnológico. 

O curso objetiva também aplicar métodos, técnicas e conceitos em gestão 

comercial, atento às mudanças econômicas e tecnológicas. O gestor comercial será 

capacitado para elaborar estudos na área, subsidiando assim o processo de tomada de 

decisões na empresa. 

Para os profissionais que já atuam na área da Gestão Comercial, o curso tem 

por objetivo proporcionar uma perspectiva mais analítica quanto ao alcance de suas 

funções, levando a um desempenho superior, e permitindo a ascensão destes 

profissionais. 

Para a formação de novos profissionais, o curso objetiva proporcionar formação 

sólida e prática na Gestão Comercial. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

  Compreender a organização como um todo articulado e sistêmico, constituído 

de múltiplas relações que se operam interna e externamente, agindo de forma 

ética e profissional; 

  Diagnosticar e analisar problemas referentes à área comercial, identificando as 

variáveis que os constituem e/ou determinam, bem como os tipos de relações 

que mantêm entre si propor e/ou implementar medidas que resultem em 

soluções viáveis e eficazes; 
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  Planejar e desenvolver/implementar ações pertinentes à área comercial, em 

consonância com as necessidades/demandas/potencialidades regionais, 

nacionais e mundiais; 

  Planejar, implementar e avaliar ações na área comercial, considerando 

diferentes possibilidades de realização, analisando vantagens e desvantagens, 

implicações, riscos e resultados, de forma a selecionar a(s) mais adequada(s) 

aos interesses comerciais da organização; 

  Atuar profissionalmente na administração da área comercial de organizações, 

mediante ações tecnicamente adequadas e socialmente significativas; 

  Gerir a área comercial de organizações observando procedimentos 

administrativos, legais e econômicos envolvidos; 

  Manter relações interpessoais fundamentadas na confiança, na solidariedade e 

no espírito de equipe agindo com flexibilidade e adaptabilidade acordo com as 

políticas de gestão de pessoas da organização;  

 Utilizar os modernos recursos de tecnologia de informação em favor da 

agilização de processos comerciais da organização.  

 

2.3  Perfil Profissional do Egresso 

 

A Resolução CNE/CP Nº 3, de 18 de dezembro de 2002, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial, deixa explícito em seu artigo 6º § 2º o perfil do egresso desejado, conforme 

citado abaixo: 

 

Art.6o §2º: Quando ao perfil profissional de conclusão e a organização curricular 

incluírem competências profissionais de distintas áreas, o curso deverá ser 

classificado na área profissional predominante. 

O CST em Gestão Comercial na Modalidade a Distância tem como enfoque 

desenvolver um profissional capaz de entender o ambiente competitivo das 

organizações, a estratégia empresarial e o papel do profissional na área comercial para 

satisfação e retenção de clientes e para o alcance dos objetivos da organização em 

que está atuando. Assim, também, visa formar um profissional apto a atuar em 

qualquer ramo de atividade econômica, no varejo ou no atacado, e até mesmo como 

consultor, sando apresentar espírito empreendedor, criatividade e flexibilidade para se 
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adaptar as mudanças. Atuando de forma criativa na aplicação da gestão comercial e de 

vendas, sendo líder formador de equipes de alto desempenho de vendas. 

 

2.3.1 Competências e Habilidades para o perfil do egresso 

 

Ter visão abrangente do processo de comercialização e conseguir identificá-lo;  

• Compreender e produzir discursos orais formais e públicos; 

• Usar multifuncionalmente a escrita, com correção linguística e domínio das 

técnicas de composição de vários tipos de textos;  

• Compreender o composto de marketing como fator que influencia na atração, 

no desenvolvimento e na fidelização dos clientes;  

• Incentivar os participantes para o espírito empreendedor; e,  

• Acompanhar o cenário de vendas da atualidade de forma a antever as 

principais tendências que poderão afetar a organização. 

• Gerir as relações com fornecedores e clientes utilizando técnicas de 

negociação, de compra e venda;  

• Coordenar e avaliar as atividades dos ciclos de vendas, efetuando análises de 

indicadores de desempenho operacional, propondo alternativas de mudanças e 

melhorias de processos;  

• Analisar e avaliar os produtos e serviços ofertados no mercado de vendas, 

identificando as oportunidades e riscos existentes por tipo de operação mercadológica 

. • Utilizar técnicas de cobrança, análise e concessão de crédito;  

• Aplicar o processo de planejamento estratégico para as ações de vendas da 

organização;  

• Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de 

comercialização;  

• Coletar, organizar e analisar dados relevantes para as atividades de 

comercialização, tais como: concorrência, demanda, volume de vendas por loja ou por 

vendedor e outros relacionados com o desempenho da empresa;  

• Auxiliar na implementação das políticas de gestão de pessoas da organização  

• Saber analisar e selecionar modernos recursos de tecnologia de informação 

tendo por base a sua realidade organizacional;  

• Saber analisar as demonstrações contábeis para o apoio à tomada de decisão; 

 • Efetuar cálculos matemáticos aplicados à gestão comercial e financeira;  
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• Compreender os fundamentos, conceitos, métodos e técnicas relativas a 

contabilidade de custos e sua gestão;  

• Analisar dados e utilizar ferramentas estatísticas para qualificar e quantificar 

modelos estatísticos à realidade do profissional tecnólogo em gestão comercial;  

• Analisar e discutir os fundamentos e objetivos do comportamento do 

consumidor;  

 • Desenvolver a análise estratégica da organização em logística e operações: 

cadeia produtiva, armazenagem, suprimento, qualidade, etc. 

 

 

 

2.3.2 Acompanhamento dos Egressos e Formação Continuada 

 

O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus estudos, 

colou grau e está apto a ingressar no mercado de trabalho. Nessa condição de 

egresso, ele é uma fonte de informação sobre a qualidade do serviço prestado pela 

instituição de Ensino Superior que o formou. 

O Centro Universitário Univel acompanhará seus egressos através de um 

programa denominado Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE), 

implementado por meio de um espaço em seu novo portal e cultivará relacionamento 

por meio da participação destes em Semanas de Cursos, palestras, oficinas, relatos de 

experiência, entre outros eventos. Além do portal, a Instituição estabelecerá para seus 

canais de comunicação com os egressos, a Ouvidoria e os e-mails institucionais das 

Coordenadorias de Cursos de Graduação. 

As atividades do Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) 

possibilitam a continuada avaliação do curso, pelo desempenho profissional dos ex-

alunos, viabilizando adicionalmente a participação dos mesmos em atividades de 

extensão promovidas pela ação universitária. 

São objetivos específicos do programa de acompanhamento: 

 Avaliar o desempenho do Curso com relação ao mercado de trabalho, 

pelo acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

 Manter registros atualizados de alunos egressos; 

 Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

 Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras 

direcionadas a profissionais formados; 
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 Condecorar egressos que se destacam nas atividades profissionais. 

Toda a política de egressos da Instituição está calcada na possibilidade de 

potencializar competências e habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de 

sua oferta educacional. O Curso pretende lidar com as dificuldades de seus egressos e 

colher informações de mercado, visando a formar profissionais cada vez mais 

qualificados para o exercício de suas atribuições. 

O programa de acompanhamento de egressos tem estrutura de funcionamento 

regular, sob a responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação – CPA, constituída 

por professores, técnicos administrativos, discentes, egressos e representantes da 

sociedade civil. 

A despeito dessas ações, a realidade hoje exige a estruturação de um conjunto 

mais denso de ações, o que constitui um dos objetivos da elaboração de uma Política 

Institucional de Acompanhamento de Egressos, de modo a permitir a verificação do 

quanto a Faculdade tem cumprindo sua missão institucional. 

A Instituição compreende a relevância de se dar uma atenção mais enfática ao 

acompanhamento do egresso e ao elaborar esta política pretende, através das ações: 

a) obter sempre uma face atual da Avaliação Institucional, sobre o enfoque de 

quem já se formou e está no mercado de trabalho; 

b) melhor identificar o perfil e a trajetória profissional dos egressos; 

d) estar atualizada quanto as competências exigidas pelo mercado de trabalho; 

e) Seguir atualizando os currículos dos cursos e programas propostos pela 

Faculdade. 

A Política de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário pressupõe 

a definição das seguintes estratégias: 

 A definição de um gestor responsável pelo acompanhamento de egressos 

em cada curso: o Coordenador de Curso, que contará com o apoio da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), da Assessoria de Marketing e Comunicação, da Diretoria e 

da Secretaria Acadêmica. 

 Permanente atualização do banco de dados de egressos deforma a 

subsidiar as ações acadêmicas e institucionais; 

 Possibilitar a pesquisa e análise do perfil profissional; 

 Elaborar eventos e oferecer serviços que permitam o aperfeiçoamento 

profissional e a formação continuada dos egressos na Instituição; 

 Fortalecer a imagem Institucional; 



43 
 
 

 Contribuir para a avaliação do desempenho da Instituição por meio do 

acompanhamento da situação profissional dos egressos; 

 Redesenhar o Programa de Acompanhamento de Egressos, incorporando 

esses novos elementos. 

O acompanhamento dos egressos é um dos mecanismos que permite à 

Instituição a contínua melhoria de todo o planejamento e operação dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Sendo uma das finalidades do Centro Universitário inserir na sociedade 

diplomados aptos para o exercício profissional, ela deve ter um retorno quanto a 

indicadores da qualidade dos profissionais que vem formando, principalmente no que 

diz respeito à qualificação para o trabalho. 

 

2.4  Estrutura Curricular e Representação Gráfica da Matriz Curricular 

 

A Matriz Curricular do CTS em Gestão Comercial na modalidade em EaD foi 

elaborada considerando a Resolução CNE/CP n° 3, de 18 de dezembro de 2002, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para organização e o funcionamento 

dos cursos superiores de tecnologia; a Portaria nº 10, de 28 de julho de 2004 que 

aprova em extrato o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e dispõe 

sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e a Resolução 

CNE/CES n°3, de 02/07/2007, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados 

quanto ao conceito de hora-aula. 

A Matriz Curricular do CST em Gestão Comercial tem carga horária total 1.680 

horas, sendo realizada pelo sistema modular, onde cada ano letivo corresponde a cinco 

módulos, com atividades correspondentes aos programas de formação. 

A integralização curricular deverá dotar o profissional com foco no 

desenvolvimento de competências relacionadas à gestão da organização, por meio de 

ferramentas e técnicas direcionadas à operação das atividades das organizações, de 

modo a maximizar os resultados econômico-financeiros decorrentes de suas atividades 

de vendas. O currículo permite uma visão abrangente de sua realidade, com formação 

flexível e adaptável, contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou 

emergentes nos vários segmentos dos campos de atuação do profissional, bem como 

os meios para nela intervir. 
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O currículo do CST em Gestão Comercial está alinhado com as tendências que 

se projetam para o sistema de formação superior que o mundo do trabalho exige de um 

profissional antenado nas questões atuais. 

I. Núcleo de Conteúdos Básicos: fornecem embasamento teórico-prático 

necessário para que o profissional possa desenvolver o seu aprendizado. Abaixo 

seguem as disciplinas contempladas neste núcleo: 

Disciplinas relacionadas à formação básica: Fundamentos de Administração; 

Fundamentos de Marketing; Contabilidade; Economia e Matemática Financeira. 

II. Núcleo de Conteúdos Humanísticos: fornecem a identidade do profissional, 

integrando as subáreas de conhecimento que identifiquem as mínimas atribuições, 

deveres e formação comportamental para capacitação do profissional de tecnologia em 

Gestão Comercial. 

Disciplinas relacionadas à formação humanística: Responsabilidade 

Socioambiental; Cultura e Sociedade; Direito Empresarial. 

III. Núcleo de Conteúdos Específicos: responsável pelo desenvolvimento, 

aprimoramento e aprofundamento das competências e habilidades estabelecidas para 

gestão comercial e, quando couber, pela inserção no currículo do atendimento às 

peculiaridades locais e regionais formando uma identidade própria. 

Disciplinas relacionadas à formação específica: Empreendedorismo; Gestão de 

Custos; Formação e Gerenciamento de Equipes; Sistemas de Informações 

Gerenciais; Promoção de Vendas e Pós Vendas; Comportamento do 

Consumidor; Administração Estratégica; Logística Empresarial; Pesquisa de 

Mercado; Gestão da Qualidade; Serviços e Operações; e Técnicas de 

Negociação.  

A organização curricular proposta ao atender as DCN2 nos três núcleos de 

Formação com seus subnúcleos, conduzindo e orientando a construção do 

conhecimento e garantindo a formação de profissional com as habilidades e 

competências definidas no perfil do egresso de Gestão Comercial. A apresentação de 

trabalhos, individuais e coletivos, os seminários, as atividades de campo nos projetos 

experimentais, as visitas técnicas entre outras atividades colaboram para o debate, a 

análise, a reflexão, enfim, a construção do profissional crítico e reflexivo. 

O curso terá tempo mínimo de 2 anos (dois) para sua conclusão, sendo a carga 

horária total de 1.680 horas, distribuídas de acordo com o que preceitua as legislações 

                                                           
2
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específicas dos cursos tecnológicos. As atividades presenciais obrigatórias são 

realizadas no período noturno nas instalações do polo. 

 

2.4.1 Matriz Curricular  

MÓDULO DISCIPLINA CH 

1º Módulo 
Fundamentos da Administração 80 

Contabilidade 80 

2º Módulo 
Economia 80 

Logística Empresarial 80 

3º Módulo 
Promoção de Vendas e Pós Vendas 80 

Serviços e Operações 80 

4º Módulo 
Cultura e Sociedade 80 

Fundamentos de Marketing 80 

5º Módulo 
Formação e Gerenciamento de Equipes 80 

Comportamento do Consumidor 80 

6º Módulo 
Sistemas de Informações Gerenciais 80 

Pesquisa de Mercado 80 

7º Módulo 
Técnicas de Negociação 80 

Responsabilidade Socioambiental 80 

8º Módulo 
Matemática Financeira 80 

Direito Empresarial  80 

9º Módulo 
Gestão de Custos 80 

Administração Estratégica 80 

10º Módulo 
Gestão da Qualidade 80 

Empreendedorismo 80 

 
Atividades Complementares 80 

                       Optativa: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS    80                                                        
 

Carga horária disciplinas do curso – 1600 horas 

Carga horária  atividades complementares – 80 horas 

Carga horária total do curso – 1680 horas 
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Considerando o previsto no Decreto nº. 5.626, publicado no D.O.U de 

22/12/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, acerca da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e o art. 18 da Lei nº. 10.098/2000, a Disciplina Libras está inserida na 

estrutura curricular do curso como disciplina optativa, com carga horária de 80 horas, 

sendo oferecida semestralmente durante todo o curso, de forma gratuita a todos os 

alunos e docentes interessados, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

da UNIVEL. 
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2.4.2 Representação Gráfica Vertical da Matriz – CST em Gestão Comercial – Relação com Eixos Estruturantes do Curso 

 

 

Eixo de Formação 
Fundamental 

ou 
Núcleos de Conteúdos 

Básicos 

Horas 

Eixo de Formação 
Profissional 
Núcleos de 
Conteúdos 

Humanísticos 

Horas 
Eixo de Formação Profissional 
Núcleo de Conteúdos Específicos 

Horas 

Economia 80 
Responsabilidade 

Socioambiental 
80 Gestão de Custos 80 

Matemática Financeira 80 
Cultura e 

Sociedade 
80 Formação e Gerenciamento de Equipes 80 

Contabilidade 80 
Direito 

Empresarial 
80 Sistemas de Informações Gerenciais 80 

Fundamentos de 
Administração 

80   Empreendedorismo 80 

Fundamentos de 
Marketing 

80   Promoção de Vendas e Pós Vendas 80 

    Comportamento do Consumidor 80 

    Administração Estratégica 80 

    Logística Empresarial 80 

    Pesquisa de Mercado 80 

    Gestão da Qualidade  80 

    Serviços e Operações 80 

    Técnicas de Negociação 80 

      

      

Total (h) 400 Total (h) 240 Total (h) 960 

% do Total 25%  15%  60% 

Atividades Complementares     80 
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OPTATIVA – LIBRAS – 80 HORAS 

 

MÓDULO DISCIPLINAS 
ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

1 Fundamentos de Administração  Sistemas de Informações Gerenciais 
Atividades 
Complementares 

2 Contabilidade Pesquisa de Mercado 
Atividades 
Complementares 

3 Economia Técnicas de Negociação 
Atividades 
Complementares 

4 Logística Empresarial Responsabilidade Socioambiental 
Atividades 
Complementares 

5 Promoção de Vendas e Pós Vendas Matemática Financeira 
Atividades 
Complementares 

6 Serviços e Operações Direito Empresarial 
Atividades 
Complementares 

7 Cultura e Sociedade Gestão de Custos 
Atividades 
Complementares 

8 Fundamentos de Marketing Administração Estratégica 
Atividades 
Complementares 

9 Formação e Gerenciamento de Equipes Gestão da Qualidade 
Atividades 
Complementares 

10 
Comportamento do Consumidor Empreendedorismo Atividades 

Complementares 

 Núcleos de Conteúdo Básicos 

 Núcleos de Conteúdo Humanísticos 

 Núcleos de Conteúdo Específicos 



 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

49 
 

 

2.4.3 Representação Gráfica Horizontal da Matriz – CST em Gestão Comercial – 
Relação com os Períodos do Curso 

 

 

 

2.4.4 Flexibilidade, Interdisciplinaridade e Acessibilidade Metodológica na 
estrutura curricular 

A flexibilização, interdisciplinaridade e acessibilidade metodológica estão 

fundamentadas no PDI e PPC por mecanismos presentes no currículo do curso 

que se consolida por meio da oferta das disciplinas se torna um processo mais 

dinâmico, que oportuniza ao aluno um percurso que o desafie e o prepare para o 

desenvolvimento de uma visão crítica. Rompe-se a barreira da rigidez de oferta, 

valorizando-se e respeitando-se a articulação entre as disciplinas. Esse 

dinamismo estimula o trabalho com a diversidade, a interação entre os alunos e a 

interdisciplinaridade. 

Interdisciplinaridade também é uma questão de atitude. “É 
uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe 
uma atitude diferente a ser assumida diante do problema do 
conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção 
fragmentária para unitária do ser humano”. Está também 
associada ao desenvolvimento de certos traços da personalidade, 
tais como: flexibilidade, confiança, paciência, intuição, capacidade 
de adaptação, sensibilidade em relação às demais pessoas, 
aceitação de riscos, aprender a agir na diversidade, aceitar novos 
papéis. (VILELA; MENDES, 2003, p.527) 

25% 

15% 

60% 

Eixo de Formação Fundamental 

Eixo de Formação 
Profissional/Humanístico 

Eixo de Formação Profissional/ 
Específica 
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Dessa forma, a interdisciplinaridade pode ser observada na composição 

dos conteúdos curriculares, na proposta metodológica do curso utilizadas pelos 

docentes, que buscam estabelecer interfaces e conexões entre as disciplinas que 

ministram com as demais; bem como de diferentes áreas de atuação entre si, em 

atividades práticas que cobram dos alunos a solução de problemas, reais ou 

contextualizados, demandando a mobilização de conceitos provenientes de várias 

disciplinas e áreas do conhecimento. 

Destaca-se ainda, a prática interdisciplinar proposta pela atividade 

interdisciplinar que o acadêmico realiza ao término de cada disciplina, onde por 

meio de uma atividade proposta pelo professor da disciplina que se encerra e pelo 

docente da disciplina que se inicia uma atividade que é  dirigida e mediada pela 

tutoria do curso, oportunizando ao aluno a criação de uma proposição em que 

este possa relacionar as teorias com situações de pesquisa proposta. 

2.5 Conteúdos Curriculares 

 

O CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD tem como meta 

central a formação do profissional voltado para a atuação profissional, observados 

as competências e habilidades gerais relacionados a área da Gestão Comercial 

das organizações. Dessa forma, buscando fomentar no acadêmico as habilidades 

e competências aí descritas, os conteúdos curriculares devem obedecer aos 

seguintes eixos estruturantes: Formação Básica, Formação Humanística e 

Formação Específica para o desenvolvimento de competências de atuação 

profissional e articulada com profissionais de áreas afins. 

Os conteúdos curriculares do CTS em Gestão Comercial na modalidade 

em EaD do Centro Universitário UNIVEL foram pensados e estruturados de 

maneira articulada com as orientações previstas nas Diretrizes Nacionais do 

Curso Nº 03 de 18/12/2002, com os objetivos propostos presente na proposta 

pedagógica, e com as competências e habilidades do profissional egresso que se 

busca formar. 

Considerando a Resolução CNE/CP nº 01, de 17/06/2004, a Instituição 

incluiu nas disciplinas constante da matriz curricular através do Plano de Ensino 

conteúdos que trata das relações étnico raciais, bem como as questões temáticas 
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que dizem respeito aos afrodescendentes. As políticas de educação ambiental – 

haverá integração da educação ambiental de modo contínuo e permanente nos 

eixos temáticos e integrador, bem como, nas atividades complementares. A 

disciplina optativa de LIBRAS – na matriz curricular contempla a disciplina de 

Língua Brasileira de Sinais – Libras de forma optativa, em função da natureza do 

curso. 

Sendo assim, a educação do CST em Gestão Comercial na Modalidade à 

Distância busca manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da 

formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes 

curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na 

definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na 

presente proposta pedagógica. Assim, a Instituição incluiu nas disciplinas 

constante da matriz curricular através do Plano de Ensino conteúdos que trata 

das relações étnico raciais, bem como as questões temáticas que dizem respeito 

aos afrodescendentes na disciplina de "Cultura e Sociedade", do 4º módulo.  

Nessa disciplina, também está inserido a questão do debate acerca do 

Transtorno Espectro Autista, que também está contemplado no PDI acerca dessa 

política na instituição. As políticas de educação ambiental – haverá integração da 

educação ambiental de modo contínuo e permanente nos eixos temáticos e 

integrador, bem como, nas atividades complementares, bem como na ementa da 

disciplina de “Responsabilidade Socioambiental"- Lei 9.795 de 27/04/1999 e 

Decreto 4.281  de 25/06/2002, do 7º módulo. Já o conteúdo curricular de tema 

transversal referente a Direitos Humanos - Resolução CNE/CP Nº 1, DE 30 de 

maio de 2012, também está inserido no conteúdo da disciplina de "Cultura e 

Sociedade", do 4º módulo. A disciplina optativa de LIBRAS – na matriz curricular 

contempla a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – Libras de forma optativa, 

em função da natureza do curso. 

Ademais, sobre os conteúdos transversais acerca das Relações Étnico-

raciais, Educação Ambiental e Direitos Humanos, há uma sala virtual denominada 

"Formação Continuada" disponível gratuitamente via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem para todos os alunos da instituição em que os interessados podem 

buscar uma formação complementar nessas temáticas, além de outros conteúdos 
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inovadores e diferenciados que podem fazer parte da formação do acadêmico que 

tiver interesse. Os cursos de formação continuada são gratuitos para os alunos da 

UNIVEL, ampliando assim os conhecimentos acerca de temas transversais.  Os 

cursos ofertados são denominados no AVA de: “Educação Ambiental”, “Educação 

das Relações Étnico-raciais” e “Educação em Direitos Humanos”. Cada curso tem 

carga horária de 10 h/a e poderão ser convalidados como atividade complementar 

de graduação posteriormente. 

A definição e estruturação da grade curricular, seleção de disciplinas e 

conteúdos do CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD do Centro 

Universitário UNIVEL, prevê a disposição de carga horária teórica, visando uma 

formação articulada entre o saber científico e a prática profissional. 

As competências e habilidades a serem desenvolvidas no decorrer do 

curso estão relacionadas a cada uma das disciplinas da estrutura curricular, 

clarificando dessa forma aos docentes o foco que ele deve desenvolver nas 

capacidades a serem incentivadas nos alunos. 

Ressalta-se que a seleção do referencial teórico e bibliografia das 

disciplinas do curso foram pensadas a partir da necessidade de integrar autores 

clássicos e contemporâneos, buscando revitalizar os saberes científicos e 

potencializar uma prática inovadora, e ainda conta com bibliografias virtuais na 

grande maioria das disciplinas, o que facilita o acesso dos estudantes, que de 

diferentes espaços podem estudar e desenvolver atividades acadêmicas, com 

custo acessível. 

O detalhamento sobre o ementário e as bibliografias tem por objetivo 

apresentar as informações relativas a cada disciplina constante do CST em 

Gestão Comercial na modalidade em EaD oferecido pelo Centro Universitário 

UNIVEL, vale ressaltar que o ementário não deve ser considerado um produto 

acabado, mas sim, instrumentos de revisão constante em relação às 

transformações pelas quais a sociedade e o mercado passam, que estão sob a 

responsabilidade do professor de cada disciplina, sob a supervisão do 

coordenador do curso. 

A educação do CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD deve 

manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a 
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aquisição de habilidades e conhecimentos. A Diretrizes Nacionais do Curso Nº 03 

de 18/12/2002, é referência na definição dos conteúdos curriculares e foram 

contemplados na presente proposta pedagógica. 

 

2.6 Metodologia 

 

O desenvolvimento de uma metodologia para o CST em Gestão Comercial 

na Modalidade em EaD tem como objetivo repensar o papel do professor-tutor e 

do aluno no processo de ensino e aprendizagem e motivou reflexões sobre as 

experiências individuais de cada participante, juntamente com a abordagem 

pedagógica utilizada. 

Trata-se de percepções que conduzirão alunos ao autodesenvolvimento, à 

aprendizagem colaborativa, à interação entre professor-tutor e alunos 

corroborando para a formação de sujeitos críticos, autônomos e cidadãos. A partir 

de tais reflexões entendemos que uma metodologia devidamente planejada 

valoriza os processos de ensino e de aprendizagem que se constituem pela 

convergência de meios para uma composição eficaz para oferta de conteúdo 

promovendo uma integração em rede através da interação entre alunos, professor 

e tutor. 

Sendo assim, as metodologias de ensino adotadas pelos cursos do Centro 

Universitário UNIVEL fundamentam-se nos princípios da aprendizagem 

colaborativa. O aluno, neste contexto, passa a condição de sujeito ativo no 

processo para adquirir conhecimento e construir as suas competências e 

habilidades. 

A comunicação entre professores, tutores e alunos ocorre por meio do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA da UNIVEL. Neste ambiente a 

comunicação é realizada por Fórum de Discussão, e-mail, mensagem via AVA e 

Fórum de dúvidas, que estão disponíveis na Instituição através do Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD. 

Esta metodologia tem como ponto focal o ambiente virtual de 

aprendizagem - AVA, já que este integra um conjunto de interfaces de 

comunicação e de conteúdos que encerram um espaço de objetos técnicos e 
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tecnológicos aliados às redes sociais ali constituídas, permitindo integrar 

conteúdo à comunicação entre os atores durante o processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Portanto listamos abaixo ferramentas que são utilizadas na referida 

metodologia: 

 

 

● Livro didático em digital disposto no AVA 

●Disposição de um ambiente virtual de aprendizagem – AVA, customizado 

para a Instituição, com as ferramentas de interação. Onde os alunos se 

conectarão por meio de login e senha e terão acesso aos materiais do curso que 

estão matriculados; 

● Quizzes e conteúdo das disciplinas, organizados por disciplina e 

unidades no AVA; 

● Capacitação de equipe de TI para o Gerenciamento do AVA; 

● Logística e Equipe Envolvida na Produção. 

 

Sendo assim, metodologia utilizada no CST em Gestão Comercial na 

modalidade em EaD do Centro Universitário UNIVEL,esta alinhada com o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e contribuir no cumprimento dos objetivos 

propostos relacionados a formação de um profissional de finanças, com 

capacidade técnica, científica, comportamento ético, consciência política e 

comprometimento social. 

As transformações sociais contemporâneas têm motivado a realização de 

uma análise crítica acerca de um novo “olhar” sobre as metodologias de ensino e 

aprendizagem na área da saúde. 

Considera-se nesse sentido, a necessidade de questionar a compreensão 

tradicional de estudante passivo e receptivo diante da produção de conhecimento, 

e ao mesmo tempo o entendimento do docente como único detentor deste. O uso 

de metodologias ativas, que consideram o estudante enquanto sujeito de seu 

processo de aprendizagem, contribuem de forma significativa na formação desse 

profissional nesse novo contexto social. 
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Nesse contexto, o Centro Universitário UNIVEL tem se preocupado em 

incorporar gradativamente em sua prática educativa, métodos ativos de 

aprendizagem como o Peer Instruction (Instrução pelos Pares), o Team - Based 

Learning (Aprendizagem baseada em equipe), o Problem - Based Learning 

(Aprendizagem baseada em problema), o Project – Based Learning 

(Aprendizagem baseada em projeto), e o Case Study (Estudo de Caso). Os 

professores e professores-tutores, tem recebido capacitações constantes e 

encontrado estratégias adequadas para utilizar dessas novas metodologias em 

sala de aula, inclusive, com salas preparadas especificadamente para trabalhos 

nesse sentido. 

As metodologias ativas consideram a problematização como método de 

aprendizagem, motivando o estudante a pensar em formas de agir e soluções 

para situações vivenciadas em sua realidade profissional. 

Dessa forma, compreende-se a importância de se desenvolver em conjunto 

com o estudante também uma postura de pesquisador, que tenha autonomia de 

aprendizagem e busque a solução de problemas. (MILTRE, et al., 2008). 

Sendo assim, as metodologias de ensino adotadas pelo CST em Gestão 

Comercial na modalidade em EaD consideram o estudante como sujeito ativo no 

processo de aprendizagem, e capaz de participar do processo de construção de 

conhecimento e construir as suas competências e habilidades. 

No decorrer do curso serão realizadas reuniões de Colegiado e NDE – 

Núcleo Docente Estruturante, visando diagnosticar elementos que podem 

influenciar de maneira positiva o processo de ensino – aprendizagem dos 

estudantes, e também suas limitações. A partir da ação do Colegiado e NDE, 

busca-se pensar em estratégias de ensino articuladas, interdisciplinares, que 

possam integrar os estudantes com a realidade da profissão, potencializando sua 

autonomia, capacidade crítica, comportamento ético e compromisso profissional. 

Outra das ações que já fazem parte do Centro Universitário UNIVEL 

enquanto projeto institucional há mais de cinco anos para proporcionar 

aprendizagem diferenciada dentro da área de metodologias próprias oferecida do 

aluno enquanto ações inovadoras é a realização da Avaliação Integradora duas 

vezes por semestre direcionado especificamente ao curso do aluno, 
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contemplando questões de conhecimento geral e específico a serem avaliadas no 

andamento do curso para avaliar e suprir eventuais lacunas de aprendizagem e 

metodológicas que estejam impactando ao aluno. 

Ressalta-se ainda que a partir de uma ação conjunta entre colegiado, NDE, 

e coordenação do curso, busca-se a garantia de trabalho do plano de ensino, 

sendo este elaborado de maneira articulada com os objetivos da disciplina, o perfil 

do profissional egresso, considerando suas competências e habilidades. O plano 

de ensino tem destaque fundamental no planejamento da disciplina, pois a partir 

da elaboração deste, o docente se posiciona de maneira reflexiva, analítica e 

crítica frente aos conteúdos, metodologias, instrumentos e critérios avaliativos, 

visando uma formação articulada entre realidade acadêmica e prática profissional. 

 

2.7 Atividades Complementares 

 

No Curso de Tecnologia em Gestão Comercial na modalidade em EaD da 

UNIVEL, as Atividades Complementares são componentes curriculares 

obrigatórios, que se efetivam por meio de experiências ou vivências intra ou 

extracurriculares do discente, durante o período em que frequenta o curso. Elas 

têm como objetivos flexibilizar, diversificar e enriquecer a formação do acadêmico, 

ampliando suas chances de sucesso no mercado de trabalho, e estão 

institucionalizadas e regulamentadas. 

O Regulamento de Atividades Complementares do CST em Gestão 

Comercial na modalidade em EaD, determina as formas de aproveitamento a 

serem cumpridas por meio de atividades, que podem englobar atividades de 

ensino, de extensão e de iniciação científica. De modo geral, as Atividades 

Complementares podem ser cumpridas por meio de: 

• atividades de ENSINO - cumpridas mediante aproveitamento de 

disciplinas afins com o curso de Gestão Comercial cursadas em outro(s) curso(s) 

da instituição, mas não previstas na matriz curricular do discente; cursos e/ou 

disciplinas afins realizados em outras instituições; 

• atividades de EXTENSÃO, tais como projetos de extensão; 
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•atividades em seminários, palestras, cursos, jornadas, congressos, 

conferências, encontros, cursos de atualização e similares; programas de 

extensão, relativos à área do curso, na modalidade presencial ou EAD; 

• atividades de MONITORIA em disciplina específica do curso; 

• atividades de VOLUNTARIADO; 

•atividades de PESQUISA e INICIAÇÃO CIENTÍFICA – por meio de 

participação em programas de iniciação científica; trabalhos publicados na íntegra 

em periódicos da área, resumos publicados em anais de eventos científicos; 

apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

• atividades CULTURAIS E ARTÍSTICAS, de forma a incentivar 

participação em eventuais culturais/artísticos relacionados a formação do 

indivíduo enquanto sujeito. 

 

Anexo – Regulamento da Atividades Complementares 

 

2.7.1 Quanto à Avaliação e Inovação da Gestão das Atividades Complementares 

 

A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com 

as regras estabelecidas Regulamento das Atividades Complementares, 

documentos estes que integram o Projeto Pedagógico do Curso. De uma forma 

geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido respeitando 

os limites máximos de carga horária estabelecidos para cada uma das diversas 

modalidades previstas no Regulamento das atividades complementares do curso, 

que integra este PPC. 

A metodologia de gestão das atividades complementares está organizada 

para que em todos os semestres sejam promovidos eventos internos para auxiliar 

o aluno a terem possibilidades de cumprir as horas necessárias previstas, sendo 

que também serão oportunizadas semestralmente, de forma gratuita para o aluno, 

quais as disciplinas que podem cursar em outros cursos para convalidar em 

atividades complementares que tenham relação com a grande área da Finanças 

exemplo de, “Comunicação e Expressão”, “Psicologia Organizacional”, do curso 

de Administração na modalidade em EaD, e relacionadas à Contabilidade na 
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modalidade em EaD tais como “Direito Tributário”, “Legislação Trabalhista e 

Previdenciária” entre outras que o aluno desejar e sejam relacionadas a formação 

do tecnólogo em Gestão Comercial. Assim, o aluno pode optar por fazer essas 

disciplinas na modalidade em EaD e adquirir um conhecimento além do previsto 

na matriz curricular do CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD sem 

onerar o valor do curso por isso. Caso opte, também poderá cursar também 

modalidade EAD cursos livres gratuitos que a IES oferta reiteradamente 

relacionado aos interesses do aluno e compatibilidade com a área de Gestão 

Comercial, tanto internamente quanto externamente à IES. 

Acerca da gestão e aproveitamento das atividades realizadas, os alunos 

poderão protocolar as atividades já realizadas na coordenação do curso, que  

posteriormente estará encaminhando em edital, via sistema acadêmico e também 

por e-mail, para facilitação da conferência ao aluno, pelo menos duas vezes no 

semestre o total de atividades complementares que o aluno obteve até aquele 

momento, de forma que torne eficiente o acompanhamento do mesmo, visando 

que faça de maneira sistemática o cumprimento das atividades complementares e 

não as acumule no final do curso. 

 

2.8 Apoio ao Discente 

 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideias, valores, 

conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o 

número de jovens e adolescentes que ingressam nas Instituições de Ensino 

Superior em busca de uma formação acadêmico-profissional e científica, não se 

encontrando ainda sedimentada a complexa escolha profissional. Assim, constitui 

desafio às Instituições Superiores romper com tal paradigma superando o 

distanciamento entre o jovem universitário, os cursos oferecidos, o mercado de 

trabalho e suas expectativas em relação à escolha profissional. 

Neste processo de construção da identidade profissional, as Instituições de 

Ensino superior tem sido conclamada a orientar, informar e dirimir dúvidas e 

questionamentos que permeiam o universo do discente. Atenta ao compromisso 

social, O Centro Universitário UNIVEL direciona esforços no sentido de 
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proporcionar uma sólida formação científica aliada as ações voltadas ao 

desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em programas de estímulo e 

incentivo ao discente nos campos sociocultural e técnico-científico 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração do 

discente, que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem 

atendimento individualizado, e tem continuidade com a realização das aulas 

inaugurais, nas quais são apresentadas as estruturas acadêmicas e 

administrativas, dando ênfase ao PDI e PPC do respectivo curso. Vale ressaltar 

que O Centro Universitário UNIVEL promove anualmente o Projeto UNIVEL PLAY 

– que funciona como uma Universidade aberta para a comunidade, no qual 

alunos do ensino médio visitam toda a estrutura física e laboratórios do Centro 

Universitário UNIVEL, bem como assistem vídeo referente ao dia a dia do Centro 

Universitário UNIVEL e participam de palestras referentes a diversidades das 

profissões, cuja média anual de alunos chegam à 5.000, sendo que os colégios 

atendidos são os locais e distantes até 120 km da cidade de Cascavel. 

Sendo assim, verifica-se a amplitude de atuação e o objetivo da Política de 

Apoio ao Estudante, que também visa promover a implantação de programas 

diversificados de atenção e atendimento dos acadêmicos já inseridos na IES, 

buscando o pleno desenvolvimento do corpo discente, considerando a promoção 

do bem-estar e desenvolvimento integral do estudante, condição essencial aos 

processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. 

Prevê atividades tais como: apoio ao desenvolvimento acadêmico, suporte 

psicossocial, acesso às atividades socioculturais e esportivas, além de apoio ao 

egresso. 

Conforme o Regimento compete à Secretaria Geral organizar e 

supervisionar os processos de admissão, matrícula, registro e controle 

acadêmico, registro de diplomas de graduação e pós-graduação e transferências 

entre estabelecimentos de ensino. O alunado tem acesso às informações 

acadêmicas como notas e faltas via Sistema de Gestão Acadêmico TOTVS, bem 

como, através do aplicativo para smartphone da UNIVEL. 

Os docentes são os facilitadores e mediadores do processo ensino-

aprendizagem, buscando sempre estarem acessíveis aos alunos, se mostrando 



 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

60 
 

dispostos a sanar suas dúvidas durante as aulas e nos intervalos entre as 

mesmas. Eles também estimulam os discentes a desenvolver iniciação científica, 

publicações de trabalhos em revistas, apresentação de trabalhos em congressos 

e participação nas atividades de monitoria. 

Norteia esta política de apoio aos estudantes, as seguintes diretrizes: 

 Oferecer apoio psicopedagógico ao estudante, na busca de soluções 

de fatores subjacentes às suas atividades cotidianas, que contribuem  

 

frequentemente para a eclosão de desajuste emocional com reflexo negativo no 

rendimento acadêmico, resultando muitas vezes na desistência/evasão; 

 Atuar sobre os desequilíbrios e dificuldades emocionais e fornecer 

ao acadêmico o suporte psicológico necessário à boa execução de suas 

atividades universitárias e profissionais; 

 Suprir as carências de informação e sustentação psicológica na 

opção profissional, que frequentemente se fazem refletir no desempenho 

acadêmico e na saúde mental do estudante; 

 Identificar e atender às necessidades especiais dos acadêmicos que 

apresentem deficiências permanentes ou temporárias, adequando os espaços e 

equipamentos da IES, qualificando seu pessoal técnico-administrativo para 

melhor atendê-los; 

 Integrar o Portal do Estudante às redes sociais, com o objetivo de 

disponibilizar na homepage informações importantes da vida acadêmica; 

 Centralizar e padronizar a divulgação de oportunidades de estágio 

dentro da IES, apoiando os estudantes na procura de Estágios e colocação 

profissional; 

 Firmar convênio/parceria com empresas para contratação de 

estudantes para Estágio, programas Trainee e contratação efetiva; 

 Promover “Campanha de Cadastramento” com os inúmeros Agentes 

de Integração e Empresas de Consultoria em Recursos Humanos; 

 Aparelhar o acadêmico para superar as exigências do mercado de 

trabalho, trabalhando os aspectos que envolvem o comportamento em entrevistas 
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e dinâmicas de seleção, bem como conceitos de liderança, motivação e 

proatividade no trabalho; 

 Promover a captação de currículos de estudantes para envio às 

empresas conveniadas; 

 Articular e coordenar ações que promovam a ampliação do universo 

sociocultural e artístico dos estudantes, bem como sua inserção em práticas 

esportivas via as Atléticas de cada curso; 

 Apoiar as iniciativas estudantis na promoção de atividades culturais, 

artísticas e recreativas; 

 Criar centros de convivência universitária, favorecendo o acesso do 

alunado às atividades artístico-culturais; 

 Organizar atividades (palestras, encontros, seminários etc.) de 

caráter preventivo e informativo sobre temas relevantes para a juventude; 

 Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, 

extensão e iniciação científica; 

 Criar condições de acesso às novas tecnologias da informação; 

 Aumentar o nível de participação da IES na vida do estudante; 

 Valorizar os recursos da IES para implementar as diretrizes 

propostas, por meio da potencialização dos espaços físicos e serviços existentes 

e a articulação das diversas instâncias universitárias; e 

 Promover pesquisas de satisfação do corpo discente e docente 

envolvendo aspectos administrativos, sociais, acadêmicos, de infraestrutura, entre 

outros. 

 

2.8.1 Bolsas e Auxílios 

 

O Programa de Concessão Parcial de Bolsa de Estudo da instituição 

disponibilizado de acordo com a saúde financeira da IES tem por finalidade a  

complementação dos encargos educacionais, a fim de suprir as carências 

individuais de seus acadêmicos e, dessa forma, possibilitar o maior número 

possível de alunos assistidos, observados os requisitos de aproveitamento e 

desempenho do estudante dos cursos de graduação. Os critérios de seleção e a 
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supervisão do processo são realizados por uma comissão de seleção nomeada 

pela Pró-Reitora Acadêmica. 

 

2.8.2 Programas de Apoio Financeiro 

 

A IES possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de participar 

de programas institucionais, gestados pelo Poder Público Federal. Possui, ainda, 

diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades representativas de 

classe. Os Programas de Apoio Financeiro são: 

 

a) Plano Alternativo de Pagamento - PAP 

Com recursos próprios a IES visa a concessão do benefício da 

postergação de pagamento de até 50% da mensalidade para alunos que, a partir 

do primeiro ano do curso e por motivo justificado, não foram atendidos pelo FIES. 

Tal financiamento deverá ser ressarcido após a conclusão do curso e no mesmo 

prazo do benefício usufruído. 

 

b) Financiamento Estudantil – FIES 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no 

Ensino Superior para estudantes que não têm condições de arcar com os custos 

de sua formação. Trata-se de um programa existente apenas para alunos 

regularmente matriculados em instituições particulares cadastradas no Programa 

e que possuam avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

 

c) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais 

e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições privadas de 

Ensino Superior com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

Tais estudantes devem ter estudado e concluído seus estudos na escola pública, 

bem como ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

d) Bolsa Desconto Família 
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Trata-se de um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro 

grau (cônjuge e/ou filhos) matriculados na IES, desde que o pagamento da 

mensalidade seja efetuado até a data do vencimento. 

 

e) Bolsa de Estudos para Funcionários 

A mantenedora assegura aos seus funcionários bolsa parcial para 

realização de seus estudos. O programa tem por finalidade o incentivo ao 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários, favorecendo a 

ampliação de suas habilidades e competências por meio dos cursos oferecidos 

pela IES. 

 

f) Bolsa Estágio na IES 

A IES visa apoiar os alunos que apresentam carência socioeconômica e 

disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da IES. O aluno recebe 

uma bolsa estudo/estágio na IES, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas. O 

termo de compromisso é válido por um ano, podendo ser renovado por mais um 

ano, de acordo com a indicação e/ou solicitação do setor assistido. 

g) Bolsa Egresso 

O acadêmico egresso da IES terá um incentivo entre 10 a 20% para cursar 

um curso de Pós-graduação Lato Sensu e/ou uma nova graduação oferecida pela 

IES. 

 

2.8.3 Estímulos à permanência 

 

O Centro Universitário UNIVEL, preocupada em assegurar à comunidade 

acadêmica um ambiente saudável para o ensino pedagógico, bem como 

assegurar condições para que não ocorra evasão/afastamento escolar, oferecerá 

Programa de Nivelamento e Atendimento psicopedagógico, conforme abaixo: 

 

a) Programa de nivelamento 

O Centro Universitário UNIVEL possui o projeto Programa de Nivelamento, 

que é desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo oferecido na 
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modalidade de educação a distância. Tem como objetivo recuperar as 

deficiências de formação dos ingressantes, O Centro Universitário UNIVEL 

oferece aos seus alunos cursos de nivelamento, ministrados anualmente, 

ofertados em língua portuguesa e matemática básica. Estes cursos visam suprir 

as deficiências básicas dos alunos que não conseguem acompanhar 

adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar atendendo os 

alunos com deficiência de formação, garantindo sua permanência na vida 

acadêmica. 

 

b) Projeto Matemática Básica 

Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a Matemática é 

constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos. Estes 

conceitos devem ser devidamente compreendidos, caso contrário, estudar está 

disciplina será sempre uma tortura. O maior objetivo deste projeto é oferecer aos 

alunos que não tiveram uma formação adequada no ensino médio, 

conhecimentos e condições suficientes para um bom desempenho ao longo de 

seus cursos de graduação, apostando sempre na filosofia de que todo 

aprendizado é eficaz quando da valorização da parte básica e do seu devido 

aprofundamento. Os cursos de nivelamento são oferecidos de forma continuada 

ao longo do ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma gratuita para 

o aluno. 

 

c) Projeto Nivelamento de Português 

A Língua Portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de 

comunicação e expressão de ideias e sentimentos, um sistema dinâmico, com 

organização própria (gramática), que está em constante uso (leitura e produção – 

oral e escrita). Pensando nisso, é desenvolvido no Centro Universitário UNIVEL o 

projeto de nivelamento, no qual participarão os alunos que possuem deficiência 

gramatical. Seu maior objetivo é tornar a Língua Portuguesa um instrumento real 

de expressão, ganhando organização, clareza e fluência. 
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d) Organização Estudantil e Centros Acadêmicos (Espaço para 

Participação e Convivência Estudantil) 

O Centro Universitário UNIVEL entende que uma gestão democrática 

necessita de uma organização estudantil bem estruturada, ciente de que a 

articulação política dos mais distintos setores do Centro Universitário UNIVEL é 

extremamente necessária e saudável ao ambiente acadêmico. Assim, a 

instituição tem procurado, sistematicamente, incentivar a organização do Centro 

Acadêmico dos Estudantes, com a destinação de espaço físico para sua 

organização e estruturação. Além disso, tem procurado dar apoio a todas as 

iniciativas programadas pelo Diretório Central do Estudante (DCE) ou Centros 

Acadêmicos, bem como para a organização das competições esportivas, 

atividades culturais e de festividades. 

 

Ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) compete indicar os 

representantes discentes, com direito à voz e voto junto aos órgãos colegiados do 

Centro Universitário, vedada a acumulação. São objetivos do Diretório Central dos 

Estudantes: 

• Representar os estudantes de graduação, no todo ou em parte, judicial ou 

extrajudicialmente; 

• Defender os interesses gerais dos estudantes e de cada um em particular; 

• Promover e incentivar todas as formas de organização dos estudantes; 

• Cooperar com os estudantes secundaristas e com suas entidades 

representativas; 

• Incentivar as relações amistosas entre as organizações estudantis; 

• Defender a qualidade do ensino; 

• Defender a democracia e as liberdades fundamentais do homem e da 

mulher; 

• Difundir e fomentar as atividades culturais e artísticas entre os estudantes 

e a sociedade; 

Os diretórios ou Centros Acadêmicos (CA) podem ser organizados por 

curso. 
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Destaca-se que o Centro Universitário UNIVEL dispõe de uma ampla área 

de convivência para os estudantes, onde está instalada duas adequadas cantinas 

e restaurante que propiciam uma excelente praça de alimentação para os 

estudantes. A representação estudantil tem por objetivo promover a cooperação 

da comunidade acadêmica e o aprimoramento do Centro Universitário UNIVEL. 

 

2.8.4 Programa de Apoio Pedagógico e Psicológico 

 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida 

acadêmica, o Centro Universitário criou um Núcleo de Apoio 

Pedagógico/Psicológico (NAPP). Nele são abordados temas como desempenho 

acadêmico, acompanhamento pedagógico, inclusão educacional, além de servir 

como atendimento psicológico e pedagógico ao corpo discente. O NAPP tem por 

objetivos: 

• Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos 

sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica; 

• Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, 

coordenadores de curso e diretores; 

• Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho 

dos discentes; 

• Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um 

espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades, seja na vida 

acadêmica ou na vida pessoal, desde que esteja interferindo no processo 

acadêmico, de forma a contemplar necessidades pedagógicas e psicológicas; 

• Orientar profissional e academicamente; 

• Fornecer apoio psicopedagógico. 

Quando necessário, é responsável também por realizar intervenções com o 

apoio de familiares dos discentes, a fim de esclarecer as intercorrências 

vivenciadas no Centro Universitário UNIVEL; 

O NAPP é composto por profissionais com formação nas áreas da 

Psicologia e Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia. Além do 
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atendimento especializado citado, o aluno tem o apoio extraclasse realizado pela 

Coordenação de Curso e pelos Professores. 

 

a) Inclusão das pessoas com deficiências (PCDs) 

O Centro Universitário UNIVEL, com o auxílio da Coordenação Pedagógica 

Geral, do NAPP (Núcleo de Apoio Psicológico/Psicopedagógico), dos Colegiados 

de Cursos e o Núcleo Docente Estruturante, propicia ao corpo discente 

atendimento de apoio às atividades de sala de aula, identificando os obstáculos 

estruturais, acadêmicos e funcionais ao pleno desenvolvimento do processo 

educacional. Para tanto, a IES conta com um Plano de acessibilidade nas 

comunicações, pedagógica e atitudinal em atendimento a pessoas com 

deficiência (PCDs) e que responde às políticas de acessibilidade e a legislação 

pertinente. 

 

 

2.8.5 Atendimento Extraclasse e outras ações Inovadoras de apoio ao discente 

 

O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) será realizado pela 

Coordenação do Curso, pela Coordenação Pedagógica e pelos Professores, que 

tem horas destinadas de atendimento ao discente buscando complementar e 

realizar ações que atendam adequadamente aos alunos. 

 

a) Ouvidoria 

Buscando atender os anseios da comunidade acadêmica, corpo docente e 

funcionários em geral, a Ouvidoria da instituição compreende a análise de 

quaisquer observações que possibilitem adequação e redirecionamento em busca 

de avanços qualitativos. Tais considerações são encaminhadas aos setores 

responsáveis e atentamente assistidas em suas eficazes consolidações.  A 

ouvidoria recebe, analisa e encaminham sugestões, informações e 

questionamentos sobre diversos setores do Centro Universitário, acompanhando 

todo o processo até seu desfecho. Buscam atender os acadêmicos, professores, 

funcionários, fornecedores e comunidade em geral. O contato pode ser feito por 
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telefone, pessoalmente, e-mail: ouvidoria@univel.br ou no link do site do Centro 

Universitário UNIVEL - http://www.univel.br/atendimento/ouvidoria. 

 

b) Desafio Intercursos 

O Centro Universitário UNIVEL atendendo sua missão em desenvolver um 

ensino de qualidade para que o aluno se sinta apoiado, integrado e motivado em 

seus estudos, tem a preocupação de viabilizar à comunidade acadêmica ações 

educacionais para que atinjam seus objetivos. 

Acredita-se, assim, que a aprendizagem transpõe os limites da sala de 

aula. Neste sentido é oportunizado aos alunos uma atividade diferenciada que 

lhes permitirá avaliar seu aprendizado, e participar de forma integrativa com todos 

os cursos de uma verdadeira maratona através do “Desafio Intercursos UNIVEL: 

O Jogo do Conhecimento”. O Desafio Intercursos UNIVEL é uma competição 

saudável e interativa com alunos concluintes de diversos cursos da instituição, 

baseado em perguntas de conhecimentos específicos e conhecimentos gerais 

elaboradas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação e tem como objetivo contribuir com o aluno no desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias para sua formação. 

Em anexo regulamento do desafio intercursos 

 

c) Projeto Valores Humanos 

Buscando também apoiar o discente com ações de integração, motivação e 

reflexão entre toda a comunidade acadêmica, o projeto de extensão que abarca 

alunos de toda a IES denominados “Valores Humanos” atua na IES de forma a 

fomentar a aderência de novos valores pessoais e inserir os alunos interessados 

nessa reflexão. Os valores humanos servem de guia para nossas atitudes, 

comportamento e crenças, norteiam nossas decisões e definem princípios e tudo 

que é considerado importante em nossas vidas. 

O Projeto “Valores Humanos: um Olhar Diferente para a Vida”, do Centro 

Universitário UNIVEL é permanente e está vinculado a todos os cursos da 

instituição. Tem por objetivo a reflexão sobre e a boa convivência social e o 

respeito à vida em todas as suas formas. É um projeto multidisciplinar 

http://www.univel.br/atendimento/ouvidoria
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desenvolvido por alunos, professores, equipe pedagógica e colaboradores. Tem 

como tema central a discussão sobre o respeito, o cuidado, a cidadania e a 

solidariedade, cuja efetivação é necessária para as boas relações sociais e 

manutenção da vida. A execução do projeto visa ampliar através de reflexões 

existenciais a cidadania, solidariedade das pessoas e o cuidado com o meio 

ambiente. A proposta do projeto é atingir todos os cursos da instituição através de 

algumas ações e atividades relacionadas à valorização humana, ampliação das 

relações sociais e o cuidado com meio ambiente. Os alunos interessados estarão 

envolvidos em atividades e ações que promovam o bem comum e a aproximação 

da instituição com a comunidade. 

 

d) Projeto Conexões Humanas: a UNIVEL se preocupa com você 

Este projeto adquire caráter interdisciplinar, ao serem envolvidos todos 

alunos dos Cursos de Graduação do Centro Universitário UNIVEL. O projeto tem 

início com a formação de uma equipe multidisciplinar, composta por docentes do 

Centro Universitário UNIVEL, com o objetivo de propiciar a aproximação junto aos 

acadêmicos, visando a promoção da vida e humanização da relação “professor-

aluno”, através da escola, orientação, conscientização reflexiva sobre os conflitos 

emocionais e psicológicos comuns a juventude, que podem ter como 

consequência depressão, fobias, drogadição e baixo desempenho acadêmico. 

Busca-se através do projeto construir um ambiente propício e saudável, onde o 

acadêmico sinta-se amparado e receba o apoio necessário para resolver ou 

minimizar seus conflitos. A equipe formada terá como foco o sigilo total sobre o 

acadêmico e seus problemas, sem julgamentos ou interferências nas escolhas do 

aluno, e a partir do consentimento deste, fará os encaminhamentos necessários. 

A premissa do projeto: “A UNIVEL se preocupa com você” espera que o aluno se 

sinta amparado, acolhido e confortado, já que as conexões humanas sempre 

serão o melhor caminho na prevenção e busca por soluções. 

O projeto também apresentará uma etapa em que serão realizadas 

palestras nas escolas do município de Cascavel ressaltando temas relevantes 

como bem-estar emocional, violência, entre outros. 
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e) Atividades de Integração promovidas pela IES 

Além das diversas ações de integração ao discente promovido pela IES já 

descritas anteriormente, a UNIVEL também promove sistematicamente eventos 

comemorativos a datas acadêmicas e culturais importantes visando intensificar a 

convivência entre a comunidade acadêmica. São exemplos de tais ações a Festa 

Junina que ocorre anualmente na IES, o UNIVEL PLAY, o apoio as Atléticas dos 

cursos que a contemplam, os eventos comemorativos a data dos profissionais 

que ocorre anualmente com palestras e momento de integração, entre outros. 

 

2.9 Gestão do Curso e os Processos de Avaliação Interna e Externa 

 

A gestão pedagógica e administrativa do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Comercial na modalidade em EaD é feita pelo NDE, pelo Coordenador do 

curso, pela coordenadora pedagógica, pela Coordenadora do CEPE; e pelo 

colegiado do curso. As reuniões ocorrem mensalmente para reflexões e 

discussões sobre as diretrizes do curso, seu Projeto Pedagógico e 

funcionamento, bem como para análise de problemas e definição de providências. 

Vale ressaltar que a gestão pedagógica do colegiado é feita de forma 

democrática, em que todos participam de forma ativa, consciente e crítica em 

busca de ensino de qualidade, em que haja diálogo, respeito, ética e 

profissionalismo, espírito e trabalho em equipe. A participação dos discentes na 

gestão pedagógica e administrativa do curso é considerada como um fundamento 

estratégico para a plena consecução dos propósitos do plano de ação. 

No processo de avaliação do curso se integram duas modalidades de 

instrumentos de avaliação, que são aplicados em momentos distintos, ancorados 

pelas diretrizes do Ministério da Educação, através do CONAES. Na avaliação da 

Instituição de Educação Superior (AVALIES) – O ponto importante para o 

desenvolvimento do sistema da avaliação é desenvolvido em dois instantes: (a) 

Autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e (b) 

Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo 

diretrizes estabelecidas pela CONAES. A avaliação externa dos Cursos de 

Graduação (ACG) – é realizada por meio de instrumentos e procedimentos que 
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incluem visitas in loco de comissões do Ministério da Educação e avaliação do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) – Aplica-se aos estudantes do final do 

curso, estando prevista a utilização de procedimentos amostrais. O Ministério da 

Educação, com base em indicação da CONAES, define quando o curso terá 

participação no ENADE. 

 

a) Avaliação Externa: A avaliação externa é essencial para avaliação 

do curso, devido às análises produzidas por comissões de especialistas externos 

comprometidos com o desenvolvimento das atividades institucionais, regulação e 

formulação de políticas educacionais. O Centro Universitário estará à disposição 

dos avaliadores para fornecer toda documentação necessária, acessibilidade na 

realização das visitas in loco, diálogo com todos os membros tanto da 

comunidade acadêmica como da sociedade civil organizada, com intuito de 

apresentar as potencialidade e fragilidades, críticas e sugestões e as diretrizes a 

serem tomadas na resolução dos pontos fracos apresentados e acertos e 

incompatibilidades apresentadas pela avaliação interna. 

 

b) Avaliação Interna: a autoavaliação deve permitir analisar o que é que 

se deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, administra e age. Todos 

esses critérios precisarão ser construídos a partir de informações que serão 

motivadas pela participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, à 

luz da missão ou projeto da instituição, identificando as fragilidades e as 

potencialidades da instituição nas dez dimensões previstas em lei. A 

autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de decisão e dela 

resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, críticas e 

sugestões. O sistema de autoavaliação interna compete a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), criada como parte do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, 

está implementada na IES pela Portaria 006/2004, de 09.06.2004. 

A CPA na IES é composta por representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica interna e externa. Participam da CPA professores, 

discentes, funcionários e egressos, assim como membros da sociedade civil 
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organizada. A finalidade dessa coparticipação é construir um processo de 

avaliação construtivo e formativo, baseando-se na formação profissional e 

solidariedade para a sustentação de uma instituição de qualidade. Seja qual for o 

método – avaliação interna ou externa – é preciso colher informações para que 

possam desenvolver políticas de melhoria para o ensino, pesquisa (iniciação 

científica) e extensão, contemplando os requisitos de sua missão. 

Os resultados encontrados pela avaliação externa e interna são estudados, 

apropriados e avaliados pelos responsáveis acima descritos, buscando sempre 

repassar de forma devida à comunidade acadêmica as ações resultantes dessa 

avaliação de forma sistemática e periódica para melhoria do curso e da IES. 

 

2.9.1 Avaliação do Projeto do Curso 

 

O processo de avaliação da qualidade do CST em Gestão Comercial na 

modalidade em EaD da do Centro Universitário UNIVEL será realizado de forma 

permanente pelo NDE e colegiado do curso. Essa avaliação necessitará de 

inserção no processo de avaliação institucional desenvolvido pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, tanto no que diz respeito 

à sua autoavaliação, como na avaliação do curso. Nesse contexto, tal prática 

avaliativa estender-se-á ao projeto pedagógico, oferecendo subsídios para a 

tomada de decisões, possíveis ajustes e correções, compreendendo as 

fragilidades identificadas no decorrer do curso. Esta avaliação deverá, portanto, 

cumprir: 

a) Função Pedagógica: para comprovar o cumprimento dos objetivos e das 

habilidades e competências do curso; 

b) Função Diagnóstica: para identificar os progressos e as dificuldades dos 

professores e dos alunos durante o desenvolvimento do curso; 

c) Função de Controle: para introduzir, em tempo hábil, os ajustes e 

correções necessárias a melhoria do Curso. 

Trata-se de um processo avaliativo de natureza preventiva e de caráter 

cumulativo, cabendo ao coordenador do curso, colegiado do curso e NDE, além 

da participação representativa discente, a coordenação dessa atividade. Em 
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conformidade com a concepção de avaliação do SINAES, na avaliação do projeto 

deverão ser utilizados procedimentos geradores de dados quantitativos e 

qualitativos, de forma a garantir uma análise global da execução do Projeto 

Pedagógico e do desenvolvimento do curso. 

Para garantir o sucesso deste processo a instituição conta também com o 

trabalho dinâmico da Comissão Própria de Avaliação - CPA, avaliações internas, 

avaliações externas e sugestões de egressos. 

 

2.9.2 Das Instâncias da Avaliação dos Projetos de Curso 

 

A Avaliação dos Projetos de Curso acontece em várias instâncias no 

âmbito institucional: 

I. no Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso. 

II. no Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento, planejar, 

acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos regulares do curso 

(prevê representatividade discente); 

III. na CPE, a qual comete a avaliação institucional nas 10 dimensões 

orientadas pelo SINAES (prevê representatividade discente); 

Objetivando instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do desempenho acadêmico, o Centro Universitário 

UNIVEL desenvolve o Programa de Avaliação Institucional, coordenado pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, englobando toda a comunidade 

acadêmica. A Avaliação Institucional, entendida como um processo criativo de 

autocrítica da Instituição objetiva garantir a qualidade da ação acadêmica que se 

materializa como uma forma de se conhecer, identificando potencialidades e 

fragilidades, que fornecem subsídios para a prestação de contas à comunidade 

acadêmica e a sociedade. A operacionalização da avaliação institucional dá-se 

através da elaboração/revisão e aplicação de questionários eletrônicos para 

aferição de percepções ou de graus de satisfação com relação à prática docente, 

a gestão da coordenação do curso, serviços oferecidos pelo Centro Universitário 

UNIVEL e política/programas institucionais, as dimensões estabelecidas pelo 
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Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES envolvendo 

todos os segmentos partícipes em consonância com o Projeto Pedagógico do 

CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD. 

Dentre as etapas previstas no projeto próprio desenvolvido pela CPA, 

podemos destacar o cumprimento das seguintes fases: 

 

 Elaboração do regulamento para a CPA. 

 Elaboração do projeto pela CPA. 

 Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das 

legislações disponíveis sobre o assunto. 

 Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a importância 

da avaliação institucional, realizada através da produção de cartazes, banners, 

Internet, reportagens em jornais e revistas, reunião com líderes de classe para 

efeito cascata, reunião com coordenadores e colegiados dos cursos. 

 Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – 

discentes, docentes e técnico-administrativo. 

 Coleta, organização, processamento de informações, elaboração de 

relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas e setores. 

Realiza-se também a análise qualitativa das questões subjetivas. 

 Divulgação dos resultados preliminares através de banners, Internet, 

reportagens em jornais e revistas. 

 Apresentação e discussão dos resultados nos Colegiados de 

Cursos, Direção Geral, Coordenação Pedagógica e Mantenedora. 

 Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e 

reconhecimento dos cursos ocorridos na UNIVEL. 

 Elaboração do relatório anual de autoavaliação, o que vêm 

contemplar a consolidação do processo avaliativo no Centro Universitário 

UNIVEL, através de um balanço crítico decorrente dos resultados alcançados pela 

Instituição através da discussão, de análise e interpretação dos dados advindos 

das etapas realizadas até o momento pela CPA. Este relatório atende ao 

solicitado pelo MEC e disponibilizado no sistema e-MEC. 
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 Estabelecimento de novos rumos para o Centro Universitário 

UNIVEL, através do Plano de Ação recomendado pela CPA à Mantenedora e da 

Reitoria do Centro Universitário UNIVEL. 

 Em decorrência da autoavaliação, ENADE, CPC entre outras, são 

consideradas os pontos fortes e fracos para melhoria do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas pelo 

curso de graduação são realizadas anualmente com a aplicação de instrumento 

desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 dimensões 

previstas para os cursos de graduação (1. Organização Didático-Pedagógica, 2. 

Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e aplicados aos atores do processo. 

Dependendo do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo discente, o 

corpo docente e os coordenadores de cursos; a CPA organiza diferente tipos de 

instrumentos de coleta de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela 

CPA, que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de 

gestão da UNIVEL, para que sejam utilizados como subsídios no processo de 

tomada de decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à 

divulgação para o público interno, esta é realizada com a ampla difusão das 

informações em forma de tabelas e gráficos, afixados em locais de grande 

circulação de pessoas em todo o campus e no site da Instituição. 

A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e 

tratamento de dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que 

dita o Programa de Avaliação Institucional da CPA, que mantém compatibilidade 

com o SINAES e com outras normas editadas pelos órgãos governamentais 

reguladores desta atividade. 

A metodologia de autoavaliação, no âmbito da UNIVEL, passa pelas etapas 

de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, conforme 

orientações previstas nos documentos já citados. 

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de análise 

estatística multivariáveis que permitam identificar com a maior realidade possível 

os aspectos fortes, fracos e os que necessitam de atenção antes de se tornarem 
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fracos, facilitando o estabelecimento de estratégias para correção de rumos, além 

de servirem de realimentação para o planejamento institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre internamente 

no âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de avaliação e seu 

processo de aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar os instrumentos, 

colher os dados e informes que passam a ser analisados e discutidos, objetivando 

elaborar os relatórios parciais de autoavaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de aprofundamento 

de avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e incertezas, para 

finalmente se concluir a elaboração do relatório final. 

Esse relatório é encaminhado à Pró-reitora Acadêmica e aos 

Coordenadores dos Cursos. Com base nos resultados, é elaborada uma série de 

ações saneadoras no que concerne aos pontos detectados como não adequados 

no processo de avaliação. 

Dentro desta etapa, a CPA/UNIVEL, com a participação dos diversos 

setores do público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e dos 

instrumentos utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar continuidade 

à autoavaliação institucional. 

Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não 

somente os aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos 

segmentos constituintes da comunidade acadêmica. 

A avaliação sistematizada dos cursos e dos professores é elaborada pela 

CPA, cuja composição contempla a participação de segmentos representativos da 

comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, coordenadores de 

cursos, representantes de áreas, funcionários técnico-administrativos e 

representante da sociedade.  Os resultados da avaliação docente, avaliação dos 

coordenadores de cursos e da avaliação institucional são amplamente divulgados 

pela instituição. Além disso, o CST em Gestão Comercial na Modalidade em EaD 

bem como seu Projeto Pedagógico, é avaliado a cada semestre letivo por meio de 

reuniões sistemáticas da Coordenação com o Núcleo Docente Estruturante, 

Colegiado de Curso, corpo docente, corpo discente, direção e técnicos dos 

diversos setores envolvidos. Essa ação objetiva avaliar e atualizar o Projeto 
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Pedagógico do Curso - PPC, identificando fragilidades para que possam ser 

planejadas novas estratégias e ações, com vistas ao aprimoramento das 

atividades acadêmicas, necessárias ao atendimento das expectativas da 

comunidade acadêmica. 

Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissional, currículo, ementas, 

conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos didáticos, 

laboratórios, infraestrutura física e recursos humanos são discutidos por todos 

que fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar os objetivos propostos, 

e adequando-os ao perfil profissional do egresso. Essas ações visam à coerência 

dos objetivos e princípios preconizados e sua consonância com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes Curriculares Nacionais e as reflexões 

empreendidas com base nos relatórios de avaliação externa, além de formar 

profissionais comprometidos com o desenvolvimento econômico, social e político 

do Estado, da Região e do País. Nessa perspectiva, são observados os seguintes 

indicadores de qualidade do processo de ensino-aprendizagem: a) domínio de 

conteúdo; b) prática docente (didática); c) cumprimento do conteúdo 

programático; d) pontualidade; e) assiduidade; f) relacionamento com os alunos. 

O comprometimento de todos com o Projeto Pedagógico é obtido através 

de uma ampla divulgação do seu conteúdo nas discussões, encontros, reuniões e 

na própria dinâmica do Projeto do Curso, buscando cada vez mais a participação, 

o envolvimento dos professores e dos alunos quanto à conduta pedagógica e 

acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos propostos. 

O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, 

aprimoramento e avaliação do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a 

participação possibilita o aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao 

Colegiado e ao NDE, a partir da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é 

vivenciado, acompanhar a sua efetivação e coerência junto ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-se 

etapa fundamental para o processo de aprimoramento. 

 

2.10 Atividades de Tutoria 
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No âmbito da educação a distância, pode-se definir tutoria como o conjunto 

de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar as 

capacidades básicas dos acadêmicos, orientando-os, dirigindo-os, motivando-os 

avaliando-os para que obtenham crescimento intelectual e autonomia, ajudando-

os a tomar decisões em vista de seus desempenhos e participações como 

acadêmicos.  

A atividade de Tutoria, portanto, diz respeito ao acompanhamento próximo 

e a orientação sistemática de grupos de alunos realizada por pessoas experientes 

na área de formação. Tem como objetivos gerais ampliar as perspectivas na 

formação, integrando as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, elaborando 

coletiva e criticamente a experiência de aprendizagem. O Centro Universitário 

percebe a importância estratégica da tutoria para o sucesso da prática de ensino 

e aprendizagem na modalidade de Educação a Distância - EaD, e tem o tutor(a) 

como apoio fundamental para a efetivação de uma aprendizagem remota. 

 Para isso seleciona e capacita profissionais gabaritados, não somente em 

suas respectivas áreas de formação e atuação técnica, mas também que 

atendam o perfil do educador, tão necessário à função. Desta forma o NEAD 

organizou uma equipe de tutoria composta de especialistas e mestres para 

atuarem no atendimento das demandas de cursos e disciplinas desta modalidade. 

 Cada tutor (a) é preparado para orientar e atender os alunos não somente 

nas questões de conteúdo, mas também nas questões motivacionais e de acesso 

sempre dentro de um prazo máximo de quarenta e oito horas. 

 Aos tutores do NEAD também cabe o cumprimento de cronogramas de 

estudos previamente estabelecidos a partir de uma rotina de atividades diárias de 

interações com os alunos e com atividades que fomentam a utilização dos 

recursos e ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, no 

material didático impresso ou mesmo nos encontros presenciais no Polo. 

 No NEAD os tutores respondem pela aplicação prática da trilha de 

aprendizagem que foi planejada e organizada no sentido de distribuir os 

conteúdos didáticos alinhados com o desenho educacional proposto. 

São atribuições específicas dos tutores: apoiar o professor da disciplina do 

desenvolvimento das atividades docentes; participar da preparação e veiculação 
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das atividades fórum, chats etc.; manter regularidade ao AVA e dar retorno as 

solicitações dos alunos imediatamente. 

Os tutores são avaliados periodicamente pelos acadêmicos, professores e 

coordenação do curso, utilizando-se desses resultados para melhorarem os 

índices de aprendizado acadêmico e aumentar a satisfação da comunidade 

acadêmica envolvida.  

 

2.11 Conhecimentos, Habilidades e Atitudes Necessárias às Atividades de 

Tutoria 

 

O Tutor é a peça chave na educação a distância, cabe a ele fazer a 

mediação das atividades pedagógicas e atividades de interação entre os 

professores, alunos e os conteúdos. Este atua como facilitador dos processos de 

ensino e de aprendizagem com o papel de orientar e apoiar o estudante durante 

seu aprendizado. 

Cabe ao Tutor iniciar e manter o contato de apoio com os alunos, facilitar a 

aprendizagem de acordo com as necessidades e atuando como elo de ligação 

entre os alunos e a instituição de ensino. 

Para tanto, esse profissional é possuidor de determinadas competências 

tais como: 

 Pedagógicas, visto que deve dar tratamento específico a cada conteúdo, 

auxiliar às dificuldades identificadas, identificar problemas de aprendizado 

e mediar a sua resolução junto ao Professor. 

 Tecnológicas, pois deve saber se utilizar dos diferentes instrumentos de 

TICs, para promover nos alunos a confiança nas tecnologias; 

 Didáticas para auxiliar no esclarecimento, respostas, acompanhamento e 

questionamentos, estimulando análises, associações e aplicabilidade do 

conteúdo; 

 Linguística, sendo conhecedor dos esquemas formais da língua portuguesa 

que possibilitem a leitura e compreensão dos conteúdos, bem como a sua 

assimilação e síntese para facilitar a abordagem com o aluno; 
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 Colaborativa, estando disposto a estimular a construção de conhecimento 

entre os discentes. 

Para que essa mediação ocorra de forma satisfatória, deve ter um caráter 

interacionista, na qual o tutor age de forma a ampliar e concretizar sua 

aprendizagem, faz-se necessário algumas ações: 

a) Orientar, dirigir e supervisionar o ensino-aprendizagem; 

b) Auxiliar o aluno no desenvolvimento de sua autonomia de estudos; 

c) Dar o suporte técnico, administrativo e motivacional; 

d) Fazer o acompanhamento de desempenho dos alunos. 

2.11.1 Funções cabíveis aos tutores online 

• Acompanhar o processo de ensino e o processo de aprendizagem no AVA, 

enviando mensagens e alertando os alunos sobre os prazos e suas devidas 

atividades; 

 Identificar as dificuldades dos alunos, através da trilha de aprendizagem; 

 Responder o canal dúvidas; 

 Fornecer feedback em cada atividade realizada, reforçando tópicos do 

conteúdo, corrigindo e detalhando melhorias para os mesmos; 

 Identificar erros e desajustes nos objetos de aprendizagem que compõem o 

curso, durante seu desenvolvimento; 

 Selecionar os itens mais relevantes de uma discussão e destacar para o 

grupo; 

 Ajudar nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 

disponíveis no ambiente virtual; 

 Comentar, estimular e acompanhar as participações e atividades realizadas 

pelos alunos; 

 Manter contato direto com o aluno, por mensagem, e-mail, telefone, 

elaborando um relatório semanal de acompanhamento; 

 Estimular a participação colaborativa, trazendo para as discussões aqueles 

alunos que não estão participando ativamente com mensagens nos fóruns; 

 Buscar o regate de alunos com risco de evasão; 
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 Manter a coordenação de tutoria informada sobre o registro de 

intervenções no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem MOODLE; 

 Incentivar o processo de leitura através de questionamentos e perguntas; 

 Anexar, com a validação do professor formador, materiais extras e 

bibliografias extras a fim de aprimorar o conhecimento do aluno; 

 Buscar solucionar possíveis conflitos dentro da sala virtual, incentivando e 

buscando sempre a boa relação dos alunos. 

Tendo em vista a formação de continuada da equipe de tutoria no decorrer 

das disciplinas em curso, professores formadores e tutores realizam encontros 

quinzenais objetivando o alinhamento das práticas acerca da disciplina. 

Nestas reuniões são discutidos os objetivos de aprendizagem em cada 

tema, os direcionamentos para avaliação dos fóruns, os conceitos principais da 

disciplina a serem destacados pelos professores tutores, bem como a trocas de 

ideia para atividades dos encontros presenciais e sugestões de materiais 

complementares. 

Também, na busca da qualidade dos processos, são realizadas reuniões 

mensais com a coordenação e quando necessárias com o colegiado de curso, 

com intuito de compartilhar informações acerca da prática da equipe de tutores, 

bem como o desempenho dos alunos no decorrer das disciplinas, visando 

envolver a coordenação do curso no intermédio com o aluno para motivá-lo a 

realizar as atividades e informá-los acerca daqueles alunos que eventualmente 

não tem participado das atividades e do acesso ao AVA, a fim de contatá-lo e 

identificar suas dúvidas para esclarecê-las. 

Além destas ações, buscando a capacitação contínua da equipe de tutoria, 

está possui um programa de formação continuada, no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, o qual objetiva trabalhar metodologias inovadoras, dinâmicas, 

participativas e principalmente que otimize os processos de ensino e 

aprendizagem da modalidade a distância. O projeto prevê estudos bem como o 

compartilhamento de práticas da tutoria, vinculando as metodologias abordadas. 

 

2.12 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo Ensino-

aprendizagem 



 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

82 
 

 

O Centro Universitário Univel se atenta à crescente necessidade de 

inserção dos recursos de tecnologia da informação e comunicação - TIC’s - para 

auxiliar no ensino de competências fundamentais para a sobrevivência do 

profissional moderno implantou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que tem 

como objetivo gerenciar todas as informações acadêmicas. Através dele, os 

alunos, professores e secretaria têm acesso às informações acadêmicas em 

tempo real, todos os dias e de qualquer local. 

Esta ferramenta de Tecnologia da Informação, que tem por objetivo auxiliar 

a construção e a dinâmica das aulas e atividades, compreende entre outras 

facilidades: 

I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas, via Central, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos 

durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca 

para utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de 

apresentação necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção 

destas novas tecnologias da informação e comunicação permite a utilização de 

recursos telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração de 

todos os entes do ensino e educação. 
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Os Laboratórios de Informática da IES buscam promover e disponibilizar o 

acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando com as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. 

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de 

software quanto de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso à 

internet, estão disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de 

servidores. 

 

2.13 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

É possível compreender que o aluno necessita de orientações claras 

quanto ao entendimento e possibilidades da educação à distância, do 

funcionamento do curso, dos mecanismos de interações e comunicação 

disponíveis para uma aprendizagem colaborativa. Para introduzir o aluno ao 

universo da EaD, produz-se diversos vídeos, normas e calendários 

acompanhados de manuais e guias digitalizados no AVA que: 

 Abordam a plataforma utilizada (AVA). 

 Apresentam as abas e ferramentas disponíveis. 

 Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem 

(tecnológicos de comunicação). 

 Disponibilizam o calendário acadêmico. 

 Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem como 

as atividades e exercícios propostos. 

Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas inaugurais e 

instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as particularidades do seu 

curso, interagem com o coordenador e com os docentes de apoio. Nessas aulas, 

realizadas com a presença do aluno no polo de apoio presencial, os 

coordenadores: 

 Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido 

no bimestre. 

 Apresentam as disciplinas. 
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 Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo 

pedagógico. 

 Informam como interagir com a equipe multidisciplinar. 

 Transmitem informações sobre o calendário, atividades, critérios e 

mecanismos de avaliação. 

 Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos no 

polo, a equipe presencial, tutoria à distância, docentes e coordenadores. 

Alinhada à sua missão e vocação, o Centro Universitário UNIVEL Interativo 

contribui para a inclusão digital do aluno, inserindo-o no contexto educacional, 

social e cultural do Ensino Superior do país. O esforço de inclusão norteia a 

equipe da EaD no desenvolvimento e planejamento das ações pedagógicas 

utilizadas ao longo do processo de ensino aprendizagem. 

Da mesma forma, o desenvolvimento do material didático busca 

ultrapassar barreiras geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva 

interacionista é vista como essencial para a modalidade de educação a distância. 

O ambiente virtual de aprendizagem é constantemente avaliado pelos 

alunos visando que novas tecnologias sejam sempre desenvolvidas para facilitar 

o processo de ensino aprendizagem e o aluno consiga com maior facilidade 

extrair todas as funcionalidades do sistema, que está em constante evolução e 

transformação. 

 

 

 

2.14 Material Didático 

 

O material didático utilizado no Centro Universitário UNIVEL é desenvolvido 

em sintonia com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos 

explicitados no PDI da Instituição, nas Diretrizes Nacionais, no Catálogo Nacional 

de Cursos e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Seu uso é precedido de 

avaliação por especialistas que sugerem e orientam a adoção de medidas 

visando o seu aperfeiçoamento. 
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O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as competências 

específicas propostas para cada curso, respeita as características 

socioeconômicas dos diferentes grupos de alunos. 

A produção do material digital disponibilizado no AVA atende às lógicas 

distintas de concepção, produção, linguagem e tempo. A convergência e a 

integração entre as diversas mídias são garantidas pelas equipes 

multidisciplinares constituídas por especialistas em conteúdos, em 

desenvolvimento de páginas web, em desenho instrucional, em ilustração, em 

diagramação, em revisão do material produzido, dentre outros. 

 

a) Livro-texto 

Os materiais produzidos observam os seguintes elementos: 

 Exercem a função de um mediador privilegiado, atuando como 

roteiro de estudos. 

 Contêm sugestões de atividades que fomentam reflexões, pesquisas 

e a sistematização de ideias. 

 Ensejam relações com o campo de conhecimento, além de outros 

“olhares” e possíveis saberes que esse campo incita. 

 Compõem “trilhas” com várias possibilidades de acesso, instigando o 

aluno à procura de outros tipos de fontes para estudo. 

 Inserem-se em uma rede de diferentes tipos de materiais – livros, 

filmes, artigos etc. – cuja composição permite atingir os objetivos propostos para a 

formação dos alunos. 

 Utilizam ícones padronizados. 

 Inserem imagens e gráficos. 

Apresentam ao menos dois exercícios por módulo, que estimulam a 

reflexão, a aplicação e a ampliação do conhecimento, oferecendo a resposta de 

um exercício no livro e de outro na plataforma. 

A elaboração do livro-texto é realizada de forma dialógica, ancorada no 

tripé educador - educando - objeto do conhecimento, permitindo aos alunos agir, 

refletir e interagir no desenrolar da ação pedagógica. O livro-texto deve fomentar 

a reflexão do aluno, levando-o a buscar informações em outras fontes, realizar 
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novas leituras, descobrir novos caminhos e apropriar-se dos conhecimentos 

gerados e adquiridos. Esse processo contínuo considera o aluno como um agente 

ativo e capaz de auto avaliar o seu progresso no decorrer do curso. 

O texto dialógico estabelece uma conversa amigável entre o autor e o 

leitor, desenvolvendo o senso crítico do aluno e levando-o a compreender a 

relevância do conteúdo do texto para seu cotidiano e prática profissional. O 

conteúdo deve contemplar a ementa da disciplina e compor um todo coeso, 

integrando de forma contínua e complementar as suas diferentes partes: 

unidades, tópicos, reflexões, atividades, bibliografia, gráficos e imagens. 

O desenvolvimento do material didático busca ultrapassar barreiras 

geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva interacionista é vista como 

essencial para a modalidade de educação a distância. A equipe de docentes 

desenvolve os materiais didáticos do AVA, atendendo às necessidades 

específicas de cada disciplina e respeitando os referenciais de qualidade 

propostos para a educação de Ensino Superior a distância, estando 

supervisionados por uma equipe multidisciplinar para auxiliar nessa produção e 

adequação do conteúdo com as exigências da formação. 

A produção do material também é apoiada por toda uma equipe técnica do 

NEAD (Núcleo de Educação a Distância), que busca adequar a linguagem com 

imagens interativas do assunto, de forma a desenvolver graficamente para que o 

material fique inovador e motivacional. 

Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA no 

formato PDF, o aluno pode fazer a impressão do livro didático caso entenda 

necessário. 

 

2.15 Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos Processos de 

Ensino-aprendizagem 

 

O Sistema de Avaliação é um instrumento metodológico importante que, 

coerente com a concepção e objetivo do curso, através da utilização de 

instrumentos diversos permite verificar a agregação das habilidades e 
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competências definidas nas DCNs3, no Catálogo Nacional de Cursos e no PPC. A 

avaliação do aluno deve exceder a dos conteúdos, seja conceituais ou 

procedimentais, e observar também as posturas adotadas em relação aos 

desafios que são colocados.  O sistema de avaliação é composto pela parte 

Online e Presencial, as quais equivalem a 45% e 55% da nota final do aluno, 

respectivamente. 

A parte Online dos cursos ofertados na modalidade a distância é composta pelos 

seguintes instrumentos avaliativos: 

1.            Atividade Avaliativa - AA (20% da nota): esta atividade é caráter 

dissertativo, objetiva desenvolver nos alunos uma postura mais ativa e 

investigativa, ressaltando a importância da produção do conhecimento do aluno, 

para que a experiência de aprendizagem se dê de uma forma mais significativa. 

Cada disciplina poderá trazer diferentes formatos de atividades, de acordo com o objetivo 

a ser alcançado, podendo ser: fórum, atividade de pesquisa, elaboração de projetos, 

relatório, resolução de problemas, sempre com base nos conteúdos já trabalhados na 

disciplina. 

2.            Avaliação Online - AO (10% da nota): O processo de avaliação será 

conduzido por meio de um banco de questões, cuja estrutura é elaborada 

conforme padrão ENADE. Esse banco de questões tem por objetivo ser um 

instrumento de avaliação contextualizado, a partir de situações-problemas, 

proporcionando a fixação de conteúdos e a aprendizagem significativa do aluno. 

Serão disponibilizadas 4 Avaliações Online por disciplina, as quais totalizam 10% 

da nota do aluno. 

3.            Atividade Interdisciplinar - AI (15% da nota): objetiva promover a 

conexão entre as duas disciplinas ofertadas no módulo, oportunizando ao aluno 

estabelecer relações entre os conteúdos desenvolvidos.  É o momento no qual os 

dois professores formadores, de forma conjunta, dialogam sobre aspectos 

comuns das disciplinas e propõem uma atividade avaliativa sobre algum dos 

assuntos abordados. A parte Presencial é composta por um instrumento 

avaliativo, a Prova Presencial, que tem caráter obrigatório. 

Avaliação Presencial - AP (55% da nota): A Avaliação Presencial é elaborada 

considerados todos os conteúdos das videoaulas bem como outros recursos 

                                                           
3
 Diretrizes Curriculares Nacionais: comumente será citado como DCNs. 



 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

88 
 

disponibilizados no ambiente da disciplina. As provas são compostas por dez 

questões, sendo oito questões de múltipla escolha e 02 questões dissertativas. 

 

 ONLINE PRESENCIAL 

Atividade AA+ AO + AI AP 

Peso 2,0 + 1,0 + 1,5 55,00 

TOTAL 45,00 55,00 

 

NF = ONLINE (AA + AO + AI) + PRESENCIAL (AP) 

Atividades Online: 45% 

AA - Atividade Avaliativa (peso 2,0 pontos); 

AO- Avaliações Online (peso 1,0 pontos) 

AI - Atividade Interdisciplinar (peso 1,5 ponto); 

 

Atividades Presenciais: 55% 

AP - Avaliação Presencial (peso 5,5 pontos). 

 
2.15.1 Critérios de Aprovação 

 O aluno que obtiver nota final igual ou superior a sete (7,0) é 

considerado aprovado. 

 O(a) Acadêmico(a) que ficar com a Nota Final (NF) entre quatro (4,0) 

e seis vírgula nove (6,9) terá direito a realizar uma prova Substitutiva no valor de 

dez (10,0) pontos. A nota mínima da prova Substitutiva para aprovação na 

Disciplina é de seis (6,0) pontos. 

 

2.15.2 Encontros Presenciais 
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Os encontros presenciais ocorrem semanalmente no polo da instituição. Os 

mesmos têm acompanhamento do tutor da turma, que fará a orientação do aluno 

no encaminhamento das atividades propostas, bem como o atendimento para a 

dissolução de possíveis dúvidas relacionadas ao conteúdo e/ou ao acesso ao 

Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA. 

Esses encontros ocorrem no horário das 19:00 às 20:45, com exceção do 

1º Encontro de cada disciplina, que ocorrerá após a Revisão Online, no caso, das 

21:00 as 22:45. Tem acompanhamento do tutor da turma que fará a orientação do 

aluno no encaminhamento das atividades propostas, bem como fará o 

atendimento para a dissolução de possíveis dúvidas relacionadas ao conteúdo 

e/ou ao acesso ao Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA. Em alguns desses 

encontros, mais precisamente naquele que antecede à Prova Presencial, ocorrerá 

à revisão online do conteúdo. Ressalta-se que durante o processo de interação 

Tutor-acadêmico, utilizarão metodologias que busquem estimular o processo de 

apreensão das teorias, bem como a demonstração da praticidade dos conteúdos, 

por meio de metodologias ativas de aprendizagem. 

 

2.15.3 Avaliação Integradora 

 

A Avaliação Integradora é uma prova presencial que objetiva avaliar o 

desenvolvimento dos discentes, verificar o seu nível de aprendizagem, prepará-

los para os exames de avaliação, assim como acompanhar os conteúdos 

desenvolvidos nas disciplinas da grade curricular. 

Esta prova é assim organizada: 

8 questões objetivas - Conhecimentos Gerais (1 - 8) 

2 questões discursivas - Conhecimentos Gerais (1 - 2) 

28 questões objetivas - Específicas (9 - 38) 

2 questões discursivas - Específicas (3 - 4) 

 

2.15.3.1 A pontuação da Avaliação Integradora 
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De acordo com o seu percentual de acertos na avaliação, você gera uma escala 

de pontuação, que poderá ser distribuída em até 2 disciplinas ofertadas entre 

agosto e novembro/2017. 

A escala de pontuação é a seguinte: 

0 - 19,99 - 0,5 ponto 

20,00 - 39,99 - 1,0 ponto 

40,00 - 59,99 - 1,5 ponto 

Acima de 60,00 - 2,0 pontos 

Os alunos poderão distribuir a pontuação em até 2 disciplinas ofertadas nos 

módulos a serem definidos pela coordenação. 

 

Esta escolha deverá ser informada pelo AVA, ao tutor, até 2 (dois) dias antes da 

prova substitutiva da disciplina escolhida. Posterior a este prazo, a pontuação não 

poderá ser contabilizada, ficando assim para as disciplinas posteriores. 

 
2.16 Número de Vagas 

 

O CST em Gestão Comercial disponibiliza 195 vagas totais anuais. Este 

número de vagas autorizadas visa atender a demanda existente nas empresas 

localizadas nas proximidades do polo sede. 

Tal número de vagas está fundamentado em estudos periódicos com 

dados oficiais do IBGE, CENSO, comunidade regional e acadêmica, e, conforme 

demonstrado nos itens 1.3 (Justificativa de oferta do curso) e 1.7 (Perfil 

socioeconômico do Oeste do Paraná e contexto socioeconômico da região), já 

apresentados anteriormente neste PPC. 

Sabe-se, com base nos estudos acima descritos, pode exemplificar com a 

cidade de Cascavel, que contém aproximadamente uma população de 320.000 

habitantes. O posicionamento geográfico do município transformou a cidade em 

um grande entroncamento logístico, onde se faz presente e atuante os modais 

aéreo, rodoviário e ferroviário. Somando-se a isto a grande quantidade de áreas 

agricultáveis, a cidade de Cascavel, segundo dados aferidos pelo IPARDES, 

possui aproximadamente 10.619 empresas que geram 99.337 vagas de 

empregos diretos nos diversos segmentos econômicos. Já a Região oeste do 



 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

91 
 

Estado do Paraná é conhecida pela sua grande produção primária por meio de 

uma agricultura forte e moderna e pela grandiosidade de suas Cooperativas de 

transformação. A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande 

parcela de empresas cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do 

Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o 

setor gerou de riqueza no ano de 2016 aproximadamente R$70 bilhões e teve um 

crescimento de 17% em relação ao ano anterior. Este cenário exige uma grande 

quantidade de capital e profissionais capacitados para contribuir com o 

desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas. 

Outro fator que justifica a oferta do curso de CTS em Gestão Comercial na 

instituição é a ampla possibilidade de inserção no mercado de trabalho regional, 

haja vista que a Região Sul do Brasil apresenta grande representatividade na 

economia do país. Além disso, o estado do Paraná, sendo um dos mais 

desenvolvidos, possui um setor terciário bem consolidado, além de um setor 

industrial bastante expansivo e diversificado. Este cenário torna-se bastante fértil 

para investimentos intelectuais e profissionais. 

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema 

FIEP (Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná 

possui 3,2 milhões de empregos formais, o que representa 6,4% do total 

brasileiro. Desse volume, cerca de 27,8% estão vinculados à indústria, 

posicionando o estado como o quarto maior parque industrial do Brasil, 

concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região Metropolitana de 

Curitiba), Norte-Central e Oeste. [1]4 

A indústria paranaense atualmente conta com 56,4 mil estabelecimentos, 

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente 

esse quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, 

colocando o desempenho paranaense em patamares superiores à média 

                                                           
[1] Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel 

Valença; Marília de Souza ... [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

[2] Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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nacional. As mesorregiões que mais contribuíram para essa dinâmica foram a 

Centro-Ocidental, com crescimento de 95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%. 

[1] 

O Oeste do Paraná apresenta um PIB industrial de 14,1% do estado. Os 

empregos industriais representam 11,7% do estado. Na cidade de Cascavel os 

empregos industriais apresentaram um aumento de 45% entre 2007 e 2014, um 

índice bastante acima da média do estado, que foi 31%. Nesse mesmo período, a 

cidade apresentou um aumentou de estabelecimentos industriais de 92,5%, 

sendo que a média estadual foi de 56,4%. [1] 

Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região 

Oeste do Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados 

apresentam informações que confirmam a necessidade da formação de 

Tecnólogos em Gestão Comercial para atender toda a demanda regional. [2] 

Essa pesquisa aponta que o Paraná é o maior em empregos no Abate de 

Aves no Brasil, com 31% da participação nacional, segmento que tem grande 

demanda por Tecnólogos em Gestão Comercial para atuar na comercialização de 

seus produtos. O estado também é o 3º maior em empregos na fabricação de 

carrocerias para ônibus, com 11,7% da produção nacional. E no abate de suínos 

também está em 3º lugar a nível nacional, com representatividade de 18,5%. [2] 

Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais 

relevantes na região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência 

mostra as atividades que mais empregam na região Oeste do Paraná, 

apresentando sua participação em número de empregos em relação ao estado. 

[2]5 

 

Número de 

Empregos no 

Participação em 

relação ao Estado 

Município /Empresas Destaque 

na participação 

                                                           
[1] Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel 

Valença; Marília de Souza ... [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

[2] Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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Oeste do Paraná (%) 

1.458 99,6 Cascavel (Empresa Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora (Empresa 

Copacol) 

20.345 38,5% 

Matelândia (Empresa Lar) 

Cafelândia (Empresa Copacol) 

Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 

Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 

Marechal C. Rondon e Matelândia 

(Empresa Frimesa e diversos 

outros laticínios menores) 

4.111 54,4% Toledo (Prati Donaduzzi) 

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em 

Números”, Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

 

As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e 

representam 16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em 

sua área grandes cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas 

do Paraná 7 (sete) estão localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são 

apresentadas as principais cooperativas do Oeste do Paraná em faturamento, e 

sua presença na região. [2] 
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Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI 

 

Diante do exposto, faz-se evidente a importância de se ofertar à 

comunidade regional o curso CTS em Gestão Comercial, fomentando a pesquisa 

e extensão técnico-científica em prol do progresso socioeconômico da região e 

consequentemente do país. 

Apoiado nestes indicadores, podemos compreender que o tecnólogo em 

CTS em Gestão Comercial poderia contribuir para maior oferta de serviços 

prestados à população da cidade de Cascavel e região, ao serem inseridos mais 

profissionais especializados no mercado do trabalho. 

A admissão à educação superior nas vagas disponibilizadas na UNIVEL 

está baseada em: mérito, capacidade, esforços, perseverança e determinação, 

mostrados pelos jovens que buscam o acesso à educação superior, adquiridos 

anteriormente no ensino médio, bem como não permite qualquer discriminação 

com base em raça, sexo, idioma, religião ou em considerações econômicas, 

culturais e sociais, nem tampouco em incapacidade física. 

A forma de acesso ao Centro Universitário UNIVEL ocorre no sistema 

modular através do edital de abertura do processo seletivo. A Instituição 

disponibilizará no seu site todas as informações necessárias para o candidato, 

tanto a formação acadêmica do corpo docente vinculado ao curso, bem como, a 

infraestrutura existente (física e acadêmica da IES). 

Ressalta-se que o número de vagas autorizadas atende de forma excelente 

a demanda existente no polo sede, considerando o município de Cascavel e a sua 

microrregião. 
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O acesso para aluno é possível através de diversas formas: 

- Candidatos com os cursos de ensino médio, ou equivalente, concluído e 

que tenham sido classificados no processo seletivo tradicional e ou agendado da 

Instituição e pelo ENEM; 

- Portadores de diplomas de ensino superior devidamente registrado desde 

que hajam permanecido vagas abertas, após o encerramento das matriculas dos 

selecionados; 

- Alunos vinculados em outras Instituições através do processo de 

transferência desde que haja sobra de vagas; 

- Transferências de alunos através de ex-officio. 

- Para os cursos na modalidade a distância (EAD), o Processo Seletivo 

Agendado, havendo vagas remanescentes, ocorre até que sejam preenchidas 

todas as vagas. 

O Centro Universitário UNIVEL poderá adotar outros critérios de acesso 

através do Conselho Superior que regulamentará a sistemática do acesso dentro 

da Legislação vigente. 

 

3 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

3.1 Núcleo Docente Estruturante 

 

Conforme Resolução CONAES nº 01, de 17/06/2010, após autorização do 

CST de Gestão em Gestão Comercial na Modalidade a Distância - EaD o Núcleo 

de Docente Estruturante - NDE deverá ser composto por membros do corpo 

docente do curso, que exerça liderança acadêmica no âmbito do mesmo, 

percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do 

ensino, em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição e que 

atuem sobre o desenvolvimento do curso e respeitada a titulação docente, as 

atribuições e o número mínimo de membros prevista na referida Resolução. 

O NDE do Curso Superior é definido por indicação do Colegiado do curso e 

pela aprovação da Pró-reitoria Acadêmica para o período válido de um ano, 
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podendo ser automaticamente renovado por mais um ano. O atual NDE é 

composto pelos seguintes membros: 

QUADRO 8 – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 
Professor Titulação Regime de Trabalho 

Lúcio Scheuer Mestre Integral 

Nilson dos Santos Dias Mestre Integral 

Janaina Kriguer Mestre Parcial 

Eric Vinicius Lucion Mestre Integral 

Fabiano Lima Tykalowitz Mestre Parcial 

 

3.2 Equipe Multidisciplinar 

 

O Centro Universitário UNIVEL conta com um instrumento de ampliação da 

oferta de ensino e de fortalecimento da sua qualidade que é o pilar da Instituição. 

Esse instrumento é o Núcleo de Educação a Distância – NEAD6 que vem com a 

proposta de uma aprendizagem colaborativa que busca, por meio de tecnologias 

da informação e de comunicação, a consolidação de novas formas de interação 

entre a instituição e a comunidade em que se insere. 

O Núcleo de Educação a Distância é o responsável pela gestão de todas 

as disciplinas que são ofertadas nesta modalidade na UNIVEL, desde as 

disciplinas online dos cursos de graduação e pós-graduação 100% a distância, 

com exceção do encontro presencial obrigatório para a realização da prova 

presencial das disciplinas ou módulo, inclusive as disciplinas online integrantes do 

currículo dos cursos de graduação  presenciais. 

A oferta de disciplinas integrantes do currículo dos cursos na modalidade 

semipresencial é regulamentada pela Portaria N° 1.134, de 10 de outubro de 2016 

desde que a avaliação para aferição do aproveitamento discente seja presencial. 

A Portaria permite às Instituições de Ensino Superior à oferta nessa modalidade 

(integral ou parcial) até o máximo de 20 % (vinte por cento) da carga horária total 

do curso. No Centro Universitário UNIVEL a oferta de conteúdos programáticos é 

realizada em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que está integrado ao 

                                                           
6
 Núcleo de Educação à Distância: comumente será citado como NEAD. 
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sistema acadêmico (TOTVS) e atende aos processos de ensino e de 

aprendizagem, garantindo a interação entre docentes, discentes e tutores. 

Ressalta-se que a instituição possui uma longa e bem sucedida 

 experiência na implantação dos 20% (vinte por centro) na maioria dos cursos de 

graduação desde 2007, culminando, assim, com o credenciamento da IES para 

oferta de cursos na modalidade a distância, através da Portaria Ministerial nº 325, 

de 16/04/2013, bem como, a criação do primeiro polo nesta modalidade, 

denominado Polo/Sede. 

Na modalidade a distância, as responsabilidades no Centro Universitário 

UNIVEL, ocorrem através do seu Núcleo de Educação a Distância em conjunto 

com as coordenações de curso e a Pró-Reitoria Acadêmica. A instituição é 

credenciada para oferta de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade 

a distância, bem como, a criação do primeiro polo nesta modalidade, denominado 

POLO/SEDE que organizam as EQUIPES MULTIDISCIPLINARES para definirem 

suas propostas pedagógicas de acordo com sua filosofia e missão, pressupostos 

didáticos pedagógicos vigentes. 

Esses pressupostos amparados nos referenciais de qualidades, científicos 

e na tecnologia atende a legislação em vigor, a necessidade social e educacional, 

devidamente contextualizada dando o suporte necessário à formulação das 

estratégias educacionais pela EQUIPE MULTIDICIPLINAR. 

A EaD tem como desafio superar as distâncias. A sua relação espaço físico 

e temporal, mas apoiam-se fundamentalmente nos meios de comunicação e na 

tecnologia para construir a aprendizagem de forma individual e coletiva ao mesmo 

tempo em que socializa e democratiza a educação. 

Considerando esta necessidade de uma reordenação do processo 

educativo desde o Planejamento, a Execução, o Acompanhamento e a 

Avaliação, os quais ficam subordinados a uma equipe de educadores, com 

diferentes atribuições e responsabilidades. 

Numa primeira fase há a construção de textos, definições de imagens, de 

atividades, diferentes propostas didáticas e/ou jogos pedagógicos para 

abastecerem os webdesigners na estruturação e modelagens do curso antes da 

divulgação do mesmo. 
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Esta fase é estratificada em diferentes momentos técnicos onde 

especialistas congregam seus esforços no sentido de “harmonizar” as temáticas e 

assuntos a serem abordados, em sequência lógica, ou não, para estimularem os 

alunos de diferentes e variadas formas, bem como para a maior efetividade dos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

Apropriamo-nos dos dez itens básicos dos Referenciais de Qualidade da 

Educação a Distância/MEC para definição própria: 

01- Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos 

para o curso como um todo e para o curso específico; 

02- Desenho do projeto: a identidade da educação a distância; 

03- Equipe profissional multidisciplinar; 

04- Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

05- Qualidade dos recursos educacionais; 

06- Infraestrutura de apoio; 

07- Avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

08- Convênios e parcerias; 

09- Edital e informações sobre o curso na modalidade a distância; 

10- Custo de implementação e manutenção do curso. 

Para atender aos requisitos técnicos, didáticos e legais, a EQUIPE 

MULTIDICIPLINAR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, formada por especialistas, 

das mais diferentes áreas de conhecimento reúnem-se para participarem desde o 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação até a conclusão do curso. 

São integrantes desta EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: 

 Rafael Guzzo – Desenvolvedor Web 

 Cezar Roberto Versa – Ciências Humanas e Comunicação Social. 

 Douglas Cavalheiro da Silva – Editor de áudio e vídeo 

 Eric Vinicius Lucion – Professor Tutor 

 Keila Priscila dos Santos – Professor Tutor 

 Lademir Renato Petrich – Ciências Humanas 

 Lucio Scheuer – Ciências Sociais Aplicadas 

 Daniel Jesuíno Gris - Diagramador 

 Maria Françoise da Silva Marques – Designer Educacional 
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 Mariza Mattos – Gravação das Vídeo/Aulas. 

 Osvaldo Mesquita Junior – Ciências Sociais Aplicadas 

 Rodrigo Silvério Cardoso – Comunicação Social, Relações Públicas 

 Tânia Cristina Kaminski Alves Assini – Área Saúde e Humanas 

 Tiago Francisco Buosi – Área Tecnologia (Diretor NEAD) 

 

3.3 Atuação do Coordenador de Curso 

 

O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar somente 

como gestor de recursos e articulador, mas também como gestor de 

potencialidades e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é o primeiro a 

favorecer e implementar mudanças que aumentem a qualidade do aprendizado 

contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as pessoas 

envolvidas no processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, corpo 

administrativo, corpo financeiro, entre outros. 

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse 

cenário global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à 

implementação de ações solidárias que concretizem valores de responsabilidade 

social, justiça e ética. Do coordenador espera-se o desenvolvimento de várias 

atividades capazes de articular todos os setores e fortalecer a coalizão do 

trabalho em conjunto, para incrementar a qualidade, legitimidade e 

competitividade do curso, tornando-o um centro de eficiência, eficácia e 

efetividade rumo à busca da excelência. 

De acordo com o Regimento, cabe ao coordenador, como presidente do 

Colegiado do curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões; representar 

o Colegiado junto à Pró-reitoria Acadêmica; executar e fazer  executar as 

decisões aplicáveis ao Colegiado; orientar, coordenar e fiscalizar todas as 

atividades de ensino e extensão, no âmbito do Colegiado; cooperar com os 

demais Colegiados de Curso do Centro Universitário UNIVEL na organização, 

orientação e fiscalização das atividades de ensino-aprendizagem e extensão de 

interesse comum; exercer, no âmbito do Colegiado, a ação disciplinar; Exercer as 

demais atribuições que lhe sejam próprias. 
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3.3.1 Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do 

Coordenador 

 

COORDENADOR: Prof. Lúcio Scheuer 

Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Humanas 

Arnaldo Busato (1985), MBA Executivo em Gestão Empresarial pela UEM 

Maringá (1998) Pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Univel 

(2006), Especialista em Educação a Distância pela OPET (2012), Mestre em 

Engenharia de Produção pela UFSC SC (2001), doutorando em Administração 

pela PUC PR (2017-2021). 

Funcionário do Banco do Estado do Paraná S.A. de 1984 a 2001 e do 

Banco Itaú S.A 2001 a 2003. Gerente Bancário de 1993 a 2003. 

 

3.3.2 Experiência em educação à distância 

 

O Coordenador é Pós Graduado Lato Sensu  em Educação a Distância 

pela OPET (2012). Atua como coordenador do CST de Gestão Comercial desde 

2010, onde a Univel tem o EaD 20%. Atualmente é professor das disciplinas de 

Mercado de Capitais e Empreendedorismo em EaD da Univel. 

 

3.3.3 Experiência em Educação Superior 

 

Experiência Profissional no Magistério Superior desde 02/02/2002 na 

UNIVEL - professor da graduação (2002- atual) (disciplinas ministradas: 

Economia, Economia De Empresas, Economia Monetária, Microeconomia, 

Macroeconomia, Mercado de Capitais e Empreendedorismo. 

Experiência profissional fora do magistério superior 21 anos: 2 anos de 

Hermes Macedo S.A, 17 anos no Banco do Estado do Paraná S.A e 2 anos no 

Banco Itaú S.A. 
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3.3.4 Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

 

O Coordenador do CST de Gestão Comercial – na modalidade a distância 

é contratado pelo regime CLT com regime de dedicação exclusiva (DE) com 60 

(sessenta) horas semanais, prestando trabalho exclusivamente para o Centro 

Universitário. 

 

3.3.4.1 Carga Horária de Coordenação de Curso 

 

O Coordenador do CST de Gestão Comercial na modalidade a distância  

do Centro Universitário  dedica ao CST e Gestão Comercial  (presencial e a 

distância) 20 (vinte) horas semanais de trabalho e as demais em outras 

atividades. 

 

3.4 Corpo Docente: Titulação 

 

O corpo docente do Curso de Gestão Comercial, modalidade EAD, é 

constituído por professores que, além de reunirem qualidades de educadores e 

pesquisadores, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores 

explicitados no Regimento Geral do Centro Universitário Univel, no Plano de 

Carreira Docente e demais normas aprovadas pelo Conselho Superior – 

CONSEPE. 

 No Centro Universitário UNIVEL, as políticas institucionais de Recursos 

Humanos demonstram equilíbrio na distribuição dos níveis de titulação, ampliando 

o percentual de mestres e doutores.  

 A IES preocupa-se com a formação e seleção de quadro docente 

qualificado, de modo a propiciar o desenvolvimento e dar suporte às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 Para atingir os objetivos a IES incentiva a formação do corpo docente, 

oferecendo apoio para participação em programas de pós-graduação lato e stricto 

sensu, participação em congressos acadêmicos e capacitação didático 

pedagógica.  
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 Ressalta-se que a maioria do corpo docente deste curso possui titulação de 

pós-graduação stricto sensu (mestres e doutores), atendendo ao previsto na  

LDB - Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que em seu art. 66 prevê que: “A 

preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. 

 Os professores que compõem o quadro do Curso Gestão Comercial EAD 

passaram por uma análise detalhada que justifica seu desempenho em sala de 

aula e capacidade de analisar os conteúdos curriculares conectando-os com os 

objetivos de suas disciplinas e o perfil do egresso, baseando-se em suas 

experiências de formação técnica, profissional e pessoal consideradas adequadas 

para condução de excelência do processo de ensino aprendizagem em sala. 

 Com base no perfil apresentado, pode-se afirmar também que os mesmos 

detém capacidade de fomentar o raciocínio crítico com base em literatura de alto 

nível técnico, proporcionando assim acesso a conteúdo de ponta aos acadêmicos 

e incentivando-os a produção do conhecimento relacionados a pesquisa 

universitária e fomentando os grupos de estudo e publicações. 

 Vale ressaltar que todos os docentes possuem uma pasta individualizada 

em setor próprio da IES que contém todas informações e cópias de suas 

diplomações, experiências e publicações devidamente atualizadas. 

 

3.5 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

O Regime de Trabalho do corpo docente do CST em Gestão Comercial  

 é distribuído em Tempo Integral (TI), Tempo Parcial (TP) e Horistas. O 

regime de contratação, sempre sob a égide da legislação trabalhista, obedece aos 

critérios definidos pela Instituição, que privilegia os docentes com melhor 

qualificação acadêmica na contratação pelos regimes de Tempo Integral (TI) e 

Tempo Parcial (TP). 

Estes docentes assumem responsabilidades de atividades de ensino e 

pesquisa/iniciação científica e extensão. Na carga de horas-atividades distribuídas 

aos docentes para desenvolvimento de projetos e programas de ensino, iniciação 

científica e extensão, quanto maior a qualificação do professor, maior o percentual 
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de horas/atividades. Na distribuição da jornada horária dos professores estão 

incluídas, além das tarefas de ministração de aulas; preparo, aplicação e correção 

de provas; testes ou exames; tempo para orientação discente; participação em 

projetos de pesquisa/iniciação científica e extensão, em atividades culturais; em 

gestão acadêmica (NDE e Colegiado); orientação de trabalhos científicos e 

participação em programas de capacitação docente, tutoria e orientação dos 

Trabalhos de Curso, entre outros. 

Os professores do Centro Universitário UNIVEL detém uma documentação 

individualizada que contém suas atividades e horas destinadas a cada semestre 

letivo, que são utilizados para planejamento e gestão de melhoria de sua 

performance institucional. 

 

3.6 Experiência Docente 

 

Todos os docentes do Curso de Gestão Comercial EAD da Univel são 

avaliados por meio de uma análise de qualificação técnica para caracterizar sua 

capacidade de possibilitar ao acadêmico um processo de ensino aprendizagem 

eficiente, demonstrando experiências profissionais no magistério e fora dele, 

buscando subsidiar o bom andamento da sala de aula de forma a possibilitar 

exemplos práticos aliados à teoria, ministradas de suas respectivas unidades 

curriculares, promovendo a interdisciplinaridade de forma a desenvolver 

adequadamente as competências e habilidades previstas para suas disciplinas, 

no alunado. 

Ademais, além da questão do ensino, analisa-se a experiência e aderência 

do docente a pesquisa e extensão, através de análise de suas publicações e 

orientações na área de pesquisa para promover acesso a pesquisas de ponta, 

tanto para leitura no andamento das aulas quanto para produção em projetos 

direcionados ao curso, possibilitando aos discentes essa experiência.  
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3.6.1 Experiência Profissional do Docente – Excluída a Experiência no Exercício 

da Docência Superior 

 

Conforme relatório de estudo produzido sobre o corpo docente,comprovado 

pela  cópia da carteira profissional é possível verificar a grande maioria dos 

docentes deste curso detêm experiência fora do magistério superior, sendo 

possível de se comprovar através das demonstrações registradas no currículo 

lattes e nas documentações pessoais dos professores.  

No momento da seleção docente, é muito valorizada sua experiência no 

mundo do trabalho, haja vista a possibilidade de contextualizar suas aulas com 

exemplos do mercado e situações práticas, promovendo a inter-relação entre 

teoria e prática no decorrer das aulas com os alunos e promovendo a reflexão da 

necessidade de interdisciplinaridade no contexto do trabalho, levando sempre em 

consideração as competências a serem formadas no perfil do egresso deste curso 

e as habilidades profissionais do mesmo. 

  

3.6.2 Experiência no Exercício da Docência Superior 

 

Conforme relatório de estudo produzido sobre o corpo docente, 

comprovado pela cópia da carteira profissional  é possível verificar que o corpo 

docente detêm experiência no exercício da docência superior, sendo possível de 

se comprovar através das demonstrações registradas no currículo lattes e nas 

documentações pessoais dos professores.  

Com base nessa análise, pode-se afirmar que o tempo de experiência dos 

mesmos permite que consigam atingir o linguajar adequado para a melhor 

comunicação com os acadêmicos, identificando as dificuldades dos mesmos 

quando for o caso e explicitando exemplos práticos sobre o conteúdo, elaborando 

atividades e avaliações adequadas ao processo de aprendizagem, liderando a 

turma que o reconhece pela sua capacidade e produção, de modo a sempre 

utilizar os resultados deste processo para melhoria de sua prática docente. 
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3.6.3 Experiência no Exercício da Docência na Educação à Distância 

 

Pode-se afirmar que o tempo de experiência dos docentes que ministram 

as disciplinas na modalidade a distância permite que consigam atingir o linguajar 

adequado para a melhor comunicação com os acadêmicos, identificando as 

dificuldades dos mesmos quando for o caso e explicitando exemplos práticos 

sobre o conteúdo, elaborando atividades e avaliações adequadas ao processo de 

aprendizagem, liderando a turma que o reconhece pela sua capacidade e 

produção, de modo a sempre utilizar os resultados deste processo para melhoria 

de sua prática docente. 

 

3.7 Atuação do Colegiado de Curso  

 

O colegiado tem como competência apreciar, mediante parecer, os planos 

de ensino, programas, bibliografias e ementas de cada disciplina, conforme as 

exigências do projeto pedagógico do curso, antes do início do período letivo, com 

a devida atualização, para aprovação do CPE7; sugerir medidas para aperfeiçoar 

o perfil profissional de cada curso, em função das características profissionais e 

sociais; planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos trabalhos 

escolares e serem exibidos dos alunos, nas várias disciplinas do curso, de acordo 

com o Calendário Escolar; sugerir e propor para o coordenador do curso, cursos 

extraordinários, seminários ou conferências julgadas necessárias ou úteis à 

formação profissional dos alunos; indicar ao seu coordenador, bibliografia 

específica necessária aos planos de ensino, em tempo hábil para constar do 

plano orçamentário; promover o entrosamento das matérias e/ou disciplinas de 

sua área com as demais, propiciando o bom andamento dos conteúdos 

programáticos; zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino das 

disciplinas que o integram; propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da 

pesquisa e da extensão; exercer as demais funções previstas neste Regimento ou 

que lhe sejam delegadas. 

                                                           

7
 Centro de Pesquisa e Extensão: comumente será citado como CPE. 
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O colegiado do curso, que detém representatividade dos segmentos, se 

reúne ao menos duas vezes por ano, tendo todas as suas reuniões registradas 

em atas e também no Formulário de registro de ações do colegiado, o qual é 

avaliado periodicamente por equipe específica formada para essa finalidade com 

um fluxo determinado para o encaminhamento das decisões lá deliberadas, sendo 

que tais avaliações são utilizadas para melhorias das práticas de gestão do 

mesmo. 

 

3.8 Titulação e Formação do Corpo de Tutores do Curso 

 

A Titulação, formação e experiência, em conjunto com o regime de trabalho 

da equipe de tutoria atende claramente as disciplinas EAD previstas para o Curso 

de Gestão Comercial EAD, haja vista que os mesmos são graduados na área da 

disciplina pelas quais são responsáveis e a maior parte deles possui titulação em 

pós graduação stricto-sensu. 

 

3.9 Experiência do Corpo de Tutores em Educação a Distância  

 

O Centro Universitário UNIVEL valoriza e contempla o corpo de tutores com 

significativa experiência na educação a distância, estando apto a perceber as 

dificuldades dos discentes e atuar em casos de dificuldades de acesso ao curso e 

aos recursos disponíveis no Ambiente Virtual, bem como, quando solicitado, nas 

dificuldades vinculadas ao conhecimento básico de informática a tutoria também 

presta este suporte, auxiliando individualmente os acadêmicos com maiores 

dificuldades de aprendizagem. 

No que diz respeito às atividades de progresso no exercício da tutoria, 

destaca-se a orientação aos alunos sobre as etapas do curso, no envio de 

mensagens aos alunos acerca do cumprimento dos prazos, estabelecendo assim 

uma rotina de estudo para o aluno com auxílio do docente. Neste contexto, o 

relacionamento entre tutoria e alunos se torna fundamental para motivação e 

desempenho dos alunos no decorrer de seus estudos, buscando sempre expor o 

conteúdo com linguagem aderente às características da turma. 
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Enquanto mediador dos processos de ensino e aprendizagem, a tutoria 

desempenha seu exercício na participação e direcionamento nas atividades 

colaborativas no ambiente virtual de aprendizagem, destacando os principais 

conteúdos abordados nos temas das disciplinas, fornecendo feedback nas 

atividades realizadas e indicando materiais complementares relacionados ao 

conteúdo, apresentando sempre exemplos contextualizados com as disciplinas.  

O corpo de tutores do Centro Universitário Univel, além da titulação, 

experiência na educação à distância participam periodicamente de capacitação de 

tutores oferecida pela instituição. Isso faz com que os mesmos demonstrem 

grandes condições de desenvolver um trabalho diferenciado e adotar práticas 

comprovadamente exitosas e inovadoras na modalidade EAD, como por exemplo, 

a repaginação do ambiente virtual da instituição para melhor individualização do 

curso e facilidade para o acadêmico, entre outras práticas. 

 

3.10 Interação entre Tutores (Presenciais – Quando For O Caso – E A 

Distância), Docentes e Coordenadores de Curso à Distância 

 

O tutor é uma das peças chave na educação à distância, cabendo a ele 

fazer a mediação das atividades pedagógicas e atividades de interação entre os 

professores, alunos e os conteúdos. Atua como facilitador do processo de ensino-

aprendizagem, ou seja, tem o papel de orientar e apoiar o estudante durante seu 

aprendizado. Para tanto, esse profissional é possuidor de determinadas 

competências como, por exemplo, conhecer o conteúdo das disciplinas, sendo 

capaz de ajudar o discente nas dificuldades que se apresentarem, permitindo que 

este aluno se sinta confortável e motivado para explorar todos os recursos que 

estão disponíveis para seu aprendizado, dentre eles, a participação em atividades 

colaborativas, bem como o incentivo no desenvolvimento de sua autonomia e 

independência para a realização de seus estudos. 

É responsável, sempre apoiado e em consonância com os docentes das 

disciplinas e o coordenador do curso, por incentivar o aluno na realização de seu 

curso, assim como a fornecer informações fundamentais, tais como datas de 

atividades e provas. É função do monitor também, orientar o aluno sobre o acesso 

ao Ambiente Virtual e às ferramentas das quais ele dispõe para que seu 
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aprendizado seja agradável e eficiente, lembrando-o, é claro, do cumprimento de 

prazos e realização das atividades propostas. 

Em sendo necessário elucidar situações que envolvem dificuldades ou 

encaminhamentos com relação ao curso, que podem vir a fugir da área de 

atuação do tutor, ele irá repassar tais demandas dos alunos ao docente e/ou ao 

coordenador, para que o aluno sinta-se apoiado por toda a equipe multidisciplinar 

presencial e a distância responsável pelas soluções das problemáticas 

encontradas. 

 

3.11 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 

O Centro Universitário acredita na iniciação científica/pesquisa como um 

grande diferencial de desenvolvimento humano e mercadológico. Nas mais 

diversas áreas do conhecimento, a pesquisa abre caminhos que permitem o 

amadurecimento acadêmico de professores e discentes dedicados a procurar 

respostas.  

A realização da iniciação científica/pesquisa integrada à graduação reflete 

a busca incessante do homem na solução dos problemas do cotidiano. Assim, o 

Centro Universitário Univel desenvolve a iniciação científica/pesquisa, o ensino e 

a extensão, a fim de produzir e divulgar o conhecimento através da produção 

científico-acadêmica nos campos técnico, científico e artístico-cultural. 

No que tange à produção científica, cultural, artística e tecnologia do corpo 

docente do curso Gestão Comercial EAD, a ser comprovado, nas pastas 

docentes, pela comissão do MEC/INEP no momento da visita in loco, é possível 

vislumbrar que os docentes possuem um número significativo de produções nos 

últimos 3 anos. 

 

 

 

 

4 INFRAESTRUTURA 
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O Centro Universitário UNIVEL dispõe dos mais diversos recursos 

necessários para que se desenvolva de maneira excelente o processo de ensino-

aprendizagem. Para tanto, esta seção irá descrever de modo pormenorizado a 

infraestrutura destinada ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 

em EaD. 

 

4.1  Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral 

 

O Centro Universitário Univel dispõe de infraestrutura física própria 

localizada na Avenida Tito Muffato , nº 2317, Bairro Santa Cruz, Município de 

Cascavel, Estado do Paraná.  

Constituída, atualmente, por quatro edificações e quinta em fase de 

construção as instalações prediais do Centro Universitário foram projetadas para 

atender às finalidades educacionais e às especificações técnicas quanto às 

dimensões, à iluminação, à ventilação, e acústica, que se encontra em excelente 

estado de conservação.  

As instalações físicas acadêmicas e administrativas da UNIVEL são 

adequadas ao número de usuários atuais e futuros e para o ramo de atividade 

que trabalha. Todas as salas de aula, biblioteca e demais espaços e 

dependências de utilização acadêmica estão equipados com ar condicionado, 

mobiliário e iluminação adequada, isolamento de ruídos, equipamentos de 

prevenção de incêndio e boa higiene. Além destas características, as instalações 

atendem aos requisitos de acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais.  

 O Centro Universitário UNIVEL possui 32 salas medindo 10 m² destinadas 

aos professores de regime integral. Este espaço é dotado da seguinte 

infraestrutura: 01 mesa de trabalho; 02 cadeiras, sendo que a do usuário é 

ergonômica, estofada e giratória; 01 armário; 01 gaveteiro; 01 Computador, 

conectado em rede com uma impressora laser compartilhada; 01 ar-condicionado 

quente/frio; além de todos os materiais de consumo e demais equipamentos 

necessários. 
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            Os professores TI possuem cada um  01 (um) espaços de trabalho, a Sala 

com  (10,0 m²) cada. As instalações foram projetadas buscando criar um 

ambiente agradável de convivência entre as coordenações e os docentes, sendo 

um ambiente onde se possa trabalhar com concentração.  

           Além disso, para facilitar os trabalhos, há 06 (seis) Secretarias  

permanentes que atendem  as Coordenações e docentes (TI),  (impressões, 

escalamento, contrato e relatórios  de estágios, impressão e conferência  de diário 

classe, entrega de recados e avisos, ponto dos docentes, atendimento e recepção 

aos acadêmicos, entre outros). 

           O Ambiente possui: Acústica, Iluminação, Climatização ( split), Mobiliário 

(moveis e equipamentos),  Limpeza, Segurança, Acessibilidade ( Pessoas com 

necessidades especiais ou mobilidade reduzida), Privacidade, Atendimento ao 

Discente.  Há pelo menos um dos computadores disponíveis com Programa de 

Skype instalado regularmente.  

 

4.2  Espaço de Trabalho para o Coordenador 

 

O Centro Universitário UNIVEL disponibiliza para o coordenador do CST 

em Gestão Comercial na modalidade a distância possui gabinete de trabalho para 

o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas da coordenadora de 

curso, exclusivo e individual, com equipamentos de informática, acesso a internet 

e rede wi-fi, bom dimensionamento, limpeza, iluminação, acústica, climatização, 

acessibilidade, conservação, comodidade e mobiliário adequados.  

A coordenação do curso conta também com recepção e atendimento a 

docentes e discentes do curso realizada por funcionários do corpo técnico-

administrativo que dão apoio e suporte às demandas da coordenação em tempo 

integral de funcionamento da mesma. Todos os ambientes são modernamente 

equipados de forma a garantir conforto, acessibilidade plena e comodidade aos 

discentes. 

            A Coordenador do Curso de CTS em Gestão Comercial EaD possui  01 

(uma) sala de  (11,2 m²)  para recepção docente e discentes. As instalações 

foram projetadas buscando criar um ambiente agradável de convivência entre as 
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coordenações, discentes e os docentes, sendo um ambiente onde se possa 

trabalhar com concentração e atender individualmente ou em grupos com 

privacidade. Há pelo menos um dos computadores com Programa de Skype 

instalado regularmente.  

 

4.3 Sala Coletiva de Professores 

 

O Centro Universitário possui excelente sala dos professores com 120 m² 

(cento e vinte) e funciona com estrutura adequada à recepção dos docentes e 

demais atividades, atendendo, plenamente, aos requisitos de dimensionamento, 

limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, conservação, 

comodidade e mobiliário adequados.  

A sala de professores é coletiva é utilizada de maneira rotativa por 

professores. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, sanitários, espaços de integração, entre outros, 

descritos a seguir:  

I. Recepção com atendente nos dois turnos, telefone com ramal, estante com 

revistas atualizadas e materiais didáticos disponíveis para os professores com 

solicitação prévia.  

II. Copa, com funcionárias para atendimento os professores nos dois turnos de 

funcionamento da IES, estando equipada com geladeira duplex com 240 

(duzentos e quarenta) litros de capacidade, lanches variados, bolachas diversas, 

café preto, café com leite, filtro de água, sucos, sendo diariamente fornecida aos 

professores. 

 III. Espaço equipado com 04 (quatro) computadores, utilizados de forma rotativa  

IV. Além de 02 (dois) banheiros, sendo 1 (um) feminino e 1(um) masculino, 

devidamente adequado as necessidades especiais. 

A sala de professores é coletiva, utilizada de maneira rotativa pelos 

professores. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, recursos tecnológicos, 02 sanitários (masc. e Fem.) 

com acessibilidade, espaços de integração e recreação, apoio técnico-
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administrativos, espaço para o Coffea Break (na entrada e no intervalo) onde são 

servidos lanches gratuitamente e diariamente para os professores, entre outros.   

 

4.4 Salas de Aula 

 

As instalações acadêmicas são dotadas de toda a infraestrutura necessária 

para a utilização de seu corpo social. Todas as salas de aula do CST em Gestão 

Comercial, modalidade a distância em número suficiente para atendimento ao 

curso estão implantadas de modo excelente e equipadas, segundo a finalidade 

em termos de mobiliário e equipamentos específicos. 

 Diariamente são executados serviços de limpeza e manutenção, que 

colaboram na conservação dos móveis, pisos e recursos didáticos existentes.  

As salas apresentam dimensões e acústica necessárias para atender a 

quantidade de discentes em seu interior, com climatização e iluminação que 

obedecem aos critérios estabelecidos para salas de aula.  

Dispõem de multimídia, quadro branco, mesa e cadeiras estofadas para 

docentes e discentes. Todas as salas possuem ar condicionado e placas 

indicativas com número da sala e bloco. Cada sala possui acesso à internet 

banda-larga, via rede wireless, além do acesso a artigos eletrônicos, bibliotecas 

virtuais e ao acervo da biblioteca.  

Quando há necessidade ou nos casos da existência de situações especiais 

(alunas com gravidez de risco, acidentados, recém-operados, entre outros), a 

turma é alocada para salas adequadas à acessibilidade, localizadas no piso térreo 

ou mais próximas possível dos equipamentos que garantam facilidade ao 

deslocamento dos discentes.  

O Centro Universitário possui ainda área destinadas à alimentação, com 

serviço de lanchonete; serviço de reprodução gráfica; áreas de convivência e 

auditório, com todos os requisitos necessários para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino e 

aprendizagem, no Curso de CTS em Gestão Comercial EAD , modalidade a 

distância, possui 02 (duas)  salas de aula, localizadas no bloco B, 2º piso  com 
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dimensões de 80 m² cada, cuja capacidade destina, no mínimo, 1,2 m² por 

discente. Ressalta-se que a mantenedora mantém investimentos permanentes na 

ampliação da infraestrutura sempre que necessário para o atendimento adequado 

aos acadêmicos atuais e futuros. 

A instituição também conta com 02 (duas) salas de metodologias ativas 

localizada no bloco C piso térreo com capacidade para 60 alunos cada uma, 

sendo que tais salas detêm diversos computadores e mesas redondas e 

quadradas de trabalho, quadro em todas as paredes e uma decoração 

diferenciada para motivar os que estiverem no local.  

 

4.5 

Salas de metodologias ativas 

A Instituição também conta com salas de metodologias ativas, com 112 m², 

equipadas com 8 (oito) mesas de trabalho em cada uma delas com suas 

respectivas cadeiras, projetor e quadro branco em todas as paredes, televisores 

com suporte móvel e tomadas elétricas para notebooks em todas as mesas, além 

da disposição diferenciada dos móveis visando a aplicabilidade de técnicas de 

metodologia ativa para os acadêmicos, prática essa recorrente entre o corpo 

docente que regularmente recebe capacitações e formações para tal formato de 

aprendizagem, cujas atas/fotografias/listas de presença foram colocadas a 

disposição da comissão in loco. Isso tem se demonstrado uma evidência 
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inovadora para os cursos de educação à distância, tendo em vista que os alunos 

ratificam tal modalidade de ensino aprendizagem de forma muito exitosa. 

 

4.6 Auditório 
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O auditório possui 1.050 m² equipado com poltronas estofadas com 528 

lugares, acessibilidade plena, acústica, multimídia, computador, ambiente 

climatizado, segurança, limpeza, iluminação, equipamentos para Vídeo 

Conferência e Internet a disposição de todos. A foto mostra o momento de uma 

palestra sendo transmitida simultaneamente para todos os alunos matriculados na 

modalidade a distância, sendo que inclusive alguns participavam presencialmente 

na ocorrência da mesma, enquanto outros participavam de maneira virtual. 

4.7 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

 

Os acadêmicos do CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD 

utilizam no contraturno qualquer um dos 11 laboratórios de informática com 

acesso à internet, equipados com multimídia, ventilação e iluminação. Estes 

laboratórios são modernos de uso compartilhado e a IES possui uma equipe 

própria de manutenção. Ressalta-se que estes equipamentos são anualmente 

atualizados. No período noturno, o Laboratório 08 é de uso exclusivo aos 

acadêmicos. No Quadro 12, está a descrição dos laboratórios de informática da 

IES. O Laboratório 08 do Bloco A é específico para o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial, compartilhado com os demais Cursos da 

modalidade de educação a distância e a sua infraestrutura está descrita no 

quadro abaixo: 

 
Quadro 12 – Laboratórios de Informática 
 

LAB INFO 01, 02, 
03, 04, 06, 08 e 10 

LAB INFO 05 E 07 LAB INFO 09 LAB INFO 11 

Itens QTD Itens QTD Itens QTD Itens QTD 

Lousa 
branca 

1 
Lousa 
branca 

1 
Lousa 
branca 

1 
Lousa 
branca 

1 

Mesas 6 Mesas 8 Mesas 12 Mesas 4 

Cadeiras 60 Cadeiras 40 Cadeiras 64 Cadeiras 35 

Multi mídia 1 Multi mídia 1 Multi mídia 1 Multi mídia 1 

CPU Core I3 
4Gb de 
memória, 

60 
CPU Core I5 
4Gb de 
memória, 

40 
CPU Core 2 
Duo 1Gb de 
memória, HD 

64 
CPU Core 2 
Duo 1Gb de 
memória, HD 

35 
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SSD 120GB 
e monitor 
LCD 18 

SSD 120GB 
e monitor 
LED 19 

500GB e 
monitor LCD 
15” 

500GB e 
monitor LCD 
15” 

Ar 
condicionado 

2 
Ar 
condicionado 

1 
Ar 
condicionado 

2 
Ar 
condicionado 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 Bibliografia básica e complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

4.8.1 Biblioteca 

A biblioteca da instituição destinada ao atendimento dos acadêmicos dos 

cursos de graduação e pós-graduação presencial e a distância contém recursos 

tecnológicos e infraestrutura adequada para atender todos os seus usuários, com 

uma área de 1.010 m² localizada no Bloco D.   Toda a bibliografia básica e 

complementar indicada nas disciplinas dos cursos no  

PPC estão também atendidas pela assinatura da biblioteca virtual 

PEARSON e biblioteca virtual SARAIVA, e contrato assinado com acesso 
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ininterrupto pelos acadêmicos. Ademais, há exemplares de periódicos 

especializados disponíveis a todos os acadêmicos dos cursos, tanto assinados 

quanto gratuitos e com as seguintes acomodações aos seus usuários: 

6 Salas para estudo em grupo 44 Mesas (04 lugares em cada mesa) 12 

Cabines para estudo individual, 40 Cabines equipadas com computadores 

conectadas a internet, 4 Cabines equipadas com computadores com teclado 

BRAILE e programa de leitura de texto, 140 Guarda-volumes e 05 Terminais para 

consulta ao acervo.  

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços 

especializados como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos 

diversificados, sala de processamento técnico e sala do bibliotecário. 

A Sala de Recepção com área de 36 m², a Sala de Atendimento com área 

de 32,9 m², a Sala de Processamento Técnico com 21 m² e a Sala da 

Bibliotecária com área de 14 m². 

4.8.2 Espaço Físico Geral 

 

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura 

adequada para atender aos seus usuários. A Biblioteca localiza-se no Bloco D, 

com 1.010 m2 de área total, com as seguintes acomodações aos seus usuários: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 06 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 44 

Cabines para estudo individual 12 

Cabines equipadas com computadores conectadas 

a internet 
40 

 Cabines equipadas com computadores com 

teclado BRAILE e programa de leitura de texto 

(Dosvox) 

4 

Guarda-volumes 140 

Terminais para consulta ao acervo 05 
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A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços 

especializados como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos 

diversificados, sala de processamento técnico e sala do bibliotecário. 

 

 

C

atál

ogo

. 

Existência de catálogo informatizado disponível para o público em geral via 

internet. O catálogo pode ser consultado na biblioteca através de 05 terminais de 

consulta. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada e 

disponíveis para empréstimo, segundo a política da IES. 

Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das 

estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 

Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários 

individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, 

exceto os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção 

contra insetos e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e 

bebidas.  

 

4.8.3 Acervo 

 

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários um acervo privilegiado com 

mais de 50.000 (cinquenta mil) exemplares entre livros, periódicos, monografias, 

CDs e DVDs. Os usuários também possuem o acesso a mais de 6.00 títulos 

virtuais. A Biblioteca Virtual da Pearson disponibiliza 5.200 títulos em diversas 

áreas do conhecimento e a Biblioteca Virtual da Saraiva são 1.600 títulos na área 

de Direito. 

O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, 

podendo ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de consulta 

Sala de 

Recepção 

Sala de 

Atendimento 

Sala de 

Processamento 

Técnico  

Sala da 

Bibliotecária 

36 m² 32,9 m² 21 m² 14 m² 
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existentes na biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por área de 

conhecimento de acordo com a tabela CDD, em ordem alfanumérica crescente. 

A Biblioteca da Univel é constantemente atualizada por meio de novas 

aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades 

dos cursos.  

 

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Agrárias 95 274 

Ciências Biológicas 53 398 

Ciências da Saúde 45 115 

Ciências Exatas e da Terra 982 4394 

Ciências Humanas 1306 4608 

Ciências Sociais Aplicadas 8098 37574 

Engenharias 136 1148 

Linguística, Letras e Artes 842 3560 

Total 11557 52071 

 

4.8.4 Serviço de Acesso ao Acervo 

 

A Biblioteca oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre 

acesso, dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes, 

tendo contato direto com o livro. 

Os usuários da biblioteca dispõem de dois tipos de empréstimos: 

empréstimo de referência, que compreende a retirada de material bibliográfico 

para uso exclusivo no recinto da Biblioteca e empréstimo de circulação, à 

disposição para empréstimo domiciliar, permitido a alunos, professores e 

funcionários da IES. O limite de volumes emprestados e prazo de devolução 

variam de acordo com a categoria do usuário, conforme consta no regulamento 

da Biblioteca.  
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 A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o 

acesso para consulta ao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca 

também está interligada à rede de informação COMUT (Programa de Comutação 

Bibliográfica na Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos publicados em 

periódico técnico-científico a ser disponibilizado ao usuário. 

O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, 

podendo ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de consulta 

existentes na biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por área de 

conhecimento de acordo com a tabela CDD (Classificação Decimal de Dewey), 

em ordem alfanumérica crescente. 

A biblioteca disponibiliza aos usuários o acesso à Biblioteca Digital da 

Saraiva e Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Digital os usuários 

deverão utilizar o usuário e senha cadastrados no sistema RM (Sistema TOTVS). 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

 Atendimento ao usuário; 

 Consulta ao acervo; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Renovação e reserva de materiais; 

 Catálogo online; 

 Comutação bibliográfica – COMUT; 

 Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

 Auxílio na normalização de documentos; 

 Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

 Acesso à internet. 

 

4.8.5 Horário de Funcionamento 

 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, 

das 07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. No 

período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu horário 
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alterado. Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no 

regulamento próprio da Biblioteca. 

4.8.6 Plano de atualização do acervo 

 

  O plano de atualização do acervo da Biblioteca Univel tem por finalidade a 

definição de critérios para a atualização do acervo, bem como a necessidade da 

aplicação correta dos recursos orçamentários disponibilizados pela Instituição. 

Para que os objetivos sejam alcançados, é fundamental que não só o 

profissional da informação esteja envolvido no processo decisório, mas também 

professores e coordenadores, que contribuirão sobremaneira na tomada de 

decisão, através de seus conhecimentos. 

A Biblioteca da Univel é constantemente atualizada por meio de novas 

aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades 

dos cursos.  

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 

 2018  2019  2020  

Área Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

Ciências 

Agrárias 

95 274 100 355 110 400 

Ciências 

Biológicas 

53 398 55 435 60 500 

Ciências da 

Saúde 

45 115 170 973 200 1100 

Ciências 

Exatas e da 

Terra 

982 4394 786 3853 900 4000 

Ciências 

Humanas 

1306 4608 1223 4426 1300 4600 

Ciências 

Sociais 

8098 37574 7720 38657 8000 40000 
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Aplicadas 

Engenharias 136 1148 147 1276 180 1436 

Linguística, 

Letras e Artes 

842 3560 815 3498 900 3583 

Total 11557 52071 1377 53473 11650 55619 

 

 

 

4.8.7 Biblioteca Virtual 

Biblioteca  Títulos 

Saraiva 1600 

Pearson 5200 

Grupo A 1600 

TOTAL 8400 

 

4.8.7.1 Periódicos Especializados 

Periódicos disponíveis na biblioteca, também utilizados pelos acadêmicos: 

PERIÓDICOS – 66 assinaturas 

1. Gestão e negócios 

2. Empreendedor 

3. Espm 

4. Hsm 

5. Rac –online 

6. PEGN 

7. RAE 

8. Rap 

9. RBA 

10. Venda mais 

11. Você S/A 

12. Harvard business Brasil 

13. Exame PME 

14. Mundo J 
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15. Época 

16. Exame 

17. IstoÉ 

18. Newsweeek internacional 

19. Veja 

20. Aldeia 

21. Clube Delphi 

22. Computerworld 

23. Info exame 

24. Java magazine 

25. Mundo Java 

26. Publish 

27. SQL magazine –online 

28. Web mobile- online 

29. Engenharia de software – online 

30. Revista da cultura 

31. Revista bravo 

32. Gestão educacional 

33. Nova escola 

34. Ensino superior 

35. Tela viva 

36. Imprensa 

37. Gestão ambiental 

38. Engenharia sanitária e ambiental 

39. Revista prazeres da mesa 

40. Bares e restaurantes 

41. Cozinha profissional 

42. Gosto 

43. Gula 

44. Padaria 2000 

45. Folha de Londrina 

46. Gazeta do Paraná 
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47. Gazeta do Povo 

48. Hoje 

49. O Paraná 

50. Valor Econômico 

51. Folha de São Paulo 

52. Intra logística 

53. Melhor & Gestão de Pessoas 

54. Proteção 

55. Carta capital 

56. Conjuntura Econômica 

57. IstoÉ Dinheiro 

58. Suma Econômica 

59. Guia IOB de Contabilidade 

60. RBC 

61. Júris síntese DVD 

62. Revista de Direito Civil e Processual civil 

63. Revista de Direito Penal e Processual Penal 

64. Revista de Estudos Tributários 

65. Revista Síntese Direito Previdenciário 

66. Revista Síntese Direito Empresarial 

 

Os objetivos deste plano de atualização do acervo são apresentar as diretrizes 

para aquisição, expansão, atualização e manutenção do acervo da Biblioteca do 

Centro Universitário Univel e estabelecer critérios para a seleção e aquisição de 

materiais bibliográficos; atender às bibliografias básicas e complementares dos 

cursos, observando o cumprimento das normas vigentes no que se refere aos 

processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 

cursos oferecidos na instituição; Manter o acervo atualizado e condizente com as 

necessidades dos cursos; Contemplar as demandas dos usuários; Contribuir para 

o uso racional dos recursos financeiros; Definir critérios para o descarte, 

desbastamento e reposição de material. 
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A formação do acervo deverá ser constituída considerando os recursos 

orçamentários designados para cada curso e contemplar os diversos tipos de 

materiais bibliográficos nos diferentes suportes.  

Todo o acervo encontra-se disponível para consulta e reserva on-line 

através do Sistema TOTVS e está organizado nas estantes através da 

Classificação Decimal de Dewey (CDD). 

A seleção dos materiais que irão compor o acervo é realizada através de 

critérios estabelecidos pela Instituição. A definição e seleção das bibliografias 

básicas e complementares são de responsabilidade dos Docentes, Coordenação 

de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE).  

 Os critérios para seleção estão relacionados aos seguintes:  

 Relevância - Estar incluído na bibliografia básica e/ou complementar dos 

cursos oferecidos no Centro Universitário Univel; 

 Qualidade do conteúdo - Averiguar se a abordagem do assunto é realizada 

de modo detalhado ou superficial e se atende ao ensino, pesquisa e 

extensão;  

 Autoridade do autor e/ou editor - Relevância dos autores e/ou editores para 

a comunidade científica; 

 Atualidade da obra - Em algumas áreas ocorrem modificações constantes 

e bastante significativas, sendo essencial a observação do ano de 

publicação mais atualizado.  

 Idioma acessível - A aquisição de livros em outro idioma será efetuada 

quando não existir material adequado com tradução em português ou em 

caso de clássicos exigidos no plano de ensino que sejam imprescindíveis;  

 Quantidade de usuários potenciais- Analisar se a obra possui 

embasamento relevante para o ensino/aprendizado do usuário do curso 

solicitante;  

 Custo adequado – Verificar se é justificável o custo do material em relação 

ao número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;  

 Condições físicas do material- Utilidade do formato do material bibliográfico 

no que se refere aos multimeios - os materiais (DVD'S, CD'S, etc.) serão 

adquiridos quando comprovada a necessidade de tais recursos de acordo 
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com o plano de ensino, bem como, a análise da utilidade da característica 

física do material.  

A aquisição é embasada na bibliografia que compõe o PPC - Projeto 

Pedagógico do Curso e a quantidade de exemplares variam de acordo com o 

número de vagas anuais oferecidas por curso.  

No início de cada semestre, os professores deverão repassar aos 

coordenadores de cursos o material que deverá ser adquirido, especificando se o 

material consta na bibliografia básica ou complementar da disciplina e indicando a 

quantidade necessária do material. 

No caso de edições esgotadas os Coordenadores serão informados e 

deverão indicar outra publicação de conteúdo semelhante para substituição. 

Visando realizar ações corretivas associadas ao acompanhamento do 

acervo da biblioteca, é garantido que quando a demanda acadêmica for maior que 

a oferta, a biblioteca realizará a solicitação de aquisição junto à Direção de novos 

exemplares. Tal análise é verificada em conjunto com o coordenador do curso e 

aprovado pelo NDE, sendo o pedido deferido pela IES e a compra realizada pela 

própria bibliotecária.  

Para efetivação da compra, são estabelecidos critérios de acordo com o 

tipo de material. 

Antes de iniciar a compra dos livros impressos, é preciso que seja realizada 

uma consulta no acervo da biblioteca para confirmar a existência ou não dos 

livros solicitados e o número de exemplares existentes de cada título, evitando, 

assim, duplicações desnecessárias. 

A bibliografia básica deve contar com no mínimo três títulos por unidade 

curricular e estar disponível na quantidade suficiente para atender a demanda de 

cada uma das unidades curriculares que utilizam o acervo ou possuir o título com 

acesso virtual. 

A bibliografia complementar deve possuir, pelo menos, cinco títulos por 

unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.  

Os elementos indispensáveis para a correta localização da obra são: 

indicação do nome completo do autor, sem abreviaturas, título completo da obra, 

local, editora e data (solicitar sempre o ano mais atualizado). Quando as 
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informações são abreviadas ou equivocadas, ocorre uma dificuldade de 

identificação na hora da aquisição, trazendo com isso a possibilidade de erro.  

 Os livros com acesso virtual deverão estar disponíveis nas plataformas que 

são assinadas pela Instituição. 

A assinatura de periódicos será realizada de acordo com a indicação dos 

Coordenadores de Curso. A Biblioteca entrará em contato com o editor do 

periódico solicitando uma proposta que será encaminhada para a Coordenação 

do Curso e Direção para aprovação da assinatura.  

Cabe a biblioteca manter um controle do vencimento da assinatura para 

realizar sua renovação.  

O processo de Descarte de obras é o processo em que o material 

bibliográfico é retirado da coleção, seja para ser doado a outras instituições ou 

eliminado definitivamente, possibilitando a economia de espaço. O descarte do 

material de informação deverá ser feito após uma avaliação criteriosa das 

coleções, levando-se em consideração:  

- inadequação do conteúdo;  

- obras em línguas inacessíveis;  

- obras desatualizadas; 

- obras em condições físicas irrecuperáveis;  

- obras em duplicidade, com elevada quantidade de títulos e/ou exemplares e cuja 

demanda não é expressiva.  

- o material descartado poderá ser doado, permutado ou eliminado.  

 

 Para que seja realizada a avaliação do acervo pela comunidade 

acadêmica, a CPA elenca diversos indicadores na avaliação semestral que é 

realizada com todo o corpo docente e discente da IES.  Vários aspectos são 

analisados neste questionário, tais como adequação do número de obras do 

acervo, limpeza e acessibilidade da biblioteca, atualização das obras, espaço 

para estudos da biblioteca, atendimento dos colaboradores, entre outros que 

visam garantir o bom acolhimento ao usuário da biblioteca da IES. 
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A cada ano letivo, o Plano de Atualização do Acervo deverá ser analisado 

em seu conjunto, com a finalidade de garantir a sua adequação aos interesses da 

comunidade universitária. 

Além do atendimento diferenciado a toda comunidade acadêmica, a 

biblioteca do Centro Universitário UNIVEL está sempre buscando atualizações e 

inovações para seus usuários. Por isso, é oferecido a possibilidade de renovação 

e reserva online para todos os acadêmicos, bem como há diversos componentes 

na biblioteca que proporcionam acessibilidade aos mais variados públicos.  

Ademais, há no espaço da biblioteca salas para estudo individual e grupal, além 

de um espaço confortável que proporciona descanso e lazer no qual diversas 

atividades acadêmicas acompanhadas de docentes e discentes são realizadas, 

visando integrar o aluno a este ambiente de forma diferenciada. 

 Vale esclarecer que há um documento específico que contém todas as 

diretrizes detalhadas acerca do plano de atualização do acervo da biblioteca, 

sendo que este é disseminado em toda a comunidade acadêmica.  

 
 
4.8 EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

 
 

1º MÓDULO 

 
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 
Evolução das escolas de administração e bases históricas:  Bases Históricas; 
Influências na Administração; Revolução Industrial e outras Influências; Origens 
da Teoria Clássica. 
Dos fundamentos da Administração ao surgimento da Escola Clássica: 
Fundamentos da Administração; Administração Científica; Administração 
Clássica; Teoria da Burocracia. 
Escola das Relações Humanas e processo decisório: Teorias das Relações 
Humanas; Teorias de Motivação; Tipos de Lideranças; Processo Decisório. 
Da Teoria Neoclássica às novas tendências da Administração: Teoria Neoclássica 

Funções do Administrador; Teoria de Sistemas; Teoria da Contingência; 

Tendências na Administração e críticas às novas abordagens da Administração. 

 
Objetivos 
Compreender a evolução e influências na Teoria da Administração. Compreender 

os fundamentos da administração e o surgimento da escola clássica da 

Administração.   Compreender o contexto e as características da Teoria das 

Relações Humanas; Analisar a Teorias da Motivação e Tipos de Liderança; 
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identificar como se dá o processo decisório. Compreender a Teoria Neoclássica, 

Sistemas e da Contingência; Reconhecer Tendências na Administração; 

compreender críticas as novas abordagens da Administração. 

 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração, vol. 2. Rio de Janeiro: Campus, 
2005.  
LACOMBE, F. J. M.; HEILBORN, G. L. J.  Administração: princípios e tendências. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008 
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 

2003.  

 
Bibliografia Complementar 
VASCONCELOS, Isabella F.; MOTTA, Fernando Prestes.  Teoria Geral da 
Administração. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006.  
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: da escola científica à 
competitividade na economia globalizada. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
MINTZBERG, H. Criando organizações eficazes. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003.  
CLEGG, S. R., HARDY, C., NORD, W. R. Handbook de estudos organizacionais: 
reflexões e novas direções. São Paulo: Atlas, 2001, v. 2.  
CLEGG, S. R.;0 HARDY, C.; NORD, W. R. Handbook de estudos organizacionais. 

São Paulo: Atlas, 1999, v. 1.  

 

 
CONTABILIDADE 
Introdução à Contabilidade: Informação e Ambiente Contábil; Estrutura Conceitual 
da Contabilidade; Estática Patrimonial; Caracterização das micro e pequenas 
empresas e os tipos de Sociedade. 
Práticas contábeis para a gestão financeira de negócios: Escrituração Contábil; 
Plano Geral de Contas; Dinâmica Patrimonial; Encerramento das contas de 
resultado. 
Introdução às Demonstrações Contábeis: Demonstrações Financeiras; Balanço 
Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos 
Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA); Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC). 
Análise das Demonstrações Contábeis Introdução à Análise das Demonstrações 
Financeiras; Análise por Quocientes; Outros quocientes de interesse; Análise 
Vertical e Horizontal.  
 
Objetivos 
Conhecer a contabilidade como ciência e a sua estrutura. 
Compreender as práticas contábeis existentes. 
Elaborar as demonstrações contábeis previstas pela legislação societária. 
Analisar a situação econômica e financeiramente de uma empresa por meio de 
suas demonstrações contábeis. 
 
Bibliografia Básica 
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FAVERO, Hamilton. L. Contabilidade: teoria e prática. 5ªed. São Paulo: Atlas, 
2009.  
GARRISON, F. et al. Contabilidade gerencial. 14. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 
2012.  
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
 
Bibliografia Complementar 
COSTA, Ruy Fernandes da Silva. Contabilidade. Cascavel: Univel, 2014. 
CREPALDI. Silvio Aparecido. Contabilidade gerencial. Teoria e Prática. 4ª ed. 
Atlas: 2011.  
MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 10 ed.São Paulo: Atlas, 2009. 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de 
informação contábil. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
PADOVEZE, Clóvis Luis. Manual de contabilidade básica. 7ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2009.  
 
2º MÓDULO 
 
ECONOMIA   
Introdução à Economia: Sistema econômico. Evolução do pensamento 
econômico. Fatores de produção. Interação dos agentes econômicos. 
Introdução à Microeconomia: Demanda, oferta e equilíbrio de mercado. 
Elasticidades. Estruturas de mercado. Teoria da produção e custos. 
Introdução à Macroeconomia: Agregados macroeconômicos. Moeda. Sistema 
Financeiro Nacional. Inflação. 
Introdução à Economia Brasileira e Internacional: Economia Brasileira. 
Desemprego. Economia Internacional. Globalização.  
 
Objetivos 
Compreender as leis da economia que fundamentam os sistemas econômicos 
atuais.  Analisar a teoria microeconômica, destacando a oferta e a demanda, as 
estruturas de mercado, bem como a teoria da produção e custos. Explicitar as 
teorias macroeconômicas fundamentais e o seu impacto nas organizações.  
Analisar a economia brasileira e sua inserção no mercado internacional, 
enfatizando o desemprego e a globalização. 
 
Bibliografia Básica 
ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
SAMUELSON, P. et al. Economia. 19. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012.  
VASCONCELLOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de economia. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008.  
 
Bibliografia Complementar 
FAZOLI, Gressieli Fernandes. Economia, Cascavel: Univel, 2014. 
MANKIW, N. G. Princípios de macroeconomia. São Paulo: Pioneira Thompsom 
Learning, 2009. 
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PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 6. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2005.  
VARIAN, H. R. Microeconomia: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2006.  
VASCONCELLOS, M. A. S. Economia Micro e Macro: teoria e exercícios.  4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.   
 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
Entendendo  a Logística e sua evolução: Introdução a Logística (Surgimento, 
Primeiros passos como ciência), Atividades primárias e de apoio da logística, 
Logística Integrada, logística empresarial. 
Áreas de atuação da Logística: Armazenagem de materiais, Manuseio e 
acondicionamento de produtos, Controle de Estoques, Logística Reversa. 
Distribuição Física: A distribuição física, conceitos relativos a distribuição física e 
propriedades dos canais de distribuição, O transporte na distribuição física de 
produtos  e modais de transporte, Operadores Logísticos. 
Gestão da Cadeia de Suprimentos: As características e a importância da cadeia 
de suprimentos, conceitos de Supply Chain Management - SCM, Organizações 
que compõem a cadeia de suprimento,  Planejamento e processos de uma cadeia 
de suprimentos. 
 
Objetivos 
Conhecer a evolução histórica da Logística, bem como refletir sobre a sua 
importância nas organizações. 
Compreender as áreas em que existe a atuação da logística. 
Compreender a importância da distribuição física nas organizações por meio das 
suas atividades. 
Compreender os conceitos e a importância da cadeia de suprimentos 
 
Bibliografia Básica 
BERTAGLIA, Paulo R. Logística e gerenciamento da cadeia de 
abastecimento. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva 2009. 
BOWERSOX, D. et al. Gestão logística da cadeia de suprimentos. 4. ed. Porto 
Alegre: McGraw-Hill, 2013.  
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e 
gestão. 6ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
Bibliografia Complementar 
CHOPRA, Sunil. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. 1ª Edição. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.  
HERINGER, Eudiman. Logística empresarial. Cascavel : Univel, 2014. 
MORAES, Roberto Ramos de. Logística empresarial. Curitiba: Intersaberes, 
2015.  
NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: 
estratégia, operação e avaliação. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  
RAZZOLLINI FILHO, Edelvino. Logística empresarial no Brasil. Tópicos 
especiais. Curitiba: Intersaberes, 2012.  
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3º MÓDULO 
 
PROMOÇÃO DE VENDAS E PÓS VENDAS 
Comunicação Integrada de marketing: Os 4 Ps de marketing; Ferramentas de 
CIM; Planejamento de CIM; Ciclo de vida do produto. 
Promoção de vendas: Tipos de Promoção de vendas; Influência do CVP na 
promoção de vendas; Planejamento de promoção de vendas; Promoção de 
vendas na internet. 
Marketing de relacionamento: Marketing de fidelização; Marketing de 
relacionamento; Classificação de clientes utilizando a curva ABC; CRM – 
Customer relationship management.  
Pós-venda: Pós-venda como serviço; Excelência no serviço de pós-venda; 
Planejamento Estratégico e Pós-venda;  
Implantação do Departamento de Pós-venda. 
 
Objetivos 
Propiciar ao aluno atuar na gestão de vendas, de modo a contribuir na busca de 
soluções, utilizando-se de forma inovadora e independente os seus 
conhecimentos. Negociar de forma produtiva de modo a alcançar os objetivos do 
processo de vendas. Articular e combinar decisões de gestão de serviços, custos, 
preços, tecnologia de informação, gestão de compras e estoques, promoção de 
vendas e pós-vendas. 
 
Bibliografia Básica 
COSTA, R. C. CRESCITELLI, E. Marketing promocional para mercados 
competitivos: planejamento, implementação e controle. São Paulo: Atlas, 2003. 
FERRACIÙ, João de Simoni Soderini.  Promoção de vendas. São Paulo: 
Pearson Makron Books, 2002.  
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane.  Administração de marketing.  São 
Paulo:  Pearson Education do Brasil, 2012.  
 
Bibliografia Complementar   
CRUZ, June Alisson Westarb (et al.)  Formação de preços:  mercado e estrutura 
de custos.  Curitiba: InterSaberes, 2012.  
FERRACIÙ, João de Simoni Soderini.  Marketing promocional: a evoluão da 
promoção de vendas. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  
FONSECA, Márcio.  Promoção de vendas e pós-vendas. Cascavel : Univel, 
2015. 
KOTLER, Philip. Administração de marketing.  12 ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2006.  
NARDIS, S.G. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2010.  
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SERVIÇOS E OPERAÇÕES 
Posicionamento, evolução e reposicionamento de serviços. Desenvolvimento dos 
serviços. Marketing de serviços. Gerenciamento dos serviços aos clientes. 
Atendimento ao cliente. Serviço ao cliente. Gestão por processos. 
 
Objetivos 
Compreender o processo de atendimento como parte do processo da gestão de 
serviços. Verificando a gestão por processos. 
 
Bibliografia Básica 
FITZSIMMONS, A. James; FITZSIMMONS Mona. Administração de serviços. 
Porto Alegre: Bookmann, 2008.  
GIANESI. Irineu G. N. Administração estratégica de serviços. São Paulo: Atlas. 
2006.  
KOTLER,  Philip;  KELLER,  Kevin  Lane.  Administração  de  marketing. 12º  
Ed.  São Paulo: Prentice Hall, 2012.  
 
Bibliografia Complementar 
BATESON, J. E. G.; HOFFMANN, K. D. Marketing de serviços. Porto Alegre. 
Bookmann, 2005.  
KOTLER, P; ARMSTRONG,  G. Princípios  de  marketing .  7º  Ed.  Rio  de  
Janeiro: LTC, 2003.  
MOREIRA, J.C.T. et. al. Administração de vendas. 2º Ed. São Paulo: Saraiva, 
2004.  
SHIMP, T.A. Propaganda e promoção: aspectos complementares da 
comunicação integrada de marketing. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.  
TYKALOWITZ, Fabiano de Lima.  Serviços e operações.   Cascavel : Univel, 
2016. 
 
4º MÓDULO 
 
CULTURA E SOCIEDADE 
Homem e sociedade: Formação histórica da sociedade, Sociologia Clássica, 
Temas Sociológicos, Sociedade e meio ambiente. 
Homem e cultura: Revisão conceitual de Cultura, Condição humana e 
antropologia, Diversidade e minorias, Indústria cultural. 
Cultura brasileira: Formação social e histórica do país, Perspectivas Teóricas da 
Formação da Sociedade Brasileira, Pluralidade Cultural e Identidade Nacional e 
Cultural Brasileira, Produção artística e literária do Brasil. 
Pós-modernidade e Cibercultura: Condição pós-moderna, Hibridismo cultural, 
Cibercultura, Redes sociais.  Relações Étnico-raciais. História e Cultura Afro-
brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no Brasil. Direitos Humanos. 
Espectro Autista.  
 
Objetivos 
Analisar como os conceitos de cultura e sociedade se postulam diante 
complexidade da relação existente entre os modos de se viver e compreender o 
mundo do ser humano. 
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Bibliografia Básica  
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: 
Moderna, 2010. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2015.  
KOTTAK, C. Um espelho para a humanidade: uma introdução à antropologia 
cultural. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013.  
 
Bibliografia Complementar  
BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.  
VERSA, Cezar Roberto. Cultura e sociedade. Cascavel: Univel, 2015.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São 
Paulo: Cortez; Brasília; DF: UNESCO, 2008.   
RACHELS, J. et al. Os Elementos da filosofia moral. 7. ed. Porto Alegre: 
McGraw-Hill, 2013.  
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: o povo e sentido do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 
 
FUNDAMENTOS DE MARKETING 
Administração de marketing e captação de oportunidades de marketing: 
Conceitos, importância e orientação de marketing; Desenvolvimento de 
estratégias de planos de Marketing; Coleta de informações e previsão de 
demanda; Microambiente e Macro Ambiente de Marketing;  
Interação com os clientes, mercados organizacionais, segmentação, 
construção/gestão de marcas: Criação de relações de longo prazo baseadas em 
fidelidade; Análise de mercados consumidores; Análise dos mercados 
organizacionais; Posicionamento da marca e estratégias de competição. 
Desenvolvimento das ofertas de mercado, gerenciamento de serviços, preços e 
"valor" para o cliente: Estratégia de produtos e Serviços; Estratégia e 
determinação de preços; Canais integrados de marketing; Varejo, atacado e 
logística; 
Comunicação de "valor" e perenidade das organizações: Gerenciamento de 
comunicação de "massa" e "pessoais"; Concepção de novos produtos e 
exploração de mercados; Tendências nas práticas de marketing; Gestão de 
marketing holístico. 
 
Objetivos  
Compreender os conceitos da administração de Marketing sua evolução e 
atuação no mercado. 
Compreender a importância da interação entre empresa e clientes através do 
Marketing. 
Aplicar o Marketing no desenvolvimento de ofertas de mercado, bem como 
compreender o gerenciamento. 
Compreender a importância da comunicação contínua nas organizações. 
 
Bibliografia Básica 
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COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. São Paulo: Cobra 
Editora de Marketing, 2009.  
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de marketing. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2012.  
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Pearson Prentice Hall, 2003. 
 
 
 
Bibliografia Complementar 
AAKER, D. On Branding: 20 Princípios que decidem o sucesso das marcas. 
1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.  
HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de 
marketing e posicionamento competitivo. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2005.  
MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 6. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2011.  
RIBEIRO, Lucyara (org). Marketing social e comportamento do consumidor. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2015.  
ZEITHAML, V. et al. Marketing de serviços: a empresa com foco no cliente. 6. 
ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2014.  
 
5º MÓDULO 
 
FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPES 
Conceitos de liderança. Liderança, poder e aprendizagem. Grupos. Gerência de 
equipes. Motivação de pessoal. Administração da força de vendas. Recrutamento 
e seleção de vendedores. Treinamento em vendas. Administração do tempo. 
Fatores que afetam o moral da força de vendas. Administração do território de 
vendas. Tamanho da força de vendas. Desenvolvimento dita força de vendas. 
 
Objetivo 
Desenvolver uma visão sistêmica e uma atuação dinâmica na captação e na 
retenção de talentos que compõe as equipes de trabalho. 
 
Bibliografia Básica 
FUTRELL, C. M. Vendas: fundamentos e novas práticas de gestão. São Paulo: 
Saraiva,  2003.  
LACOMBE, F. Recursos humanos. Princípios e tendências. São Paulo Saraiva, 
2005. ROBBINS, S.P. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: PHB, 
2010.  
 
Bibliografia Complementar 
GOBE, A. C. et al. Administração de vendas. São Paulo: Saraiva, 2004. 
HILLMANN, Ricardo.  Administração de vendas, varejo e serviços.  Curitiba:  
InterSaberes, 2013.  
PÉRSICO, Neide; BAGATINI, Sonia Beatriz.  Comportamento humano nas 
organizações.  Curitiba: InterSaberes, 2012.  
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SANCHEZ, Lucia Helena Aponi.   Formação e gerenciamento de equipes.  
Cascavel: Univel, 2016. 
STANTON, W.J.; SPIRO, R. Administração de vendas. Rio de Janeiro: LTC, 10ª 
ed. 2000.  
 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
Mercado consumidor e Mercado organizacional. Determinantes interpessoais e 
pessoais do comportamento do consumidor. O processo de decisão do 
consumidor. Comportamento de compra do consumidor final. Comportamento do 
consumidor organizacional. Mercado governamental.  Fatores psicológicos e 
sociais envolvidos no processo de compras. As questões étnico raciais conforme 
Resolução CNE-CP 01/(2004). 
 
Objetivos 
Compreender conceitos teóricos e aplicabilidade no contexto prático 
organizacional, possibilitando  um conhecimento amplo sobre o que é o 
comportamento do consumidor e sua importância na tomada de decisão de 
compra do consumidor final e organizacional. 
 
Bibliografia Básica 
ENGEL, J. F; BLACKWELL, R. D; MINIARD, P. W. Comportamento do 
consumidor. 9ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2008.  
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 3ª Edição. São Paulo: 
Pioneira Thompson, 2005.  
PAIXÃO, Márcia Valéria.  A influência do consumidor nas decisões de 
marketing.  Curitiba:  InterSaberes, 2012.  
 
Bibliografia Complementar 
CARDOSO, Rodrigo Silvério.  Comportamento do consumidor.  Cascavel : 
Univel, 2016. 
MIGUELES, Carmem (org.). Antropologia do consumo: casos brasileiros. 1ª 
Edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.  
MOWEN, J. C.; MINOR, M. S. Comportamento do consumidor. 1ª Edição. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.  
SAMARA, B. S.; MORSCH, M. A. Comportamento do consumidor: conceitos e 
casos. São Paulo: Prentice Hall, 2005.  
SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L. Comportamento do consumidor. Rio de 
Janeiro: LTC, 1997.  
 
6º MÓDULO 
 
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
Introdução ao Sistema de Informações Gerenciais: Conceitos Relacionados a 
Sistemas de Informações; Sistema de Informação e negócios; Comércio 
eletrônico e negócios eletrônicos;  
Processos de negócio para atender a estratégia da empresa. 
Desenvolvimento de Sistema de Informações Gerenciais: Estruturas 
organizacionais; 



 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

137 
 

Tipos de Sistema de informações; Sistema de Informações e Nível 
Organizacional; Desenvolvimento de sistemas gerenciais. 
Segurança em Sistema de Informações Gerenciais: Vulnerabilidade dos sistemas; 
Valor empresarial da segurança; Estrutura para segurança; Tecnologia e 
ferramentas para segurança.  
Implementação e Gerenciamento de Sistemas de Informações Gerenciais – SIG: 
Levantamento e Definição da Metodologia do SIG; Desenvolvimento do Projeto e 
Implementação do SIG; A melhoria da tomada de decisão e a gestão do 
conhecimento; Problemas de decisão gerencial. 
 
Objetivos 
Compreender a importância dos sistemas de informação como ferramenta para os 
processos decisórios das empresas. 
Compreender os tipos de estruturas organizacionais e tipos de sistema de 
informações. 
Compreender a vulnerabilidade dos sistemas de informação, o valor empresarial 
da segurança e os componentes necessários para a segurança. 
Compreender a metodologia e seus pressupostos para a implementação e o 
gerenciamento de Sistemas de Informações Gerenciais. 
 
Bibliografia Básica 
LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 9. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.  
O'BRIEN, J. et al. Administração de sistemas de informação. 15. ed. Porto 
Alegre: McGraw-Hill, 2012.  
TURBAN, E. et al. Tecnologia da informação para gestão: em busca de um 
melhor desempenho estratégico e operacional. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2013.  
 
Bibliografia Complementar 
CHAGA, Marco Antonio. Sistema de informações gerenciais. Cascavel: Univel, 
2014. 
CAIÇARA JUNIOR, Cícero. Sistemas integrados de gestão – ERP: uma 
abordagem gerencial. 2. Ed. Curitiba: Intersaberes, 2015.  
ELEUTERIO, Marco Antonio Masoller. Sistemas de informações gerenciais na 
atualidade. Curitiba: Intersaberes, 2015.  
O’BRIEN, J. A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da 
internet. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.  
OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas de Informações Gerenciais. 10. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.  
 
PESQUISA DE MERCADO 
O processo de pesquisa. Tipos e métodos de pesquisa. Tipos, fontes e formas de 
coleta de dados. Medidas e escalas. Instrumentos de coleta de dados. 
Amostragem. Métodos de análise de dados. Conclusão e apresentação dos 
resultados. 
 
Objetivos 
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Compreender os assuntos e variáveis que compõem uma pesquisa de mercado, 
como deve ser elaborada, processada, avaliada, para melhor tomada de 
decisões, com objetivo na análise do mercado com foco na perspectiva dos 
mercados organizacionais e consumidores. 
 
Bibliografia Básica 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a Edição do novo milênio. 10ª 
Edição. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 
MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: Uma Orientação Aplicada.  3ª 
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2001.  
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane.  Administração de marketing.  São 
Paulo:  Pearson Education do Brasil, 2012.  
 
 
Bibliografia Complementar 
FELIPE, Luciano Maldonado.  Pesquisa de mercado.  Cascavel: Univel, 2016. 
HOOLEY, Graham; PIERCY, Nigel, F.; NICOULAUD, Brigitte. Estratégia de 
marketing e posicionamento competitivo.  São Paulo:  Pearson Prentice Hall, 
2011.  
KOTLHER, Philip; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. São Paulo: 
Pearson, 2006.   
KOTLHER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. A bíblia 
do Marketing. 12ª Edição. São Paulo: Pearson, 2009.  
KOTLHER, Philip. Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos. São 
Paulo: Prentice Hall, 2005.  
 
 
7º MÓDULO 
 
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO 
A crescente importância da negociação na atualidade. Bases evolutivas da 
negociação. Conflitos em negociações. A legalidade e a ética das negociações. 
Características das negociações. Emoções e sentimentos na negociação. Razões 
motivacionais geradoras das vontades. O processo de negociação. Contexto 
internacional das Negociações. Negociações globais. 
 
Objetivos 
Desenvolver a compreensão acerca do conceito da negociação, suas 
características, os possíveis conflitos, a ética na negociação e o processo de 
negociação no contexto nacional e internacional.     
 
Bibliografia Básica 
CARVALHAL, Eugenio do et al. Negociação e administração de conflitos. 2ª  
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012.  
LIMA, Jean Carlos. Negociação de conflitos: estratégias para o sucesso. São 
Paulo: LTR, 2009.  
VANIN, Jorge Alexandre.  Processos da negociação.  Curitiba:  InterSaberes, 
2013.  
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Bibliografia Complementar 
CESCONETTO, Simone Machado Moretto.  Técnicas de negociação. Cascavel: 
Univel, 2016. 
IAMIN, Gustavo Paiva. Negociação: conceitos fundamentais e negócios 
internacionais.  Curitiba:  InterSaberes, 2016.   
LEWICKI, Roy J.; SAUNDERS, David M.; MINTON, John W. Fundamentos da 
negociação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.   
OCHMAN, Renato. Vivendo a negociação: estratégias, técnicas negociais e 
jurídicas e modelos de contrato para fechar o melhor negócio. São Paulo: Saraiva, 
2009.  
VASQUES, Enzo Fiorelli Vasques. Negociação comercial.  São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015.  
 
 
 
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
As questões étnicas raciais conforme Resolução CNE-CP 01/2004. Problemas 
Sociais e Ambientais; Gestão Social; Projetos Sociais; Responsabilidade Social 
Corporativa; Indicadores da Responsabilidade Social; Certificações Sociais; 
Balanço Social. Meio Ambiente conforme Lei nº 9.795 de 27de abril de 1999. 
 
Objetivos 
Conhecer a Responsabilidade Socioambiental como aliado ao desenvolvimento 
econômico, considerando  o homem  parte integrante da biosfera e como ser vivo 
é dependente do equilíbrio ambiental que só é possível quando há igualdade 
entre os homens e cuidado com a natureza. 
 
Bibliografia Básica 
CURRIE, Karen L. Meio ambiente: interdisicplinaridade na prática.  Campinas:  
SP:  Papirus, 2016.   
GOMES DE MATOS, F. Ética na gestão empresarial. São Paulo: Saraiva, 2008.  
GRUN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. 11. ed. São 
Paulo: Papirus, 2007.  
 
Bibliografia Complementar 
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial conceitos, modelos e 
instrumentos. 2ª Ed atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2007.  
CAMPOS, Lucila Maria de Souza; LERÍPIO, Alexandre de Ávila. Auditoria 
ambiental: uma ferramenta de gestão. Atlas, São Paulo, 2009.  
COSTA, Adriane Lobo et al. Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. 
Porto Alegre: Penso, 2012.  
OLIVEIRA, Carlos Henrique de (et. al.) Responsabilidade socioambiental. 
Cascavel : Univel, 2016.  
THOMAS, Janet M.; CALLAN, Scott J. Economia ambiental: aplicações, políticas 
e teoria. São Paulo: Cengage Learning, 2010.  
 
8º MÓDULO 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA  
As Bases do Valor do Dinheiro no Tempo: Terminologia e simbologia na 
Matemática Financeira; Conceitos básicos de juros e taxa de juros; Modalidades 
de capitalização e dinâmica das taxas de juros;. Operações com descontos.  
Dinâmica da Capitalização a Juros Simples e a Juros Compostos: Capitalização a 
Juros Simples; Capitalização a Juros Compostos; As aplicações dos conceitos no 
mercado financeiro; Equivalência de capitais. 
Séries Uniformes de Pagamentos: Classificação das Séries de Capitais; Planos 
de Empréstimos; Sistemas de Amortização nos Planos de Empréstimos; Outras 
operações com séries uniformes de capitais.  
Séries Uniformes de Pagamentos: Prazo de retorno de um investimento; Valor 
Presente Líquido de um Projeto de Investimentos; Taxa Interna de Retorno e 
Taxa Interna de Retorno Modificada; O Poder de Decisão do VPL e da TIR. 
Objetivos 
Compreender os conceitos fundamentais da Matemática Financeira.   Avaliar as 
operações financeiras a partir das modalidades de capitalização.    Desenvolver 
cálculos financeiros com uma série de capitais.      Avaliar financeiramente 
projetos de investimentos em relação ao prazo de retorno, liquidez e 
rentabilidade. 
 
Bibliografia Básica 
BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter; HARFORD, Jarrad. Fundamentos de 
finanças empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
LAPPONI, Juan Carlos. Matemática financeira. São Paulo: Lapponi Treinamento 
e Editora Ltda., 2005.  
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira. Objetiva e aplicada. 8. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.  
DETONI, Dimas José. Matemática financeira. Cascavel: Univel, 2014.  
GITMAN, L. Princípios de administração financeira. 7ª Edição. São Paulo: 
Harbra, 2010.  
HAZZAN, Samuel; POMPEO, José Nicolau. Matemática financeira. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 
WAKAMATSU, André. Matemática financeira. São Paulo: Pearson, 2012.  
  
DIREITO EMPRESARIAL 
Noções Gerais de Direito. Aspectos básicos do Direito nas áreas de Direito 
Constitucional, Tributário, Comercial, Trabalho, Civil e Direito de Empresa.  
Objetivos 
Interpretar corretamente as normas do Direito brasileiro e reconhecer a hierarquia 
existente entre elas. 
Atuar no planejamento jurídico de atividades empresariais, notadamente para 
prevenir prejuízos. 
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Utilizar a interdisciplinaridade dos ramos jurídicos à interpretação do Direito 
Empresarial. 
Identificar os requisitos que demandam o reconhecimento de vínculo trabalhista 
em atividades empresariais. 
Diferenciar os tributos que incidem sobre a atividade empresarial. 
Atuar na área de contratos mercantis e títulos de crédito. 
Identificar as principais características da falência e a possibilidade de 
recuperação da empresa. 
 
 
Bibliografia Básica 
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2015. 
FUTTERLEIB, Ligia Leindecker.  Fundamentos do direito constitucional.  
Curitiba:  InterSaberes, 2012.  
NEGRÃO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014.  
 
Bibliografia Complementar 
ALCANTARA, Silvano Alves. Direito empresarial e direito do consumidor. 
Curitiba: Intersaberes, 2017.  
CORDEIRO, João; MOTA, Adriano.   Direito do trabalho na prática – v2: 
prevenção e atuação do preposto nos processos trabalhistas.  São Paulo:  Rideel, 
2013.  
NÓBREGA, Camile Silva. Direito empresarial e societário.  Curitiba: 
InterSaberes, 2015.  
ROCHA, Guilherme Aparecido da. Direito empresarial. Cascavel: Univel, 2014. 
TAVARES, Andre Ramos. Curso de Direito Constitucional, 8ª Edição, São 
Paulo, Editora Saraiva, 2012.  
 
9º MÓDULO 
 
ADMINISTRAÇÃO  ESTRATÉGICA 
Administração estratégica nas organizações: Os desafios da competitividade; 
Perspectiva Histórica e Conceitos; O processo de Administração Estratégica e o 
papel do estrategista; Intenção Estratégica. 
Análise do Ambiente e Análise de Cenários: Diagnóstico Estratégico; Ambiente 
Micro e Macro (interno e externo); Missão, Visão e Objetivos Estratégicos; 
Construção de Cenários.  
Metodologia e etapas do Planejamento Estratégico: Políticas Empresariais; 
Projetos e planos de ação; Tipos de Estratégias; Mudanças organizacionais.  
Avaliação de resultados estratégicos: Implementação do Plano Estratégico; 
Controle da Estratégia; Balanced Scorecard - BSC; Governança Corporativa. 
 
Objetivos  
Compreender a necessidade da implementação de estratégica nas organizações 
e Identificar os principais conceitos de estratégia e de planejamento estratégico.   
Compreender os principais aspectos relacionados à leitura do ambiente interno e 
externo das organizações como produto para a elaboração do planejamento 
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estratégico.   Identificar a metodologia de um planejamento estratégico e construir 
uma aplicação prática de planejamento estratégico.  Verificar os resultados da 
implantação da estratégia e comparar os objetivos propostos com os efetivados 
na implementação da estratégia. 
Bibliografia Básica  
AAKER, David A.  Administração estratégica de mercado. Porto Alegre:  
Bookman, 2012.  
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e 
práticas. 29ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013.   
WRIGHT, Peter L.; KROLL, Mark J.; PARNELL, John. Administração 
estratégica: conceitos. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
Bibliografia Complementar 
AAKER, David A. Administração estratégica de mercado. 7. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2007.  
HARVARD BUSINESS REVIEW. Planejamento estratégico. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Campus/Elsevier, 2002.  
LOBATO, David Menezes et al. Gestão estratégica. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 
MAGALHÃES, Alexandre. Administração estratégica.  Cascavel: Univel, 2014. 
MINTZBERG, H. et al. Safári de estratégia: Um Roteiro pela Selva do 
Planejamento Estratégico. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias 
e da concorrência. 2. ed. São Paulo: Campus/Elsevier, 2004.  
 
GESTÃO DE CUSTOS  
Gestão de custos na cadeia de valor. Conceitos básicos de custos e terminologias 
de custos. Sistemas de custeio por absorção e direto. Análise da relação custo-
volume-lucro. Pontos de equilíbrio para empresas multiprodutoras. Custeio 
Baseado em Atividades – ABC. Formação preço de venda. Custo padrão. 
 
Objetivo 
Compreender os dados que fazem avaliação do custo do produto e sua gestão 
para obtenção de melhor resultado financeiro. 
 
Bibliografia Básica 
BLOCHER, E. et al. Gestão Estratégica de Custos. 3. ed. Porto Alegre: 
McGraw-Hill, 2007.  
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: 
com aplicações na calculadora HP 12C e Excel. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
Bibliografia Complementar 
COGAN, S. Gestão pelos Números Certos: uma novela sobre a transformação 
da contabilidade gerencial para as empresas Lean. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2011.  
CREPALDI, Silvio A. Curso básico de contabilidade de Custos. 5ª  ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
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FERREIRA, José Antonio Stark. Contabilidade de custos. São Paulo: Pearson, 
2007.  
LEONE, George S. J.; LEONE, José G. Curso de Contabilidade de Custos. 4ª 
Ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
ROCHA, Jader Alexandre. Gestão de Custos. Cascavel: Univel, 2016.  
 
 
 
10º MÓDULO 
 
GESTÃO DA QUALIDADE 
A evolução do processo da qualidade, abordagens e conceitos que envolvem a 
gestão da qualidade e as suas contribuições para as organizações, a gestão 
estratégica da qualidade, cultura da qualidade, os principais programas e 
sistemas da qualidade, controle da qualidade total (TQC), os princípios da 
melhoria contínua e as ferramentas de gerenciamento da qualidade. 
 
Objetivo 
Desenvolver uma visão teórica e analítica sobre a gestão da qualidade, buscando 
integrar conhecimentos que possam gerar competitividade no mercado e 
sustentabilidade dos negócios das organizações. 
 
Bibliografia Básica 
JURAN, Joseph M.  Fundamentos da qualidade para líderes. Porto Alegre: 
Bookman, 2015. 
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012.  
MARSHALL JÚNIOR, Isnard et al. Gestão da qualidade. 10. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010.   
  
Bibliografia Complementar 
BARROS, Elsimar; BONAFINI, Fernanda (orgs.) Ferramentas da qualidade.  
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.  
CIERCO, A. A.; MARSHALL JÚNIOR, I.;MOTA, E. B.; ROCHA, A. V. Gestão da 
qualidade. FGV. 2003.  
CUSTÓDIO, Marcos Franqui  (org.)  Gestão da qualidade e produtividade.  São 
Paulo:  Pearson Education do Brasil, 2015.  
LÉLIS, Eliacy Cavalcanti.  Gestão da qualidade.  São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2012.  
SELEME, Robson. Controle de qualidade: as ferramentas essenciais. Curitiba: 
InterSaberes, 2012.  
 
EMPREENDEDORISMO 
Ementa 
Origem e definição do empreendedorismo: Origem do empreendedorismo. 
Definição de Empreendedorismo. Origem da palavra empreendedor. Definição de 
empreendedor. Empreendedorismo e Plano de Negócios: O ensino do 
Empreendedorismo e suas características. Empreendedorismo  Incubadora 
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Tecnológica e a importância da Inovação Tecnológica. O plano de negócios. A 
necessidade de um plano de negócios  Empreendedorismo corporativo e intra-
empreendedorismo: Empreendedorismo coorporativo. Cultura intra-
empreendedora. Definição de intra-empreendedorismo. Modelo teórico integrado 
e desempenho. Empreendedorismo e Empresas: Diferenças entre empreendedor 
e empresário.  Jovens empreendedores.  Sobrevivência das empresas no Brasil. 
Características dos novos empreendimentos no Brasil.  
 
Objetivos 
Identificar a origem do empreendedorismo e compreender a definição do 
empreendedorismo. Compreender como o empreendedorismo favorece o 
desenvolvimento de importantes habilidades necessárias para o êxito de um 
negócio.   Compreender e identificar os tipos de intra-empreendedorismo. 
Identificar a importância do empreendedorismo. 
 
 
 
Bibliografia Básica  
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor. 4. ed. Barueri: Manole, 2012.  
DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo. 2ª edição, Rio de Janeiro, Editora 
Campus, 2005.  
HISRICH, R. et al. Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2014.  
 
 
Bibliografia Complementar  
BRUCE, A. et al. Via Expressa para o Sucesso em Inovação: Tudo que Você 
Precisa para Acelerar sua Carreira. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
CHRISTENSEN, C. et al. Gestão Estratégica da Tecnologia e da Inovação: 
Conceitos e Soluções. 5. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012.  
CRAINER, S. et al. Inovação: Como Levar sua Empresa para o Próximo Nível 
- Série Thinkers50. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.  
HERMES, Elisabete Nunes. Empreendedorismo. Cascavel: Univel, 2014. 
LACERDA, D. et al. Gestão da Inovação e Competitividade no Brasil. 1. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2015.  
 
DISCIPLINA OPTATIVA 
 
LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS – Decreto 5.626, de 22/12/2005. 
Ementa 
Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: 
identidade, cultura e educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura linguística da 
LIBRAS e sua gramática. 
 
Objetivos 
Colocar o aluno em contato com aspectos básicos acerca da língua brasileira de 
sinais. 
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Bibliografia Básica 
ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e surdez: um estudo com adultos não oralizados. 
Editora Revinter, 2000.  
BOTELHO, P. B. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias 
e práticas pedagógicas.4 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.  
CHOI, Daniel. et al. Libras. 1 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  
 
Bibliografia Complementar 
CAPOVILLA, Fernando César; MAURICIO, Aline Cristina; RAFHAEL, Walkiria 
Duarte. Novo deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de 
sinais Brasileira. São Paulo: Edurp, 2009. 2 v.  
DIAS, Rafael. Língua Brasileira de Sinais: Libras. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015.  
LOPES FILHO, Otacílio. Novo tratado de fonoaudiologia. 3 ed. Barueri – SP: 
Manoele, 2013.    
LUCHESI, Maria Regina Chirichella. Educação de pessoas surdas: experiências 
vividas, histórias narradas. 4 ed. Campinas- SP: Papirus, 2012. 
SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. 2. ed. 
Campinas: Autores Associados, 2005. 

 

 

4.10 Processos de Controle de Produção ou Distribuição de Material 
Didático – Logística 

 
O Material didático utilizado na modalidade a distância do Centro 

Universitário UNIVEL segue um rígido controle de qualidade. Contamos com uma 

equipe multidisciplinar que faz gestão do processo produtivo. Tal processo inicia-

se com a seleção do conteudista que passa por um processo de formação, no 

qual toma conhecimento da Ementa da disciplina para a qual produzirá o material, 

neste momento apropria-se também das métricas a serem adotadas em sua 

produção e dos prazos de entrega para validação, ajustes (caso sejam 

necessários) e posterior homologação. Após a formação com o Professor 

conteudista a equipe de produção também realiza uma capacitação com a equipe 

de validação técnica, da qual faz parte um Professor validador, acompanhado da 

coordenação de curso. 

O material produzido e validado passa por uma correção ortográfica e 

gramatical, bem como por uma adequação de linguagem para que o conteúdo 

além de teoricamente produtivo seja também dialogado e propicie ao aluno da 

instituição um maior aprendizado. Todo esse processo é executado por 
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profissionais capacitados e sob a supervisão da equipe do Núcleo de Educação a 

Distância – NEAD. 

Nosso material didático é diagramado dentro dos padrões do projeto 

gráfico escolhido e aprovado para a graduação EaD do Centro Universitário 

UNIVEL pela equipe de designers gráficos com o acompanhamento de designers 

educacionais atendendo o desenho instrucional do curso. 

A logística do material didático se dá única e exclusivamente pelo Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. O mesmo é disponibilizado no AVA em formato PDF e o 

aluno tem a opção de baixar em seu aparelho de tecnologia de informação ou 

comunicação (PC, notebook, smartphone, tablet, entre outros) ou ainda realizar a 

impressão. 

 

Cabe ressaltar que todo o nosso material didático passa por avaliação 

constante para manter-se atual e adequado a melhor formação do aluno, 

primando sempre pela qualidade do nosso processo de ensino a partir da oferta 

de objetos de aprendizagem de qualidade. 

 
 

4.11 Estrutura do Núcleo de Educação a Distância – UNIVEL  

4.11.1 Estúdios de gravação do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) 
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A instituição conta com dois estúdios próprios para gravação de material 

didático e aulas virtuais na quais câmeras filmadoras de alta capacidade e equipe 

de filmagem capacitada estão a disposição do NEAD durante todo o expediente 

da IES para confeccionar o material necessário para o bom andamento das aulas 

do EAD. Um dos estúdios é composto por poltronas e mesas para realização de 

entrevistas e debates que podem ser filmados para transmissão virtual, enquanto 

o outro estúdio é dotado de quadro branco, projetor e material multimídia para 

aulas expositivas gravadas e/ou interativas com os acadêmicos. 

 

4.11.2 Sala de Tutoria 

 

 

 

A Instituição conta com o NEAD (Núcleo de Educação a Distância da 

UNIVEL) e nesse setor há um espaço na qual é denominado de Sala para Tutoria, 

que conta com 12(dose) balcões de atendimento equipados com computador de 

mesa, 24(vinte e quatro) cadeiras, 1(uma) impressora compartilhada e 2(dois) 

armários. No curso ora avaliado, atendem 3(três) tutores específicos, sendo 2 

mestres e 1 especialista, todos com ampla experiência em EAD e formação na 

área de reconhecimento do curso, dados esses que ficaram comprovados com 

documentação apresentada para comissão in loco.  
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4.11.3 Recepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

No setor específico do NEAD (Núcleo de Educação a Distância da 

UNIVEL) há uma recepção que faz o atendimento inicial de todos os usuários do 

setor, na qual encaminha para as salas individuais de atendimento de acordo com 

a demanda do usuário. Essa recepção possui um balcão de atendimento, 6 (seis) 

poltronas de espera, espaço para cadeira de rodas, bebedouro, 1(um) aparelho 

telefônico, 1 (um) computador, 1 (um) teclado em braile e ambiente climatizado. 

4.11.4 Sala de Produção 
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No setor específico do NEAD (Núcleo de Educação a Distância da 

UNIVEL) há uma sala de produção que contém 02 (duas) ilhas de trabalho com 

04 (quatro) repartições cada, equipadas com computador de mesa, 1 (um) balcão, 

1 (um) quadro para gestão a vista, 1 (um) armário e ar condicionado. Nessa sala 

trabalham os seguintes colaboradores: gestores de produção, designers gráficos, 

editores de texto/áudio/vídeo, roteirista, designers educacionais/instrucionais, 

entre outros.  

 

5.ANEXOS 

 
5.1 ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DOS POLOS 
 

5.1.1 Polo/Univel  Cafelândia 

 

O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário  para a 

implantação do polo de apoio presencial na cidade de Cafelândia, no Estado do 

Paraná - UNIVEL, Centro, PR 574, KM 03 - considerou plenamente os aspectos 

indicados pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Conselho Nacional da 

Educação (CNE), e pelos instrumentos desenvolvidos pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo instituto Nacional de Estudos 

de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).  

Conforme a Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) realizada no ano de 2016, a cidade de 

Cafelândia abriga aproximadamente 14.662 

habitantes no total de 11.242.720 habitantes do 

Estado da Federação em que está localizada, ou 

seja, 0,13% do total da população do Paraná.  

Segundo o Plano Nacional da Educação 

PNE (Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014), o 
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Brasil precisa promover um incremento de praticamente 100% nas matriculas no 

ensino superior na próxima década para cumprir a meta numérica 12 que consta 

do PNE 2014-2024, qual seja.  

Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% 

e a taxa liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta.   

A criação desse polo de apoio presencial contribui para o compromisso 

nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de Desenvolvimentos 

Humano Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação superior. Segundo 

levantamentos realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social) no ano de 2010, constatou que o IDH-M 

calculado para o município foi de 0,748, sendo 0,749 o IDH-M do estado de 

Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755, segundo o Relatório 

de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Dessa forma, a  IES  está alinhada com as diretrizes do governo Federal e 

cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste Polo de Apoio 

Presencial.  

A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de 

profissionais altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é 

conhecida pela sua grande produção primária por meio de uma agricultura forte e 

moderna e pela grandiosidade de suas Cooperativas de transformação. 

A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de 

empresas cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de 

riqueza no ano de 2016 aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento 

de 17% em relação ao ano anterior. Este cenário exige uma grande quantidade 

de capital e profissionais capacitados para contribuir com o desenvolvimento de 

pequenas, médias e grandes empresas. 

As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e 

representam 16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em 

sua área grandes cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas 
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do Paraná 7 (sete) estão localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são 

apresentadas as principais cooperativas do Oeste do Paraná em faturamento, e 

sua presença na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná 

 

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI 

 

A indústria paranaense atualmente conta com 56,4 mil estabelecimentos, 

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente 

esse quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, 

colocando o desempenho paranaense em patamares superiores à média 

nacional. As mesorregiões que mais contribuíram para essa dinâmica foram a 

Centro-Ocidental, com crescimento de 95,1% no período, e a Oeste, com 79,4%.8 

                                                           
8
Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de Souza [et al.]. - 

Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região 

Oeste do Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados 

apresentam que o Paraná é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, 

com 31% da participação nacional, segmento que tem grande demanda por 

profissionais capacitados na área gerencial e de gestão, aos quais a formação é 

possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela IES. 

Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais 

relevantes na região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência mostra 

as atividades que mais empregam na região Oeste do Paraná, apresentando sua 

participação em número de empregos em relação ao estado.9 

Número de 

Empregos no 

Oeste do Paraná 

Participação 

em relação ao 

Estado (%) 

Município /Empresas 

Destaque na participação 

1.458 99,6 Cascavel (Empresa Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora (Empresa 

Copacol) 

20.345 38,5% 

Matelândia (Empresa Lar) 

Cafelândia (Empresa Copacol) 

Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 

Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 

Marechal C. Rondon e Matelândia 

(Empresa Frimesa e diversos outros 

laticínios menores) 

4.111 54,4% Toledo (Prati Donaduzzi) 

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em 

Números”, Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

 

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema 

FIEP (Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná 
                                                           
9
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque Tecnológico 

Itaipu – PTI, 2018. 
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possui 3,2 milhões de empregos formais, o que representa 6,4% do total 

brasileiro. Desse volume, cerca de 27,8% estão vinculados à indústria, 

posicionando o estado como o quarto maior parque industrial do Brasil, 

concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região Metropolitana de 

Curitiba), Norte-Central e Oeste.10 

Levando em consideração o contexto apresentado o Centro Universitário 

Univel, os dados contribuíram no estudo das condições reais da localidade para 

oferta de cursos no polo de apoio presencial da cidade de Cafelândia. 

Assim, as condições da localidade de oferta dos cursos na localidade 

caracterizam-se pelo fato da região ser pujante no agronegócio e também 

industrializar muito de suas commodities. 

Outro local estudado para ser polo de apoio presencial é a cidade de 

Cafelândia. A cidade possui segundo dados do IPARDES 14.662 habitantes, e 

sua economia é focada diretamente no Cooperativismo local e regional através da 

Copacol, a maior empregadora da cidade.  

A Cooperativa se destaca pela alta taxa de produção e pela quantidade de 

produtos oferecidos ao mercado interno e externo através da produção de carne 

suína e de aves, além da produção de alevinos. Nesse contexto podem ser 

inseridos os profissionais de gestão, pois todas as áreas produtivas demandam 

de mão de obra capacitada e orientada a desenvolver estratégias para a 

ampliação de resultados e otimização de recursos industriais.  

Além da Copacol, podemos destacar a presença de outras empresas que 

atuam no comércio local, atendendo a demanda de seus munícipes, entre elas o 

Banco Cooperativo Sicredi, o Banco Cooperativo Sicoob, Moinho Consolata, 

Colégio Ellos, Construtora Medeiros e Prisma Construtora. 

Tais empresas possuem papel fundamental no desenvolvimento local, pois 

através de suas estratégias e movimentações atraem mais investidores e também 

mais mão de obra para o município, fazendo com que a oferta de cursos de 

graduação a distância seja necessária para atender a demanda.  

Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de 

capital humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o 

                                                           
10

 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; Marília de 
Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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desenvolvimento das empresas supracitadas bem como da comunidade de modo 

geral, a oferta dos cursos na modalidade a distância do Centro Universitário 

Univel nesta região oportuniza às pessoas que se identificam com as áreas em 

questão ou que sintam necessidade de profissionalização nos cargos referentes a 

esta área de atuação um amplo conhecimento, tácito e explícito, estruturado com 

o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência e com as exigências da 

sociedade. 

 

 

Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de 

negócios nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de 

extensão técnico-científico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento 

e progresso econômico e social da região e consequentemente do país. 

Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que 

a contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, 

administração, ciências contábeis, gestão comercial, gestão em recursos 

humanos, gestão financeira, logística e processos gerenciais) é significativa e 

vêm ao encontro da formação adequada de pessoal para oferecer uma mão de 

obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem como no curso de 

pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem se 

desenvolvendo. 

Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com 

seu polo de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com 

respeito, individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na 

Sede em Cascavel-PR. 

É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade 

estrutural do PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de 

alta demanda mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as 

organizações citadas demandam em seus quadros de colaboradores.  

 

Matrículas no ensino básico segundo a modalidade de ensino em Cafelândia 

– Ano 2018 
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MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 994 

Creche 561 

Pré-escolar 433 

Ensino fundamental  2.270 

Ensino médio  678 

Educação professional - 

TOTAL 3.942 

FONTE: MEC/INEP 

 

 

 Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de 

Cafelândia contém 3.942 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino 

básico, sendo destes 678 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a 

evasão fica em torno de 10,8% do total. 

Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano 

corrente na educação superior presencial e a distância – Ano 2017 

 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação Superior Presencial 

 Matrículas 

Concluintes 
 

 

100 

23 

Educação Superior a Distância  

Matrículas 

Concluintes 

 

 

147 

- 

FONTE: MEC/INEP 

 

 Infraestrutura do Polo EAD 

De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o  Decreto nº 9.235, de 

15/12/2017  para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à 
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Distância , o polo  disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu 

funcionamento: 

 Coordenação de Polo EAD; 

 Sala de Atendimento para Tutoria - ......................................................20 m² 

 Secretaria do Aluno, compartilhada ....................................................120 m² 

 Auditório ou Sala de Aula / Conferência ...............................................83 m² 

 Laboratório de Informática, compartilhado.............................................58 m² 

 Biblioteca compartilhada........................................................................62 m² 

 Espaço de Convivência .......................................................................128 m² 

 Sinalização das áreas comuns ............................................................800 m² 

 Sala de aula (06) compartilhada.............................................................33 m² 

 Espaço cultural comum.......................................................................1000 m² 

 Espaço de Educação Esportivas/compartilhada...................................738 m² 

 Espaço para  Atividades Administrativas  /compartilhado......................15 m² 

 Espaço para a Coordenação/compartilhado...........................................20 m² 

 Biblioteca – Salas de estudos em grupos e individuais..........................40 m² 

 

Pessoal do Polo 

 Gestor: Nair Maria Jasper – CPF:  

 Titulação: Pós -Graduação em Matemática 

 Laboratorista de Informática: Daniel Enio Gonçalves dos Santos – CPF 

 Titulação: Graduação em Administração 

 Bibliotecária: Elaine Oliveira Geacomini – CPF:  

 Titulação: Graduação em Artes Visuais 

 Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person. 

 

É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios 

legais de acessibilidade plena  a fim de garantir o ingresso e a permanência de 

alunos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto 

Nº5.296/2004. 
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Sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de Polo EAD e Sala de Tutoria 

O gestor de Polo/Univel  EAD é o espaço próprio para recepção e 

atendimento presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a 

Sala de Tutoria. Dispõem  de equipamentos necessários para oferecer suporte ao 

coordenador tais como: 

 Telefone; 

 Computador ; 

 Wi-Fi   Banda Larga; 

 Cadeiras (para coordenador e aluno); 
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 Mesa (de atendimento e de reunião); 

 Arquivo; 

 Armário; 

 Mural de Informação. 

 

Sala de atendimento: 

A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo os 

equipamentos de apoio necessários como: 

 

 Computador com kit multimídia; 

 Wi-Fi  Banda Larga; 

 Cadeiras (para tutores e alunos); 

 Mesa; 

 Telefone (compartilhado entre tutores); 

 Armário (compartilhado entre tutores); 

 Arquivo (compartilhado entre tutores). 

 

 

 

 

 

 

Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d Polo/Univel 

EAD, conforme demonstrado através das fotos abaixo: 

 

Secretaria do Polo 

 

A Secretaria em conjunto com a sala de matrícula tem como finalidade atender 

aos alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes 

nos processos de admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente 

sinalizadas e com equipamentos suficientes para que o atendimento seja 

realizado, tais como: 
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 Aparelho de telefone; 

 Computador com conexão à Internet; 

 Impressora com scanner; 

 Entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditório  

 

O Polo/Univel disponibiliza uma área de 70m² (sala) destinada para uso 

como auditório, com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia 

adequados para o seu pleno funcionamento. Este local é  compartilhado com 

outras atividades da instituição parceira. 

 

 

 

Laboratório de Informática 

 

Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial  possui 08 

( oito) computadores equipados com recursos de multimídia e computadores 

modernos, com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet 

banda larga. O referido laboratório possui ar condicionado, climatizado, acústica, 

iluminação, ventilação, limpeza e acessibilidade plena, bem como os  

equipamentos atende  as especificidades dos cursos que atende. Ressalta-se que 

os laboratórios esta devidamente identificados para uso de alunos EAD. 
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Biblioteca 

 

A Biblioteca do Polo/Univel EAD esta localizada em um local de fácil acesso e 

seu acervo bibliográfico virtual indicado no Projeto Pedagógico do Curso - PPC  

em quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, computadores, 

sala de vídeo, sala de estudo individual e em grupo, mesas, cadeiras, acesso a 

internet,) está adequado para o propósito fim de uma biblioteca física e//ou virtual.  

Sua infraestrutura mínima é composta por: 

 Acervo bibliográfico; 

 Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e 

pesquisa informatizada; 

 Computadores para registro de saída de obras no sistema; 

 Sala(s) de estudos em grupo e individual. 

 Salão de leitura 
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Espaço de Convivência 

 

A instituição dispõem de uma área de 90m²,  equipada para a convivência 

dos alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este 

ambiente contar com cantina e copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o 

aluno possa usufruir de sua estrutura adequadamente. Este espaço pode ser 

compartilhado com outras atividades da instituição. 

Sinalização nas Áreas Comuns. 

O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas 

representando toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos 

sobre horários de atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário 

das aulas virtuais.  Sua estrutura é adequada ao número de alunos ali 

matriculados, guardando-se a proporção necessária para atendimento aos 

estudantes em todas as suas necessidades. 

 

 

 

 

 

5.1.2 Polo/UNIVEL - Assis Chateaubriand- PR 

 

O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário  UNIVEL 

para a implantação do polo de apoio presencial na cidade de Assis 

Chateaubriand, no Estado do Paraná - IES, Centro á Rua Estados Unidos,103 - 

considerou plenamente os aspectos indicados pelo Ministério da Educação 

(MEC), pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos instrumentos 

desenvolvidos pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) e pelo instituto Nacional de Estudos de pesquisas Anísio Teixeira 

(INEP).  
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Conforme a Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) realizada no ano de 2016, a cidade de Assis Chateaubriand abriga 

aproximadamente 34.046 habitantes no total de 11.242.720 habitantes do Estado 

da Federação em que está localizada, ou seja, 0,30% do total da população do 

Paraná.  

Segundo o Plano Nacional da Educação PNE 

(Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014), o Brasil 

precisa promover um incremento de 

praticamente 100% nas matriculas no ensino 

superior na próxima década para cumprir a meta 

numérica 12 que consta do PNE 2014-2024, qual 

seja.  
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% 

e a taxa liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta. 

Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o 

compromisso nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de 

Desenvolvimentos Humano Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação 

superior. Segundo levantamentos realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social) no ano de 2010, constatou que o IDH-M 

calculado para o município foi de 0,729, sendo 0,749 o IDH-M do estado de 

Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755, segundo o Relatório 

de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Dessa forma, o Centro Universitário UNIVEL está alinhada com as 

diretrizes do governo Federal e cumpre integralmente os requisitos legais para a 

criação deste Polo de Apoio Presencial.      

A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de 

profissionais altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é 

conhecida pela sua grande produção primária por meio de uma agricultura forte e 

moderna e pela grandiosidade de suas Cooperativas de transformação. 
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A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de 

empresas cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de 

riqueza no ano de 2016 aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento 

de 17% em relação ao ano anterior. Este cenário exige uma grande quantidade 

de capital e profissionais capacitados para contribuir com o desenvolvimento de 

pequenas, médias e grandes empresas. 

As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e 

representam 16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em 

sua área grandes cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas 

do Paraná 7 (sete) estão localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são 

apresentadas as principais cooperativas do Oeste do Paraná em faturamento, e 

sua presença na região. 

 

Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná 

 

 

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI 

 

A indústria paranaense atualmente conta com 56,4 mil estabelecimentos, 

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente 

esse quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, 

colocando o desempenho paranaense em patamares superiores à média 

nacional. As mesorregiões que mais contribuíram para essa dinâmica foram a 
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Centro-Ocidental, com crescimento de 95,1% no período, e a Oeste, com 

79,4%.11 

Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região 

Oeste do Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados 

apresentam que o Paraná é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, 

com 31% da participação nacional, segmento que tem grande demanda por 

profissionais capacitados na área gerencial e de gestão, aos quais a formação é 

possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela IES. 

Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais 

relevantes na região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência 

mostra as atividades que mais empregam na região Oeste do Paraná, 

apresentando sua participação em número de empregos em relação ao estado.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

Empregos no 

Oeste do Paraná 

Participação 

em relação ao 

Estado (%) 

Município /Empresas 

Destaque na participação 

1.458 99,6 
Cascavel (Empresa 

Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora 

(Empresa Copacol) 

                                                           
11Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

12
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque 

Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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20.345 38,5% 

Matelândia (Empresa Lar) 

Cafelândia (Empresa Copacol) 

Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 

Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 

Marechal C. Rondon e 

Matelândia (Empresa Frimesa e 

diversos outros laticínios menores) 

4.111 54,4% Toledo (Prati Donaduzzi) 

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

 

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema 

FIEP (Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná 

possui 3,2 milhões de empregos formais, o que representa 6,4% do total 

brasileiro. Desse volume, cerca de 27,8% estão vinculados à indústria, 

posicionando o estado como o quarto maior parque industrial do Brasil, 

concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região Metropolitana de 

Curitiba), Norte-Central e Oeste.13 

Levando em consideração o contexto apresentado, os dados contribuíram 

no estudo das condições reais da localidade para oferta de cursos em polo de 

apoio presencial na cidade de Assis Chateaubriand. 

Assim, essas condições caracterizam-se pelo fato da região ser pujante no 

agronegócio e também industrializar muito de suas commodities. 

Em pesquisa realizada pelo IPARDES em 2017 a cidade de Assis 

Chateaubriand totaliza 5.949 empregos, destacando o maior número destas 

vagas no setor do comércio e construção civil. 

Assis Chateaubriand foi escolhida para ser polo de apoio presencial, por 

demandar profissionais que atuam nas áreas de gestão e gerência.  

                                                           
13

 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 
Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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Essa demanda pode ser sustentada com base nas seguintes empresas: 

Cooperativa C Vale, Silote, Iriedi, Cooperativa Agropar, Banco Sicredi, Banco 

Sicoob, Supermercado Sorriso, Supermercado Rampani, KS Equipamentos, Casa 

Nossa Materiais de Construção, Demassis Materiais de Construção. 

A Cooperativa C Vale é um exemplo de empregabilidade em funções de 

gestão e gerência. A Cooperativa é a segunda maior organização cooperada do 

país, e traduz um grande potencial humano que pode ser qualificado nos cursos 

oferecidos pela IES. 

Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de 

capital humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o 

desenvolvimento das empresas supracitadas bem como da comunidade de modo 

geral, a oferta dos cursos na modalidade a distância do Centro Universitário 

Univel nesta região oportuniza às pessoas que se identificam com as áreas em 

questão ou que sintam necessidade de profissionalização nos cargos referentes a 

esta área de atuação um amplo conhecimento, tácito e explícito, estruturado com 

o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência e com as exigências da 

sociedade. 

Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de 

negócios nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de 

extensão técnico-científico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento 

e progresso econômico e social da região e consequentemente do país. 

Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que 

a contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, 

administração, ciências contábeis, gestão comercial, gestão em recursos 

humanos, gestão financeira, logística e processos gerenciais) é significativa e 

vêm ao encontro da formação adequada de pessoal para oferecer uma mão de 

obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem como no curso de 

pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem se 

desenvolvendo. 

Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com 

seu polo de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com 
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respeito, individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na 

Sede em Cascavel-PR. 

É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade 

estrutural do PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de 

alta demanda mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as 

organizações citadas demandam em seus quadros de colaboradores.  

 

Matrículas no ensino básico de Assis Chateubriand segundo a modalidade 

de ensino – Ano 2018 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 1.520 

Creche 720 

Pré-escolar 800 

Ensino fundamental  3.991 

Ensino médio  1.371 

Educação professional 338 

TOTAL 7.220 

FONTE: MEC/INEP 

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de 

Assis Chateubriand contém 7.220 alunos matriculados e distribuídos em todo o 

ensino básico, sendo destes 1.371 no ensino médio, no qual dados oficiais 

apontam que a evasão fica em torno de 11,3% do total. 

 

Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano 

corrente na educação superior presencial e a distância – Ano 2017 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação Superior Presencial 

 Matrículas 

Concluintes 

 

723 

197 
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Educação Superior a Distância  

Matrículas 

Concluintes 

 

 

166 

32 

FONTE: MEC/INEP 

Infraestrutura do Polo EAD 

 

De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o  Decreto nº 9.235, de 

15/12/2017  para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à 

Distância , o polo  disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu 

funcionamento: 

 Sala de Atendimento para Tutoria - ......................................................14 m² 

 Secretaria do Aluno, compartilhada .......................................................12 m² 

 Auditório ou Sala de Aula / Conferência ..............................................200 m² 

 Laboratório de Informática, compartilhado...........................................180 m² 

 Biblioteca compartilhada.......................................................................650 m² 

 Espaço de Convivência .......................................................................225 m² 

 Sinalização das áreas comuns ............................................................800 m² 

 Sala de aula 28 (vinte e oito) compartilhada...........................................60 m² 

 Espaço cultural comum.......................................................................1000 m² 

 Espaço para  Atividades Administrativas  /compartilhado....................316 m² 

 Espaço para a Coordenação/compartilhado...........................................12 m² 

 Biblioteca – Salas de estudos em grupos e individuais..........................36 m² 

 

 

Pessoal do Polo 

 Gestor: Fabrício Politi Begoss – CPF: 037.925.169-85 

 Titulação: Especialista 

 Técnico de Informática: Edson Júnior Della Vlentina Gervazio – CPF 

103.568.139-08 

 Titulação: Graduado 
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 Bibliotecária: Cecília Inês Bruxel – CPF: 655.803.549-91 

 Titulação: Especialista  

 Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person. 

É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios 

legais de acessibilidade plena  a fim de garantir o ingresso e a permanência de 

alunos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto 

Nº5.296/2004. 

 

Sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de Polo EAD e Sala de Tutoria 

 

O gestor de Polo/Univel  EAD é o espaço próprio para recepção e 

atendimento presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a 

Sala de Tutoria. Dispõem  de equipamentos necessários para oferecer suporte ao 

coordenador tais como: 
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 Telefone; 

 Computador ; 

 Wi-Fi   Banda Larga; 

 Cadeiras (para coordenador e aluno); 

 Mesa (de atendimento e de reunião); 

 Arquivo; 

 Armário; 

 Mural de Informação. 

 

Sala de atendimento: 

 

A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo os 

equipamentos de apoio necessários como: 

 

 Computador com kit multimídia; 

 Wi-Fi  Banda Larga; 

 Cadeiras (para tutores e alunos); 

 Mesa; 

 Telefone (compartilhado entre tutores); 

 Armário (compartilhado entre tutores); 

 Arquivo (compartilhado entre tutores). 

 

 

 

 

Secretaria do Polo 

 

A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade atender 

aos alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes 

nos processos de admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente 

sinalizadas e com equipamentos suficientes para que o atendimento seja 

realizado, tais como: 
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 Aparelho de telefone e fax; 

 Computador com conexão à Internet; 

 Impressora com scanner; 

 Entre outros. 

 

 

Auditório  

 

O Polo/Univel disponibiliza uma sala de 80 m² (oitenta) destinada para uso 

como auditório, com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia 

adequados para o seu pleno funcionamento. Este local é  compartilhado com 

outras atividades da instituição parceira. 

 

 

 

 

 

 

Laboratório de Informática 

 

Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial  possui 35 

(trinta e cinco) computadores equipados com recursos de multimídia e 

computadores modernos, com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com 

acesso a Internet banda larga. O referido laboratório  possui ar condicionado, 

climatizado, acústica, iluminação, ventilação, limpeza e acessibilidade plena, bem 

como os  equipamentos atende  as especificidades dos cursos que atende. 
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Ressalta-se que os laboratórios esta devidamente identificados para uso de 

alunos EAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

 

A Biblioteca do Polo/Univel EAD esta localizada em um local de fácil acesso e 

seu acervo bibliográfico virtual indicado no Projeto Pedagógico do Curso - PPC  

em quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, computadores, 

sala de vídeo, sala de estudo individual e em grupo, mesas, cadeiras, acesso a 

internet,) está adequado para o propósito fim de uma biblioteca física e//ou virtual.  

Sua infraestrutura mínima é composta por: 

 

 

 

 Acervo bibliográfico; 

 Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e 

pesquisa informatizada; 

 Computadores para registro de saída de obras no sistema; 

 Sala(s) de estudos em grupo e individual. 

 Salão de leitura 
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Espaço de Convivência 

A instituição dispõem de uma área de 120m²,  equipada para a convivência 

dos alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este 

ambiente contar com cantina e copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o 

aluno possa usufruir de sua estrutura adequadamente. Este espaço pode ser 

compartilhado com outras atividades da instituição. 

Sinalização nas Áreas Comuns. 

O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas 

representando toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos 

sobre horários de atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário 

das aulas virtuais.  Sua estrutura é adequada ao número de alunos ali 

matriculados, guardando-se a proporção necessária para atendimento aos 

estudantes em todas as suas necessidades. 

 

5.1.3 Polo/UNIVEL - Laranjeiras do Sul- PR 

 

O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário UNIVEL para a 

implantação do polo de apoio presencial na cidade de Laranjeiras do Sul, no 

Estado do Paraná - Unidade POLO/UNIVEL - considerou plenamente os aspectos 

indicados pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Conselho Nacional da 

Educação (CNE), e pelos instrumentos desenvolvidos pela Comissão Nacional de 
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Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo instituto Nacional de Estudos 

de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).  

Conforme a Estatística do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES) realizada no ano de 2018, a cidade de 

Laranjeiras do Sul abriga aproximadamente 32.379 habitantes no total de 

11.320.892 habitantes do Estado da Federação em que está localizada, ou seja, 

0,29% do total da população do Paraná.  

 

Segundo o Plano Nacional da 

Educação PNE (Lei n° 13.005, de 25 de junho 

de 2014), o Brasil precisa promover um 

incremento de praticamente 100% nas 

matriculas no ensino superior na próxima 

década para cumprir a meta numérica 12 que 

consta do PNE 2014-2024, qual seja.  

 

Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% 

e a taxa liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta. 

Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o 

compromisso nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de 

Desenvolvimentos Humano Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação 

superior. Segundo levantamentos realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social) no ano de 2010, constatou que o IDH-M 

calculado para o município foi de 0.706, sendo 0,749 o IDH-M do estado de 

Paraná. Além disso, o IDH-M do Brasil foi apontado em 0,755, segundo o 

Relatório de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Dessa forma, o Centro Universitário UNIVEL está alinhado com as diretrizes do 

Ministério da Educação - MEC e cumpre integralmente os requisitos legais para a 

criação deste Polo de Apoio Presencial. 
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A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de 

profissionais altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é 

conhecida pela sua grande produção primária por meio de uma agricultura forte e 

moderna e pela grandiosidade de suas Cooperativas de transformação. 

A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de 

empresas cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de 

riqueza no ano de 2016 aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento 

de 17% em relação ao ano anterior. Este cenário exige uma grande quantidade 

de capital e profissionais capacitados para contribuir com o desenvolvimento de 

pequenas, médias e grandes empresas. 

As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e 

representam 16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em 

sua área grandes cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas 

do Paraná 7 (sete) estão localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são 

apresentadas as principais cooperativas do Oeste do Paraná em faturamento, e 

sua presença na região. 

 

Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná 

 

 

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI 

 

A indústria paranaense atualmente conta com 56,4 mil estabelecimentos, 

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente 
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esse quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, 

colocando o desempenho paranaense em patamares superiores à média 

nacional. As mesorregiões que mais contribuíram para essa dinâmica foram a 

Centro-Ocidental, com crescimento de 95,1% no período, e a Oeste, com 

79,4%.14 

Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região 

Oeste do Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados 

apresentam que o Paraná é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, 

com 31% da participação nacional, segmento que tem grande demanda por 

profissionais capacitados na área gerencial e de gestão, aos quais a formação é 

possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela IES. 

 

 

 

Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais 

relevantes na região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência 

mostra as atividades que mais empregam na região Oeste do Paraná, 

apresentando sua participação em número de empregos em relação ao estado.15 

 

Número de 

Empregos no 

Oeste do Paraná 

Participação 

em relação ao 

Estado (%) 

Município /Empresas 

Destaque na participação 

1.458 99,6 
Cascavel (Empresa 

Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora 

(Empresa Copacol) 

20.345 38,5% 
Matelândia (Empresa Lar) 

Cafelândia (Empresa Copacol) 

                                                           
14Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

15
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque 

Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 

Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 

Marechal C. Rondon e 

Matelândia (Empresa Frimesa e 

diversos outros laticínios menores) 

4.111 54,4% Toledo (Prati Donaduzzi) 

 

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em 

Números”, Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

 

 

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema 

FIEP (Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná 

possui 3,2 milhões de empregos formais, o que representa 6,4% do total 

brasileiro. Desse volume, cerca de 27,8% estão vinculados à indústria, 

posicionando o estado como o quarto maior parque industrial do Brasil, 

concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região Metropolitana de 

Curitiba), Norte-Central e Oeste.16 

Levando em consideração o contexto apresentado os dados contribuíram no 

estudo das condições reais da localidade para oferta de cursos no polo de apoio 

presencial na cidade de Laranjeiras do Sul. 

A cidade de Laranjeiras do Sul foi escolhida como referência na região 

central do Paraná. A cidade possui aproximadamente 32.000 habitantes e ocupa 

importante cenário de desenvolvimento econômico social para o estado. A 

empregabilidade a qual justifica a inserção do polo de apoio presencial do Centro 

Universitário Univel é caracterizada por diversos setores produtivos, sendo que de 

acordo com os dados disponibilizados pelo IPARDES totaliza 5.208 empregos 

ativos.  

                                                           
16

 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 
Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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Com a economia baseada na agricultura, a região destaca-se pelo 

crescimento da produção e também por sua afinidade no cultivo da erva-mate.  

Dentre as maiores empresas podemos relacionar a Cooperativa Coprossel, 

que está elencada como uma das maiores empregadoras do município e região. 

Também se evidencia a presença das empresas Erva-mate Laranjeiras, Unidade 

Industrial Lar, Indústria de Panificação Fornello, Fábrica de troncos Romancini.  

Todas as empresas acima favorecem o desenvolvimento local e regional, 

necessitando de profissionais altamente qualificados em suas diversas áreas de 

atuação.  

Outro fator relevante a ser considerado para a oferta dos cursos na 

modalidade a distância da região refere-se a Terra Indígena Rio da Cobras, hoje 

situada no Município de Nova Laranjeiras, numa distância aproximada de 20 km 

do polo de apoio presencial na cidade de Laranjeiras do Sul. O aldeamento é 

composto por uma população de 2.264 habitantes, assim, a presença dos 

indígenas nesta região, cada vez mais notada nos espaços urbanos, assim como 

nas instituições educativas, deve ser entendida a partir deste novo contexto, como 

ações estratégicas na oferta dos cursos, principalmente com destaque ao curso 

de Pedagogia, possibilitando à esta população o acesso à construção do 

conhecimento no campo educacional, assim como nas outras áreas do 

conhecimento. 

Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de 

capital humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o 

desenvolvimento das empresas supracitadas bem como da comunidade de modo 

geral, a oferta dos cursos na modalidade a distância do Centro Universitário 

Univel nesta região oportuniza às pessoas que se identificam com as áreas em 

questão ou que sintam necessidade de profissionalização nos cargos referentes a 

esta área de atuação um amplo conhecimento, tácito e explícito, estruturado com 

o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência e com as exigências da 

sociedade. 

Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de 

negócios nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de 
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extensão técnico-científico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento 

e progresso econômico e social da região e consequentemente do país. 

Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com 

seu polo de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com 

respeito, individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na 

Sede em Cascavel-PR. 

Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que 

a contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, 

administração, ciências contábeis, gestão comercial, gestão em recursos 

humanos, gestão financeira, logística e processos gerenciais) é significativa e 

vêm ao encontro da formação adequada de pessoal para oferecer uma mão de 

obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem como no curso de 

pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem se 

desenvolvendo. 

 

 

É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade 

estrutural do PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de 

alta demanda mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as 

organizações citadas demandam em seus quadros de colaboradores.  

Matrículas no ensino básico em Laranjeiras segundo a modalidade de 

ensino – Ano 2018 
 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 1.853 

Creche 957 

Pré-escolar 896 

Ensino fundamental  4.291 

Ensino médio  1.190 

Educação professional 229 

TOTAL 7.563 
FONTE: MEC/INEP 
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Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de 

Laranjeiras há 7.563 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino básico, 

sendo destes 1.190 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a 

evasão fica em torno de 10.7% do total. 

 

Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano 

corrente na educação superior presencial e a distância – Ano 2017 

 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação Superior Presencial 

 Matrículas 

Concluintes 
 

 

1.179 

159 

Educação Superior a Distância  

Matrículas 

Concluintes 

 

 

907 

62 

FONTE: MEC/INEP 

 

 

 Infraestrutura do Polo EAD 

 

De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o  Decreto nº 9.235, de 

15/12/2017  para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à 

Distância , o polo  disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu 

funcionamento: 

 Coordenação de Polo EAD.....................................................................20 m²; 

 Sala de Atendimento para Tutoria - .......................................................40 m² 

 Secretaria do Aluno, compartilhada .......................................................65 m² 

 Auditório ou Sala de Aula / Conferência ................................................88 m² 

 Laboratório de Informática, compartilhado..............................................77 m² 

 Biblioteca compartilhada.......................................................................106 m² 
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 Espaço de Convivência ........................................................................133 m² 

 Sinalização das áreas comuns .............................................................400 m² 

 Sala de aula (12) compartilhada..............................................................70 m² 

 Espaço cultural comum............................................................................88 m² 

 Espaço para  Atividades Administrativas  /compartilhado........................65 m² 

 Espaço para a Coordenação/compartilhado (2).......................................22 m² 

Pessoal do Polo 

 Gestor: Pedro Vilmar Bech Junior – CPF: 040.328.449-09 

 Titulação: Pós -Graduação em Gestão Empresarial 

 Laboratorista de informática: João Paulo Andreiv – CPF: 008.452.749-88 

 Titulação: Pós -Graduação em Finanças Empresariais e Controladoria 

 Bibliotecária: Joelson Sonday da Silva – CPF: 025.768.929-06 

 Titulação: Pós -Graduação em Administração 

 Biblioteca virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person. 

 

 

É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios 

legais de acessibilidade plena  a fim de garantir o ingresso e a permanência de 

alunos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto 

Nº5.296/2004.  

 

 

 

 

Sala de 

aula 
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Gestor de Polo EAD e Sala de Tutoria 

O gestor de Polo/Univel  EAD é o espaço próprio para recepção e 

atendimento presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a 

Sala de Tutoria. Dispõem  de equipamentos necessários para oferecer suporte ao 

coordenador tais como: 

 Telefone; 

 Computador ; 

 Wi-Fi   Banda Larga; 

 Cadeiras (para coordenador e aluno); 

 Mesa (de atendimento e de reunião); 

 Arquivo; 

 Armário; 

 Mural de Informação. 
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Sala de atendimento: 

A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo os 

equipamentos de apoio necessários como: 

 

 Computador com kit multimídia; 

 Wi-Fi  Banda Larga; 

 Cadeiras (para tutores e alunos); 

 Mesa; 

 Telefone (compartilhado entre tutores); 

 Armário (compartilhado entre tutores); 

 Arquivo (compartilhado entre tutores). 

 

Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d Polo/Univel 

EAD, conforme demonstrado através da foto abaixo: 
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Secretaria do Polo 

 

A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade atender 

aos alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes 

nos processos de admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente 

sinalizadas e com equipamentos suficientes para que o atendimento seja 

realizado, tais como: 

 Aparelho de telefone e fax; 

 Computador com conexão à Internet; 

 Impressora com scanner; 

 Entre outros. 

 

 

 

 

Auditório  

 

O Polo/Univel disponibiliza uma sala de 90m²,  destinada para uso como 

auditório, com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia 

adequados para o seu pleno funcionamento. Este local é  compartilhado com 

outras atividades da instituição parceira. 

 

Laboratório de Informática 

 

Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial  possui 35 

(trinta e cinco) computadores equipados com recursos de multimídia e 

computadores modernos, com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com 

acesso a Internet banda larga. O referido laboratório  possui ar condicionado, 

climatizado, acústica, iluminação, ventilação, limpeza e acessibilidade plena, bem 
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como os  equipamentos atende  as especificidades dos cursos que atende. 

Ressalta-se que os laboratórios esta devidamente identificados para uso de 

alunos EAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

 

A Biblioteca do Polo/Univel EAD esta localizada em um local de fácil acesso e 

seu acervo bibliográfico virtual indicado no Projeto Pedagógico do Curso - PPC 

em quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, computadores, 

sala de vídeo, sala de estudo individual e em grupo, mesas, cadeiras, acesso a 

internet,) está adequado para o propósito fim de uma biblioteca física e//ou virtual.  

Sua infraestrutura mínima é composta por: 

 Acervo bibliográfico; 

 Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e 

pesquisa informatizada; 

 Computadores para registro de saída de obras no sistema; 

 Sala(s) de estudos em grupo e individual. 

 Salão de leitura 
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Espaço de Convivência 

 

A instituição dispõem de uma área de 60m² equipada para a convivência 

dos alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este 

ambiente contar com cantina e copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o 

aluno possa usufruir de sua estrutura adequadamente. Este espaço pode ser 

compartilhado com outras atividades da instituição. 

Sinalização nas Áreas Comuns 

O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas 

representando toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos 

sobre horários de atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário 

das aulas virtuais.  Sua estrutura é adequada ao número de alunos ali 

matriculados, guardando-se a proporção necessária para atendimento aos 

estudantes em todas as suas necessidades. 

 

5.1.4  Polo/UNIVEL - MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 

 

O estudo de viabilidade desenvolvido pela Faculdade UNIVEL para a 

implantação do polo de apoio presencial na cidade de Marechal Cândido Rondon, 

no Estado do Paraná - UNIVEL, Centro á Rua São Paulo, 397 - considerou 

plenamente os aspectos indicados pelo Ministério da Educação (MEC), pelo 

Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos instrumentos desenvolvidos pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo 

instituto Nacional de Estudos de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).  

Conforme a Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

realizada no ano de 2016, a cidade de Capitão Leônidas Marques abriga 

aproximadamente 51.306 habitantes no total de 11.242.720 habitantes do Estado 
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da Federação em que está localizada, ou seja, 0,5% do total da população do 

Paraná.  

 

Segundo o Plano Nacional da 

Educação PNE (Lei n° 13.005, de 25 de 

junho de 2014), o Brasil precisa promover um 

incremento de praticamente 100% nas 

matriculas no ensino superior na próxima 

década para cumprir a meta numérica 12 que 

consta do PNE 2014-2024, qual seja.  

Meta 12 – Elevar a taxa bruta de 

matricula na educação superior para 50% e a taxa liquida para 33% da população 

de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o 

compromisso nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de 

Desenvolvimentos Humano Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação 

superior. Segundo levantamentos realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social) no ano de 2010, constatou que o IDH-M 

calculado para o município foi de 0,774, sendo 0,749 o IDH-M do estado de 

Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755, segundo o Relatório 

de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Dessa forma, a Faculdade UNIVEL está alinhada com as diretrizes do 

governo Federal e cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste 

Polo de Apoio Presencial, que conta com a seguinte infraestrutura. 

A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de 

profissionais altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é 

conhecida pela sua grande produção primária por meio de uma agricultura forte e 

moderna e pela grandiosidade de suas Cooperativas de transformação. 

A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de 

empresas cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de 
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riqueza no ano de 2016 aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento 

de 17% em relação ao ano anterior. Este cenário exige uma grande quantidade 

de capital e profissionais capacitados para contribuir com o desenvolvimento de 

pequenas, médias e grandes empresas. 

As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e 

representam 16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em 

sua área grandes cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas 

do Paraná 7 (sete) estão localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são 

apresentadas as principais cooperativas do Oeste do Paraná em faturamento, e 

sua presença na região. 

 

Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná 

 

 

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI 

 

A indústria paranaense atualmente conta com 56,4 mil estabelecimentos, 

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente 

esse quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, 

colocando o desempenho paranaense em patamares superiores à média 

nacional. As mesorregiões que mais contribuíram para essa dinâmica foram a 
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Centro-Ocidental, com crescimento de 95,1% no período, e a Oeste, com 

79,4%.17 

 

Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região 

Oeste do Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados 

apresentam que o Paraná é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, 

com 31% da participação nacional, segmento que tem grande demanda por 

profissionais capacitados na área gerencial e de gestão, aos quais a formação é 

possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela IES. 

Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais 

relevantes na região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência 

mostra as atividades que mais empregam na região Oeste do Paraná, 

apresentando sua participação em número de empregos em relação ao estado.18 

 

Número de 

Empregos no 

Oeste do Paraná 

Participação 

em relação ao 

Estado (%) 

Município /Empresas 

Destaque na participação 

1.458 99,6 
Cascavel (Empresa 

Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora 

(Empresa Copacol) 

20.345 38,5% 

Matelândia (Empresa Lar) 

Cafelândia (Empresa Copacol) 

Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 

Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% Marechal C. Rondon e 

                                                           
17Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

18
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque 

Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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Matelândia (Empresa Frimesa e 

diversos outros laticínios menores) 

4.111 54,4% Toledo (Prati Donaduzzi) 

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em 

Números”, Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

 

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema 

FIEP (Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná 

possui 3,2 milhões de empregos formais, o que representa 6,4% do total 

brasileiro. Desse volume, cerca de 27,8% estão vinculados à indústria, 

posicionando o estado como o quarto maior parque industrial do Brasil, 

concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região Metropolitana de 

Curitiba), Norte-Central e Oeste.19 

Levando em consideração o contexto apresentado, todos os dados e 

informações contribuíram no estudo das condições reais da localidade para oferta 

de cursos no polo de apoio presencial na cidade de Marechal Cândido Rondon, 

Medianeira e Palotina. 

Na região extremo Oeste, buscou-se a cidade de Marechal Cândido Rondon, 

com aproximadamente 52.379 habitantes e de acordo com  os dados do 

IPARDES emprega um total de 15.808 vagas distribuídas em diversos setores, 

tais como indústria, agronegócio, construção civil, comércio, serviços, entre 

outros. 

 Destaca-se nesta localidade as cooperativas Copagril e Frimesa, além 

destas, destacam-se as empresas: Engemarko, SOORO, Agrícola Horizonte, 

Supermercados All Mayer, Transgiro Transportes. 

 Estas empresas ofertam uma ampla possibilidade de inserção no mercado 

de trabalho local e regional, tornando-se um ambiente propício a oportunidades 

aos que se qualificam nos cursos ofertados pela IES. 

Com base nestes indicadores, considera-se que os cursos da área de 

negócios, ofertados no polo de Marechal Cândido Rondon poderão contribuir para 

uma melhor qualidade nos profissionais que atuarão no mercado local e regional. 

                                                           
19

 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 
Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de 

capital humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o 

desenvolvimento das empresas supracitadas bem como da comunidade de modo 

geral, a oferta dos cursos na modalidade a distância do Centro Universitário 

Univel nesta região oportuniza às pessoas que se identificam com as áreas em 

questão ou que sintam necessidade de profissionalização nos cargos referentes a 

esta área de atuação um amplo conhecimento, tácito e explícito, estruturado com 

o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência e com as exigências da 

sociedade. 

Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de 

negócios nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de 

extensão técnico-científico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento 

e progresso econômico e social da região e consequentemente do país. 

Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que 

a contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, 

administração, ciências contábeis, gestão comercial, gestão em recursos 

humanos, gestão financeira, logística e processos gerenciais) é significativa e 

vêm ao encontro da formação adequada de pessoal para oferecer uma mão de 

obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem como no curso de 

pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem se 

desenvolvendo. 

Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com 

seu polo de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com 

respeito, individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na 

Sede em Cascavel-PR. 

É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade 

estrutural do PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de 

alta demanda mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as 

organizações citadas demandam em seus quadros de colaboradores.  

Matrículas no ensino básico em Marechal Candido Rondon segundo a 

modalidade de ensino – ano 2018 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 
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Educação infantile 2.731 

Creche 1.452 

Pré-escolar 1.279 

Ensino fundamental (1) 5.789 

Ensino médio (2) 1.869 

Educação professional 297 

TOTAL 10.686 
FONTE: MEC/INEP 

 

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de 

Marechal Cândido Rondon contém 10.686 alunos matriculados e distribuídos em 

todo o ensino básico, sendo 1.869 no ensino médio, no qual dados oficiais 

apontam que a evasão fica em torno de 10,5% do total. 

 

Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano 

corrente na educação superior presencial e a distância – Ano 2017 

 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação Superior Presencial 

 Matrículas 

Concluintes 
 

 

2.292 

372 

Educação Superior a Distância  

Matrículas 

Concluintes 

 

 

390 

18 

FONTE: MEC/INEP 
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 Infraestrutura do Polo EAD 

De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o  Decreto nº 9.235, de 

15/12/2017  para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à 

Distância , o polo  disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu 

funcionamento: 

 Sala de Atendimento/Tutor - ...................................................................28 m² 

 Área livre.............................................................................................2.663 m² 

 Biblioteca..................................................................................................51 m² 

 Cantina/Praça de alimentação.................................................................80 m² 

 Auditório.................................................................................................260 m² 

 Espaço Cultural......................................................................................260 m² 

 Espaço para educação esportiva...........................................................800 m² 

 Espaço secretaria/compartilhado.............................................................18 m² 

 Espaço administrativo do polo.................................................................18 m² 

 Espaço para o Gestor do Polo.................................................................18 m² 

 Sala de estudos em grupo e individual....................................................50 m² 

 Sala de aula (05) compartilhada..............................................................50 m² 

 Laboratório de  informática.......................................................................51 m² 

 Espaço de convivência...........................................................................150 m² 

 

Pessoal do Polo 

 Gestor: MAURA APARECIDA FONSECA BARBOSA – CPF: 022.739.949-

82 

 Titulação: Graduado Ciências Contábeis e Especialização em 

Contabilidade e Finanças. 

 Responsável pelos Equipamentos: RICARDO GUILHERME SONTAG- 

CPF: 070.058.269-06 

 Titulação: Graduado em Administração – em andamento 

 Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person. 

 Tutor Presencial: ROQUE CEZAR BARBOSA – CPF: 038.016.449-03 
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 Titulação: Graduado em Filosofia 

É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios 

legais de acessibilidade plena  a fim de garantir o ingresso e a permanência de 

alunos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto 

Nº5.296/2004. 

 

 

 

 

 

 

Gestor do Polo EAD e Sala de Tutoria 

O Gestor do Polo/Univel  EAD é um espaço próprio para recepção e 

atendimento presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a 

Sala de Tutoria. Dispõem  de equipamentos necessários para oferecer suporte ao 

gestor  tais como: 

 Telefone; 

 Computador ; 

 Wi-Fi   Banda Larga; 

 Cadeiras (para coordenador e aluno); 

 Mesa (de atendimento e de reunião); 
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 Arquivo; 

 Armário; 

 Mural de Informação. 

 

Sala de atendimento: 

 

A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo 

os equipamentos de apoio necessários como: 

 Computador com kit multimídia; 

 Wi-Fi  Banda Larga; 

 Cadeiras (para tutores e alunos); 

 Mesa; 

 Telefone (compartilhado entre tutores); 

 Armário (compartilhado entre tutores); 

 Arquivo (compartilhado entre tutores). 

 

Lembrando que todos os objetos de aprendizagem, bem como a interação e 

mediação dos processos de ensino e de aprendizagem se dão dentro do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

Quando falamos em Ambiente Virtual de Aprendizagem estamos tratando 

de uma ferramenta educacional pautada em uma metodologia colaborativa que 

permite que o conhecimento seja construído por 02 ou mais indivíduos por meio 

de discussões e reflexões mediadas. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem –  AVA do Centro Universitário Univel 

foi desenvolvido na plataforma moodle na versão 2.8. Foi personalizado de modo 

a despertar o interesse do aluno e também a facilitar a navegação. O AVA está 

disponível para acesso do corpo docente e discente, no qual se dá a interação 

virtual das diversas disciplinas e cursos disponibilizados pela instituição. 

No AVA é possível o armazenamento de textos, referências, filmes e 

demais conteúdos multimídia. Além de sua capacidade como repositório de 

conteúdos, possui vários dispositivos que permitem a criação de tarefas para 
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posterior análise e atribuição de pontos e frequência válidos para aprovação no 

curso. Possui também uma área de geração de relatórios de acompanhamento da 

utilização dos recursos por parte dos alunos, além de ser um ambiente 

colaborativo, que permite o compartilhamento de conteúdos através de múltiplas 

funcionalidades. 

Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d 

Polo/Univel EAD, conforme demonstrado através das fotos abaixo: 

 

Secretaria do Polo 

 

A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade 

atender aos alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos 

discentes nos processos de admissão e de matrícula. As referidas estão 

devidamente sinalizadas e com equipamentos suficientes para que o atendimento 

seja realizado, tais como: 

 Aparelho de telefone e fax; 

 Computador com conexão à Internet; 

 Impressora com scanner; 

 Entre outros. 

 

 

 

Estacionamento  
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Auditório  

 

O Polo/Univel disponibiliza uma área (sala) destinada para uso como 

auditório, com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia 

adequados para o seu pleno funcionamento. Este local é  compartilhado com 

outras atividades da instituição parceira. 

 

Laboratório de Informática 

 

Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial  possui, 

10 (dês) computadores equipados com recursos de multimídia e computadores 

modernos, com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet 

banda larga. O referido laboratório  possui ar condicionado é climatizado, 

acústica, iluminação, ventilação, limpeza e acessibilidade plena, bem como os  

equipamentos atende  as especificidades dos cursos que atende.  

Ressalta-se que os laboratórios estão devidamente identificados para uso 

de alunos EAD. 

 

 

 

 

Biblioteca/ Compartilhada 

 

A Biblioteca do Polo/Univel  EAD  esta 
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localizada em um local de fácil acesso e  seu acervo  bibliográfico virtual  indicado 

no Projeto Pedagógico do Curso - PPC  em quantidade suficiente. O mobiliário 

desse espaço (estantes, computadores, sala de vídeo, sala de estudo individual e 

em grupo, mesas, cadeiras, acesso a internet,) está adequado para o propósito 

fim de uma biblioteca física e//ou virtual.  Sua infraestrutura mínima é composta 

por: 

 

 Acervo bibliográfico; 

 Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e 

pesquisa informatizada; 

 Computadores para registro de saída de obras no sistema; 

 Sala(s) de estudos em grupo e individual. 

 Salão de leitura 

 

Espaço de Convivência 

 

A instituição dispõem de uma área de 90m², equipada para a convivência 

dos alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este 

ambiente contar com cantina e copiadora, amplo e mobiliado para permitir que o 

aluno possa usufruir de sua estrutura adequadamente. Este espaço pode ser 

compartilhado com outras atividades da instituição. 

Sinalização nas Áreas Comuns 

O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas 

representando toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos 

sobre horários de atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário 

das aulas virtuais.  Sua estrutura é adequada ao número de alunos ali 

matriculados, guardando-se a proporção necessária para atendimento aos 

estudantes em todas as suas necessidades. 

 

5.1.5 Polo/UNIVEL -  PALOTINA – PR 
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O estudo de viabilidade desenvolvido pelo Centro Universitário Univel  para a 

implantação do polo de apoio presencial na cidade de Palotina, no Estado de 

Paraná – Unidade POLO/UNIVEL Palotina, sito à Rua Presidente Kennedy, 2300 

– Centro, considerou plenamente os aspectos indicados pelo Ministério da 

Educação (MEC), pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), e pelos 

instrumentos desenvolvidos pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES) e pelo instituto Nacional de Estudos de pesquisas Anísio 

Teixeira (INEP).  

Conforme pesquisas estimadas realizadas 

no ano de 2017 pelo Censo Populacional do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a cidade de Palotina abriga 

aproximadamente 31.366 habitantes no total 

estimado de 11.320.892 habitantes do Estado da 

Federação em que está localizada, ou seja, 

0,28% do total da população do Paraná. 

Segundo o Plano Nacional da Educação 

PNE (Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014), o 

Brasil precisa promover um incremento de praticamente 100% nas matriculas no 

ensino superior na próxima década para cumprir a meta numérica 12 que consta 

do PNE 2014-2024, qual seja.  

Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% 

e a taxa liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta. 

Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o 

compromisso nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de 

Desenvolvimentos Humano Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação 

superior. Segundo levantamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), no ano de 2010, constatou que o IDH-M calculado para o 

município foi de 0,760, sendo 0,749 o IDH-M do estado do Paraná. Além disso, o 

IDH do Brasil foi apontado em 0,755, segundo o Relatório de Desenvolvimento 
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Humano de 2015, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de 

profissionais altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é 

conhecida pela sua grande produção primária por meio de uma agricultura forte e 

moderna e pela grandiosidade de suas Cooperativas de transformação. 

A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de 

empresas cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de 

riqueza no ano de 2016 aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento 

de 17% em relação ao ano anterior. Este cenário exige uma grande quantidade 

de capital e profissionais capacitados para contribuir com o desenvolvimento de 

pequenas, médias e grandes empresas. 

As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e 

representam 16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em 

sua área grandes cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas 

do Paraná 7 (sete) estão localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são 

apresentadas as principais cooperativas do Oeste do Paraná em faturamento, e 

sua presença na região. 

Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná 

 

 

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI 

 



 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

201 
 

A indústria paranaense atualmente conta com 56,4 mil estabelecimentos, 

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente 

esse quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, 

colocando o desempenho paranaense em patamares superiores à média 

nacional. As mesorregiões que mais contribuíram para essa dinâmica foram a 

Centro-Ocidental, com crescimento de 95,1% no período, e a Oeste, com 

79,4%.20 

Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região 

Oeste do Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados 

apresentam que o Paraná é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, 

com 31% da participação nacional, segmento que tem grande demanda por 

profissionais capacitados na área gerencial e de gestão, aos quais a formação é 

possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela IES. 

Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais 

relevantes na região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência 

mostra as atividades que mais empregam na região Oeste do Paraná, 

apresentando sua participação em número de empregos em relação ao estado.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

21
Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque 

Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 



 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

202 
 

 

 

Número de 

Empregos no 

Oeste do Paraná 

Participação 

em relação ao 

Estado (%) 

Município /Empresas 

Destaque na participação 

1.458 99,6 
Cascavel (Empresa 

Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora 

(Empresa Copacol) 

20.345 38,5% 

Matelândia (Empresa Lar) 

Cafelândia (Empresa Copacol) 

Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 

Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 

Marechal C. Rondon e 

Matelândia (Empresa Frimesa e 

diversos outros laticínios menores) 

4.111 54,4% Toledo (Prati Donaduzzi) 

 

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em 

Números”, Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

 

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema 

FIEP (Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná 

possui 3,2 milhões de empregos formais, o que representa 6,4% do total 

brasileiro. Desse volume, cerca de 27,8% estão vinculados à indústria, 

posicionando o estado como o quarto maior parque industrial do Brasil, 

concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região Metropolitana de 

Curitiba), Norte-Central e Oeste.22 

                                                           
22

 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 
Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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Levando em consideração o contexto apresentado, os dados contribuíram 

no estudo das condições reais da localidade para oferta de cursos em polo de 

apoio presencial na cidade de Palotina. 

 Palotina com um número aproximado de 31.000 habitantes se destaca 

também pela produção agroindustrial, tendo como principal referência a 

cooperativa C Vale. 

 Com base nos dados disponibilizados pelo IPARDES, a cidade emprega 

13.720 colaboradores distribuídos nas mais diversas áreas de atuação e destaca-

se a área de transformação agroindustrial qual corresponde a maior oferta de 

trabalho na localidade.  

 Entre as principais organizações pode-se elencar a C.Vale, V. Brondani, 

Cotriguaçu, Pgtur, Minerpal, MCL Peças Agrícolas, Equagril, MA Máquinas, 

Sicredi, Rede de farmácias Santo Antonio. 

Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de 

capital humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o 

desenvolvimento das empresas supracitadas bem como da comunidade de modo 

geral, a oferta dos cursos na modalidade a distância do Centro Universitário 

Univel nesta região oportuniza às pessoas que se identificam com as áreas em 

questão ou que sintam necessidade de profissionalização nos cargos referentes a 

esta área de atuação um amplo conhecimento, tácito e explícito, estruturado com 

o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência e com as exigências da 

sociedade. 

Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de 

negócios nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de 

extensão técnico-científico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento 

e progresso econômico e social da região e consequentemente do país. 

Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que 

a contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, 

administração, ciências contábeis, gestão comercial, gestão em recursos 

humanos, gestão financeira, logística e processos gerenciais) é significativa e 

vêm ao encontro da formação adequada de pessoal para oferecer uma mão de 

obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem como no curso de 
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pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem se 

desenvolvendo. 

Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com 

seu polo de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com 

respeito, individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na 

Sede em Cascavel-PR. 

É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade 

estrutural do PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de 

alta demanda mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as 

organizações citadas demandam em seus quadros de colaboradores.  

 

Matrículas no ensino básico em Palotina segundo a modalidade de ensino – 

Ano 2018 
 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 1.977 

Creche 985 

Pré-escolar 992 

Ensino fundamental (1) 4.206 

Ensino médio (2) 1.242 

Educação professional 48 

TOTAL 7.473 

FONTE: MEC/INEP 

 

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de 

Palotina contém 7.473 alunos matriculados e distribuídos em todo o ensino 

básico, sendo destes 1.242 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que 

a evasão fica em torno de 11,1% do total. 
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Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano 

corrente na educação superior presencial e a distância – Ano 2017 
 

 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação Superior Presencial 

 Matrículas 

Concluintes 
 

 

1.906 

259 

Educação Superior a Distância  

Matrículas 

Concluintes 

 

 

304 

30 

FONTE: MEC/INEP 

 Infraestrutura do Polo EAD 

 

De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o  Decreto nº 9.235, de 

15/12/2017  para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à 

Distância , o polo  disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu 

funcionamento: 

 Coordenação de Polo EAD; 

 Sala de Atendimento para Tutoria - ......................................................48 m² 

 Secretaria do Aluno, compartilhada ....................................................120 m² 

 Auditório ou Sala de Aula / Conferência ...............................................60 m² 

 Laboratório de Informática, compartilhado.............................................80 m² 

 Biblioteca compartilhada........................................................................40 m² 

 Espaço de Convivência .......................................................................840 m² 

 Sinalização das áreas comuns ............................................................560 m² 

 Sala de aula (13) compartilhada.............................................................80 m² 

 Laboratório de  informática.....................................................................80 m² 

 Espaço cultural comum.........................................................................840 m² 
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 Espaço de Educação Esportivas/compartilhada................................1.300 m² 

 Espaço para  Atividades Administrativas  /compartilhado....................120 m² 

 Espaço para a Coordenação/compartilhado........................................... 14m² 

 Biblioteca – Salas de estudos em grupos e individuais.........................40 m² 

Pessoal do Polo 

 Gestor: Cleodenice Simonetto Muranishi– CPF: 922.836.671-00 

 Titulação:  Graduação em Educação Física, Pós -Graduação em Educação 

Especial 

 Laboratorista de Informática: Natan Gabriel Ricini– CPF: 098.660.329-57 

 Titulação: Graduação em Análise de Desenvolvimento em Sistema 

 Bibliotecária: Maria do Carmo Mathias Molin – CPF: 985.338.199-00 

 Titulação: Graduação em Administração 

 Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person. 

É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios 

legais de acessibilidade plena  a fim de garantir o ingresso e a permanência de 

alunos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto 

Nº5.296/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de aula 
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Gestor de Polo EAD e Sala de Tutoria 

 

O gestor de Polo/Univel  EAD é o espaço próprio para recepção e 

atendimento presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a 

Sala de Tutoria. Dispõem  de equipamentos necessários para oferecer suporte ao 

coordenador tais como: 

 Telefone; 

 Computador ; 

 Wi-Fi   Banda Larga; 

 Cadeiras (para coordenador e aluno); 

 Mesa (de atendimento e de reunião); 

 Arquivo; 

 Armário; 

 Mural de Informação. 
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Sala de atendimento: 

 

A sala de atendimento presencial comporta gabinete para os tutores contendo os 

equipamentos de apoio necessários como: 

 

 Computador com kit multimídia; 

 Wi-Fi  Banda Larga; 

 Cadeiras (para tutores e alunos); 

 Mesa; 

 Telefone (compartilhado entre tutores); 

 Armário (compartilhado entre tutores); 

 Arquivo (compartilhado entre tutores). 

 

Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d Polo/Univel 

EAD, conforme demonstrado através das fotos abaixo: 

 

Secretaria do Polo 

 

A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade atender 

aos alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos discentes 

nos processos de admissão e de matrícula. As referidas estão devidamente 

sinalizadas e com equipamentos suficientes para que o atendimento seja 

realizado, tais como: 

 Aparelho de telefone e fax; 

 Computador com conexão à Internet; 

 Impressora com scanner; 

 Entre outros. 
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Auditório  

 

O Polo/Univel disponibiliza uma área (sala) destinada para uso como 

auditório, com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia 

adequados para o seu pleno funcionamento. Este local é  compartilhado com 

outras atividades da instituição parceira. 

 

Laboratório de Informática 

 

Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial  possui 35 

(trinta e cinco) computadores equipados com recursos de multimídia e 

computadores modernos, com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com 

acesso a Internet banda larga. O referido laboratório  possui ar condicionado, 

climatizado, acústica, iluminação, ventilação, limpeza e acessibilidade plena, bem 

como os  equipamentos atende  as especificidades dos cursos que atende. 

Ressalta-se que os laboratórios esta devidamente identificados para uso de 

alunos EAD. 
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Biblioteca 

 

A Biblioteca do Polo/Univel  EAD  esta localizada em um local de fácil acesso 

e  seu acervo  bibliográfico virtual  indicado no Projeto Pedagógico do Curso - 

PPC  em quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, 

computadores, sala de vídeo, sala de estudo individual e em grupo, mesas, 

cadeiras, acesso a internet,) está adequado para o propósito fim de uma 

biblioteca física e//ou virtual.  Sua infraestrutura mínima é composta por: 

 Acervo bibliográfico; 

 Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e 

pesquisa informatizada; 

 Computadores para registro de saída de obras no sistema; 

 Sala(s) de estudos em grupo e individual. 

 Salão de leitura 

 

Espaço de Convivência 

 

A instituição dispõem de uma área de 642,72m², equipada para a 

convivência dos alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros 

presenciais. Este ambiente contar com cantina e copiadora, amplo e mobiliado 

para permitir que o aluno possa usufruir de sua estrutura adequadamente. Este 

espaço pode ser compartilhado com outras atividades da instituição. 

Sinalização nas Áreas Comuns. 

O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas 

representando toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos 

sobre horários de atendimento de tutoria, da coordenação do polo e do calendário 

das aulas virtuais.  Sua estrutura é adequada ao número de alunos ali 

matriculados, guardando-se a proporção necessária para atendimento aos 

estudantes em todas as suas necessidades. 
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5.1.6 Polo/UNIVEL - MEDIANEIRA – PR 

 

O estudo de viabilidade desenvolvido pela UNIVEL para a implantação do 

polo de apoio presencial na cidade de Medianeira, no Estado do Paraná - 

UNIVEL, Centro á Rua Minas Gerais, 310 - considerou plenamente os aspectos 

indicados pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Conselho Nacional da 

Educação (CNE), e pelos instrumentos desenvolvidos pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo instituto Nacional de Estudos 

de pesquisas Anísio Teixeira (INEP).  

Conforme a Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) realizada no ano de 2016, a cidade de Capitão Leônidas Marques abriga 

aproximadamente 45.239 habitantes no total de 11.242.720 habitantes do Estado 

da Federação em que está localizada, ou seja, 0,4% do total da população do 

Paraná.  

Segundo o Plano Nacional da Educação PNE (Lei 

n° 13.005, de 25 de junho de 2014), o Brasil precisa 

promover um incremento de praticamente 100% 

nas matriculas no ensino superior na próxima 

década para cumprir a meta numérica 12 que 

consta do PNE 2014-2024, qual seja.  

 

 

Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matricula na educação superior para 50% 

e a taxa liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta. 

Ainda, a criação desse polo de apoio presencial contribui para o 

compromisso nacional de elevação local, regional e nacional do Índice de 

Desenvolvimentos Humano Municipal (IDH-M) pelo incremento da educação 

superior. Segundo levantamentos realizados pelo IPARDES (Instituto Paranaense 
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de Desenvolvimento Econômico e Social) no ano de 2010, constatou que o IDH-M 

calculado para o município foi de 0,763, sendo 0,749 o IDH-M do estado de 

Paraná. Além disso, o IDH do Brasil foi apontado em 0,755, segundo o Relatório 

de Desenvolvimento Humano de 2015, divulgado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Dessa forma, o Centro Universitário está alinhada com as diretrizes do 

governo Federal e cumpre integralmente os requisitos legais para a criação deste 

Polo de Apoio Presencial. 

A presença de empresas e cooperativas reforça a necessidade de 

profissionais altamente qualificados, visto que a região do Oeste do Paraná é 

conhecida pela sua grande produção primária por meio de uma agricultura forte e 

moderna e pela grandiosidade de suas Cooperativas de transformação. 

A região oeste do Estado do Paraná conta com uma grande parcela de 

empresas cooperativas do setor de transformação. Segundo dados do Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR o setor gerou de 

riqueza no ano de 2016 aproximadamente R$70 bilhões e teve um crescimento 

de 17% em relação ao ano anterior. Este cenário exige uma grande quantidade 

de capital e profissionais capacitados para contribuir com o desenvolvimento de 

pequenas, médias e grandes empresas. 

As cooperativas têm papel bastante relevante na economia do estado e 

representam 16 % do PIB estadual. O Oeste do Paraná é reconhecido por ter em 

sua área grandes cooperativas operando, das 15 (quinze) maiores cooperativas 

do Paraná 7 (sete) estão localizadas no Oeste Paranaense. Na figura são 

apresentadas as principais cooperativas do Oeste do Paraná em faturamento, e 

sua presença na região. 
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Figura 1 – Principais cooperativas do Oeste do Paraná 

 

 

Fonte: "Oeste do Paraná em Números; Informativo Observatório Territorial, 2018 

Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI 

 

A indústria paranaense atualmente conta com 56,4 mil estabelecimentos, 

representando o quarto maior parque industrial do país, considerando somente 

esse quesito. Entre 2007 e 2014, o número de estabelecimentos cresceu 56,4%, 

colocando o desempenho paranaense em patamares superiores à média 

nacional. As mesorregiões que mais contribuíram para essa dinâmica foram a 

Centro-Ocidental, com crescimento de 95,1% no período, e a Oeste, com 

79,4%.23 

Outra pesquisa que respalda o potencial econômico e industrial da região 

Oeste do Paraná foi financiada pelo Parque Tecnológico Itaipu, e os dados 

apresentam que o Paraná é o maior em empregos no Abate de Aves no Brasil, 

com 31% da participação nacional, segmento que tem grande demanda por 

profissionais capacitados na área gerencial e de gestão, aos quais a formação é 

possibilitada por meio da oferta dos cursos ofertados pela IES. 

Essas atividades econômicas citadas estão entre as atividades mais 

relevantes na região Oeste do Paraná. A tabela apresentada na sequência 

                                                           
23Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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mostra as atividades que mais empregam na região Oeste do Paraná, 

apresentando sua participação em número de empregos em relação ao estado.24 

Número de 

Empregos no 

Oeste do Paraná 

Participação 

em relação ao 

Estado (%) 

Município /Empresas 

Destaque na participação 

1.458 99,6 
Cascavel (Empresa 

Mascarello) 

1.555 75,7% 
Toledo e Nova Aurora 

(Empresa Copacol) 

20.345 38,5% 

Matelândia (Empresa Lar) 

Cafelândia (Empresa Copacol) 

Palotina (Empresa C. Vale) 

14.158 69,4% 
Toledo (empresa BRF); 

Medianeira (empresa Frimesa) 

597 35,8% Cascavel 

2.478 28,1% 

Marechal C. Rondon e 

Matelândia (Empresa Frimesa e 

diversos outros laticínios menores) 

4.111 54,4% Toledo (Prati Donaduzzi) 

 

Fonte: Adaptado de: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em 

Números”, Realização Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 

 

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema 

FIEP (Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná 

possui 3,2 milhões de empregos formais, o que representa 6,4% do total 

brasileiro. Desse volume, cerca de 27,8% estão vinculados à indústria, 

posicionando o estado como o quarto maior parque industrial do Brasil, 

                                                           
24

Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização Parque 
Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região Metropolitana de 

Curitiba), Norte-Central e Oeste.25 

Levando em consideração o contexto apresentado, os dados contribuíram 

no estudo das condições reais da localidade para oferta de cursos em polo de 

apoio presencial na cidade de Medianeira. 

A cidade de Medianeira é considerada um  polo industrial cooperativista. 

Nessa cidade destacam-se as Cooperativas Frimesa e LAR, como também a 

Indústria de abates suínos Friella que de acordo com os dados da empresa, 

emprega aproximadamente 1.300 colaboradores de forma direta.  

De acordo com os dados disponibilizados pelo IPARDES, a cidade de 

Medianeira possui 17.023 colaboradores empregados em diversos segmentos, 

porém solidificado no setor agroindustrial. Além do agro, a cidade também é 

responsável por grande produção moveleira e alimentícia.  

 Considerando que o cenário vigente demanda uma grande quantidade de 

capital humano e profissionais capacitados para contribuir tanto com o 

desenvolvimento das empresas supracitadas bem como da comunidade de modo 

geral, a oferta dos cursos na modalidade a distância do Centro Universitário 

Univel nesta região oportuniza às pessoas que se identificam com as áreas em 

questão ou que sintam necessidade de profissionalização nos cargos referentes a 

esta área de atuação um amplo conhecimento, tácito e explícito, estruturado com 

o que há de mais atual nas áreas de gestão de gerência e com as exigências da 

sociedade. 

Neste contexto, evidencia-se a importância na oferta dos cursos da área de 

negócios nesta região, objetivando fomentar pesquisas e também projetos de 

extensão técnico-científico, na busca de impactar nas ações de desenvolvimento 

e progresso econômico e social da região e consequentemente do país. 

Em vista de todos os argumentos ora mencionados, é possível concluir que 

a contribuição dos cursos ofertados nessa comunidade (pedagogia, 

administração, ciências contábeis, gestão comercial, gestão em recursos 

humanos, gestão financeira, logística e processos gerenciais) é significativa e 

vêm ao encontro da formação adequada de pessoal para oferecer uma mão de 

                                                           
25

 Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 
Marília de Souza [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 
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obra qualificada para área de negócios e cooperativas, bem como no curso de 

pedagogia formar professores para a educação básica do local que vem se 

desenvolvendo. 

 

Compreende-se assim que a presença do Centro Universitário Univel, com 

seu polo de apoio presencial nesta cidade é de extrema relevância, pois trata com 

respeito, individualidade e qualidade mantendo os rígidos padrões exercidos na 

Sede em Cascavel-PR. 

É importante salientar que a qualidade do corpo técnico e a qualidade 

estrutural do PAP se faz presente demonstrando a seriedade em ofertar cursos de 

alta demanda mercadológica afim de suprir a necessidade profissional que as 

organizações citadas demandam em seus quadros de colaboradores.  

 

Matrículas no ensino báisco em Medianeira r segundo a modalidade de 

ensino – Ano 2018 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação infantile 2.763 

Creche 1.507 

Pré-escolar 1.256 

Ensino fundamental  5.986 

Ensino médio  1.665 

Educação professional 147 

TOTAL 10.561 
FONTE: MEC/INEP 

Em vista do acima apresentado, é possível afirmar que no município de 

Medianeira há 10.561 matriculados e distribuídos em todo o ensino básico, sendo 

destes 1.665 no ensino médio, no qual dados oficiais apontam que a evasão fica 

em torno de 11,5% do total. 
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Número de alunos matriculados e número de alunos concluintes no ano 

corrente na educação superior presencial e a distância – Ano 2017 

 

MODALIDADE DE ENSINO TOTAL 

Educação Superior Presencial 

Matrículas 

Concluintes 
 

 

3.195 

338 

 

Educação Superior a Distância  

Matrículas 

Concluintes 

 

 

1.004 

163 

FONTE: MEC/INEP 

 Infraestrutura do Polo EAD 

 

De acordo com os Decretos nº 9.057, de 25/05/20178 e o  Decreto nº 9.235, de 

15/12/2017  para o Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para o Ensino à 

Distância , o polo  disponibiliza a seguinte infraestrutura mínima para o seu 

funcionamento: 

 Sala de Atendimento/Tutor - ...................................................................15 m² 

 Área livre.............................................................................................3.500 m² 

 Biblioteca..................................................................................................16 m² 

 Cantina/Praça de alimentação...............................................................122 m² 

 Auditório.................................................................................................120 m² 

 Espaço secretaria/compartilhado.............................................................18 m² 

 Espaço administrativo do polo.................................................................16 m² 

 Espaço para o Gestor do Polo.................................................................15 m² 

 Sala de aula (06) compartilhada..............................................................80 m² 
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 Laboratório de  informática( 10 computadores).....................................41 m² 

 Espaço de convivência........................................................................... 80 m² 

 Secretaria do polo................................................................................... 16 m² 

 

 

 

Pessoal do Polo 

• Gestor: Alexandre Aparecido da Silva – CPF: 336.067.018-37 

 Titulação: Mestre em Educação Física 

• Biblioteca Virtual: Biblioteca Saraiva e Biblioteca Person. 

• Tutor Presencial: MARION HELENA FERNANDES – CPF: 051.381.719-09 

 Titulação: Graduado em Direito- Pós graduando em Direito Tributário 

É importante ressaltar que todos os ambientes contemplam os critérios 

legais de acessibilidade plena  a fim de garantir o ingresso e a permanência de 

alunos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), conforme Decreto 

Nº5.296/2004. 
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Gestor do Polo EAD e Sala de Tutoria 

 

O Gestor do POLO/UNIVEL  EAD é um espaço próprio para recepção e 

atendimento presencial aos alunos EAD, preferencialmente compartilhado com a 

Sala de Tutoria. Dispõem  de equipamentos necessários para oferecer suporte ao 

gestor  tais como: 

 Telefone; 

 Computador ; 

 Wi-Fi   Banda Larga; 

 Cadeiras (para gestor e aluno); 

 Mesa (de atendimento e de reunião); 

 Arquivo; 

 Armário; 

 Mural de Informação. 

 

Sala de atendimento: 

 

A sala de atendimento presencial comporta espaço para os tutores contendo 

os equipamentos de apoio necessários como: 

 

 Computador com kit multimídia; 

 Wi-Fi  Banda Larga; 

 Cadeiras (para tutores e alunos); 

 Mesa; 

 Telefone (compartilhado entre tutores); 

 Armário (compartilhado entre tutores); 

 Arquivo (compartilhado entre tutores). 
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Lembrando que todos os objetos de aprendizagem, bem como a interação e 

mediação dos processos de ensino e  aprendizagem se dão dentro do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA. 

Quando falamos em Ambiente Virtual de Aprendizagem estamos tratando 

de uma ferramenta educacional pautada em uma metodologia colaborativa que 

permite que o conhecimento seja construído por 02 ou mais indivíduos por meio 

de discussões e reflexões mediadas. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem –  AVA do Centro Universitário Univel 

foi desenvolvido na plataforma moodle na versão 2.8. Foi personalizado de modo 

a despertar o interesse do aluno e também a facilitar a navegação. O AVA está 

disponível para acesso do corpo docente e discente, no qual se dá a interação 

virtual das diversas disciplinas e cursos disponibilizados pela instituição. 

No AVA é possível o armazenamento de textos, referências, filmes e 

demais conteúdos multimídia. Além de sua capacidade como repositório de 

conteúdos, possui vários dispositivos que permitem a criação de tarefas para 

posterior análise e atribuição de pontos e frequência válidos para aprovação no 

curso. Possui também uma área de geração de relatórios de acompanhamento da 

utilização dos recursos por parte dos alunos, além de ser um ambiente 

colaborativo, que permite o compartilhamento de conteúdos através de múltiplas 

funcionalidades. 

Considerando todos os requisitos mínimos para a infraestrutura d 

Polo/Univel EAD, conforme demonstrado através das fotos abaixo: 

 

Secretaria do Polo 

 

A Secretaria em conjunto com a Sala de Matrícula tem como finalidade 

atender aos alunos, além de centralizar a administração da vida acadêmica dos 

discentes nos processos de admissão e de matrícula. As referidas estão 

devidamente sinalizadas e com equipamentos suficientes para que o atendimento 

seja realizado, tais como: 

 Aparelho de telefone e fax; 

 Computador com conexão à Internet; 
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 Impressora com scanner; 

 Entre outros. 

 

 

Auditório  

 

O Polo/Univel disponibiliza uma sala de 85m² destinada para uso como 

auditório, com mobiliário adequado e equipamentos de som e multimídia 

adequados para o seu pleno funcionamento. Este local é  compartilhado com 

outras atividades da instituição parceira. 

 

Laboratório de Informática 

 

Um laboratório de informática no Polo/Univel de apoio presencial  possui, 

10 (dês) computadores equipados com recursos de multimídia e computadores 

modernos, com leitoras de DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso a Internet 

banda larga. O referido laboratório  possui ar condicionado é climatizado, 

acústica, iluminação, ventilação, limpeza e acessibilidade plena, bem como os  

equipamentos atende  as especificidades dos cursos que atende. Ressalta-se que 

os laboratórios estão devidamente identificados para uso de alunos EAD. 

 

Biblioteca 

 

A Biblioteca do Polo/Univel  EAD  esta localizada em um local de fácil acesso 

e  seu acervo  bibliográfico virtual  indicado no Projeto Pedagógico do Curso - 

PPC  em quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, 

computadores, sala de vídeo, mesas, cadeiras, acesso a internet,) está adequado 

para o propósito fim de uma biblioteca física e/ou virtual.  Sua infraestrutura 

mínima é composta por: 

 Acervo bibliográfico; 

 Terminais de computadores para consulta ao acervo virtual, periódicos e 

pesquisa informatizada; 
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 Computadores para registro de saída de obras no sistema; 

 

 

 

 

Espaço de Convivência 

 

A instituição dispõem de uma área 60m², equipada para a convivência dos 

alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Este 

ambiente contar com cantina, mesas e cadeiras para permitir que o aluno possa 

usufruir de sua estrutura adequadamente. Este espaço pode ser compartilhado 

com outras atividades da instituição. 

Sinalização nas Áreas Comuns 

O espaço físico do Polo/Univel está sinalizado com placas indicativas 

representando toda sua infraestrutura física bem como quadros informativos 

sobre horários de atendimento de tutoria, do Gestor do polo e do calendário das 

aulas virtuais.  Sua estrutura é adequada ao número de alunos ali matriculados, 

guardando-se a proporção necessária para atendimento aos estudantes em todas 

as suas necessidades. 

 
 

 
 

Cascavel PR, 13 de agosto de 2019. 
 

Prof. Lúcio Scheuer 
Coordenador CST em Gestão Comercial - EaD 
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5.2 Regulamento das Atividades Complementares 

 
Regulamento das Atividades Complementares de Graduação do 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial na modalidade em EaD 
 
Dispõe sobre as Atividades Complementares do CST em Gestão Comercial na 
modalidade em EaD do Centro Universitário Univel. 
 
A Coordenação Geral do CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD, no 
uso de suas atribuições, considerando a necessidade de publicar o Regulamento 
das Atividades Complementares de Graduação (ACGs), RESOLVEM: 
 
Capítulo I 
 
Disposições gerais 
 
Art. 1º. A presente norma constitui parte integrante do currículo pleno do Curso de 
Graduação Comercial na modalidade em EaD, como anexo, e tem por finalidade 
regulamentar a oferta, o aproveitamento e a validação das atividades 
complementares de graduação (ACGs). O integral cumprimento das ACGs, na 
forma e prazos neste Regulamento previstos, é indispensável para a conclusão 
do curso. 
 
Art. 2º. Por Atividade Complementar de Graduação (ACG) fica entendido como 
uma modalidade específica de atuação acadêmica, onde o corpo discente da 
Instituição deve interagir na sua formação, através da sua participação em 
programas de ensino, pesquisa e extensão extracurriculares, atividades estas 
consideradas pertinentes e úteis para a sua formação humana e profissional, 
conforme modalidades definidas por este Regulamento. 
 
Art. 3º. As ACGs têm como objetivos básicos: 
I - Flexibilizar o currículo pleno do CST em Gestão Comercial na modalidade em 
EaD; 
II - Propiciar aos alunos a possibilidade de aprofundamento temático e 
interdisciplinar, visando uma formação acadêmica mais completa; 
III - Fomentar a iniciação à pesquisa, ensino e extensão; 
IV - Integrar o aluno às atividades da instituição; 
V - Contribuir para uma formação ética e humanística do aluno; 
VI - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas aptidões; 
VII - Desenvolver senso de responsabilidade social e autonomia na busca do 
saber. 
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Capítulo II 
 
Modalidades de ACGs 
 
Art. 4º. São modalidades de atividades complementares: 
I - Atividades de Extensão (limite de 60 h no decorrer do curso); 
II - Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica (limite de 60 h no decorrer do 
curso); 
III - Palestras, seminários, congressos, conferências, cursos, minicursos e outros 
do gênero (limite de 40 h no decorrer do curso); 
IV - Disciplinas não previstas na grade curricular (limite de 40 h no decorrer do 

curso); 

V - Monitoria (limite de 40 h no decorrer do curso); 

VI – Voluntariado (limite de 40 h no decorrer do curso); 

VII - Atividades Culturais e Artísticas (limite de 40 h no decorrer do curso); 

VIII - Atividades em EAD (limite de 40 h no decorrer do curso); 

IX - Cursos preparatórios para concursos em Gestão Comercial (limite de 40 h no 

decorrer do curso). 

 
Art. 5º. Considera-se como atividade de extensão: 
I - A participação em cursos de extensão ofertados pelo Centro Universitário 

UNIVEL, desde que relacionados às áreas de formação profissional do CST em 

Gestão Comercial; 

II - A participação em projetos comunitários e/ou sociais relacionados às áreas de 

formação profissional do curso de graduação; 

III - O envolvimento na organização de eventos acadêmicos, tais como seminários 
científicos, semanas acadêmicas, entre outros. 
 
Art. 6º. Consideram-se como atividades de pesquisa e iniciação científica: 
I - a participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica vinculados 
ao Centro de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário e ao Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Saúde (NEPSAU); 
II - a participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa e 
Extensão do Centro Universitário e ao NEPSAU. 
III - trabalhos publicados em periódicos acadêmico-científicos; 

IV - participação em eventos de iniciação científica ou em congressos científicos 
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relacionados aos projetos desenvolvidos pelo acadêmico. 
 
Art. 7º. Considera-se como ACG a participação do acadêmico em palestras, 
seminários, minicursos, cursos, congressos e conferências acadêmicas, e  
 
outros do gênero, desde que devidamente comprovados e que tenham relação 
com as áreas de formação profissional do CST em Gestão Comercial na 
modalidade em EaD. 
 
Art. 8º. Considera-se monitoria a modalidade específica de atuação acadêmica, 
onde o corpo discente da instituição tem a possibilidade de participar em 
atividades de iniciação à docência, através da realização de programas de ensino, 
com apoio e orientação do corpo docente. 
Parágrafo único: as atividades de monitoria serão regulamentadas pelo Colegiado 
do CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD de acordo com as 
orientações gerais do CAS. 
 
Art. 9º. Serão aceitas como ACGs as disciplinas: 
I - não integrantes da base curricular mínima e obrigatória do CST em Gestão 
Comercial na modalidade em EaD, desde que mantenham relação com a 
formação desejada; 
II - ofertadas por outros cursos do Centro Universitário UNIVEL ou de outras IES; 
III - cursos de idiomas, informática e de oratória frequentados durante o 
transcorrer do curso; 
IV - outras atividades relevantes à formação profissional, desde que analisadas e 
autorizadas antecipadamente pela coordenação de atividades complementares. 
 
Art. 10. O voluntariado compreende a participação do acadêmico em atividades 
de prestação de serviços junto à sociedade, não necessariamente relacionadas ä 
formação profissional, podendo estar vinculadas ou não a outros projetos do 
Centro Universitário UNIVEL. 
 
Art. 11. As atividades Culturais e Artísticas somente serão aceitas aquelas 
realizadas pela própria instituição ou autorizadas anteriormente pela coordenação 
das ACGs. 
 
Art. 12. Serão consideradas atividades em EAD, as realizadas pelo sistema de 
ensino a distância, nas submodalidades online (via internet) e tele transmitidos 
(via satélite), especificamente na área de formação psicológica. Devido à 
importância para a formação profissional do acadêmico, os cursos de informática 
e idiomas realizados on-line também serão aceitos nesta modalidade. 
 
Art. 13. Os cursos preparatórios para concursos em Gestão Comercial serão 

considerados e computados, em modalidade específica, independentemente de 

serem presenciais, tele presenciais ou EAD, desde que devidamente 

acompanhados por programação descrevendo as disciplinas ministradas. 
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Art. 14. As ACGs organizadas ou criadas por iniciativa de docentes ou de 

discentes deverão ter um projeto prévio e um relatório posterior à atividade, 

conforme modelos divulgados para cada tipo de atividade, registrados na 

Coordenação de Atividades Complementares. 

 
Parágrafo 1º. As atividades desenvolvidas no âmbito do Estágio Supervisionado 
de Gestão Comercial não se confundem nem integram àquelas referidas neste 
Regulamento como ACG, haja vista que são atividades previstas na grade 
curricular e, portanto, obrigatórias nos correspondentes períodos previstos do 
curso. 
 
Parágrafo 2º. As atividades de estágio desenvolvidas em entidades e órgãos 
conveniados ou não, distinguem-se daquelas referidas neste Regulamento como 
ACG, haja vista que são atividades facultativas ao acadêmico. 
 
 
Capítulo III 
 
Da carga horária das ACGs 
 
Art. 15. Em consonância ao Projeto Pedagógico do CST em Gestão Comercial na 
modalidade em EaD, o(a) acadêmico(a) deverá cumprir, obrigatoriamente, o 
mínimo 80 horas de atividades complementares de graduação para a obtenção do 
diploma de bacharel. 
I - As ACGs deverão, necessariamente, ser desenvolvidas durante a realização 
do CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD. 
II - A partir do 1º período, o(a) acadêmico(a) deverá comprovar a realização das 
ACGs em requerimento próprio, ou da maneira determinada pela Coordenação de 
Atividades Complementares de Graduação, sob pena de reprovação nesta 
atividade. 
III - O aluno deverá cumprir a seguinte carga horária de ACG: 
 

a) 1º período: 20 horas 

b) 2º período: 20 horas 

c) 3º período: 20 horas 

d) 4º período: 20 horas 

 
IV - A carga horária excedente será computada para o semestre seguinte. 
 
Art. 16. A validação da carga horária cumprida pelo(a) acadêmico(a) nas ACGs 
atenderá os seguintes critérios: 
I - Para as atividades realizadas fora desta IES, a Coordenação das ACGs poderá 
atribuir carga horária inferior à que consta em certificados ou em outros 
instrumentos de registro, caso entenda que o total das horas a serem registradas 
não são compatíveis com a atividade desenvolvida, validando no máximo 4 horas 
por período. 



 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

227 
 

II - Estas atividades devem contemplar uma visão interdisciplinar, visando uma 

formação ampla do(a) acadêmico(a) que está em contato com outras áreas do 

saber. 

III - Para efeitos de cumprimento das exigências curriculares, cada modalidade de 

ACG, prevista no art. 4º, terá carga horária máxima computável ao longo do Curso 

correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do total das horas exigidas, a 

fim de incentivar o(a) acadêmico(a) a diversificar a sua prática entre as 

modalidades. 

IV - Para efeitos de registro no histórico escolar, as horas cumpridas em ACG que 

excedam o mínimo exigido poderão ser consideradas, respeitando as disposições 

do inciso anterior. 

V - Para cada modalidade de atividade complementar, atribuir-se-á: 
a) as horas constantes no instrumento de registro pela participação do(a) 
acadêmico(a) como ouvinte em palestras, seminários, congressos, 
conferências e outros do gênero. Por turno da atividade desenvolvida, será 
registrado até 04 (quatro) horas, observando-se o disposto no inciso I; 
b) o total de horas atividades do evento que o(a) acadêmico(a) tenha 
participado como organizador(a) ou outra função equivalente, observando-
se, todavia, o disposto no inciso I; 
c) até 40 (quarenta) horas para o exercício de monitoria em uma disciplina, 
condicionado à apresentação do certificado de conclusão da atividade; 
d) até 40 (quarenta) horas para cada disciplina cursada pelo(a) 
acadêmico(a), quando não prevista no currículo pleno do curso; 
e) até 40 (quarenta) horas pela participação em um projeto de pesquisa, de 
iniciação científica ou de extensão, desde que esteja concluído e 
certificado; 
f) até 40 (quarenta) horas pela participação em cada projeto social, como 
voluntário, mediante a apresentação prévia do projeto e do posterior 
relatório da respectiva atividade, ou por qualquer outro meio permitido pela 
coordenação das ACGs. 
g) 10 (dez) horas para cada artigo publicado na íntegra em revista jurídica; 
h) 5 (cinco) horas para cada trabalho publicado em anais; 
i)até 5 (cinco) horas pela apresentação de trabalho em evento científico; 

 
j) até 30 (trinta) horas pela frequência em curso de idioma, desde que 
certificadas; 
l) até 20 (vinte) horas pela frequência em curso de informática, desde que 
certificadas, independente da modalidade; 
m) até 40 (quarenta) horas pela participação em cada curso realizado em 
sistema de Ensino à distância. Somente serão aceitas se forem 
relacionadas especificamente à formação jurídica do acadêmico, ou 
quando se tratar de curso de informática e idiomas on-line. Em se tratando 
de cursos de informática e idiomas à distância observar-se-á o disposto 
nas alíneas j e l. 
n) até 40 (quarenta) horas pela participação em cada curso preparatório 
para concursos de logística. Os comprovantes de participação deverão 
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conter a descrição das disciplinas ministradas. 
o) até 60 (sessenta) horas pela participação em palestras, seminários, 
congressos, conferências, cursos, minicursos e outros do gênero. 
p) outras atividades relevantes à formação profissional serão analisadas 
pela coordenação de atividades complementares e atribuída carga horária 
compatível com o seu desempenho. 
 
 

VI - As atividades culturais somente serão aceitas aquelas que forem promovidas 
pela Instituição, quando houver convênio com a mesma ou ainda quando 
autorizadas pela coordenação de ACGs. 
VII - Se entender necessário, a coordenação das ACGs poderá pedir informações 
adicionais sobre a atividade desenvolvida para efeito de sua validação. 
VIII - Serão desconsiderados os certificados e/ou relatórios apresentados se for 
constatada qualquer irregularidade, estando sujeito o(a) aluno(a) que o 
apresentou à punição na forma do regimento da IES. 
 
Capítulo IV 
 
Das obrigações do(a) discente 
 
Art. 17. Todos os acadêmicos matriculados regularmente no CST em Gestão 
Comercial na modalidade em EaD estão sujeitos às disposições deste 
Regulamento. 
 
Art. 18. São obrigações do(a) acadêmico(a): 
I - cumprir a carga horária total das atividades complementares, nas modalidades 
e condições previstas neste Regulamento; 
II - requerer o registro formal das atividades desenvolvidas ao longo do curso 
perante a Coordenação de Atividades Complementares, por protocolo, conforme 
as datas estabelecidas em edital, mediante a apresentação do certificado original 
ou instrumento equivalente de aferição de frequência, e entrega de uma cópia do 
mesmo; 
III - retirar os certificados de eventos organizados pela UNIVEL, em data posterior 
a entrada em vigor deste regulamento. 
 
IV - entregar relatório final das atividades desenvolvidas, quando for exigência da 
modalidade em questão; 
V - conferir os editais de divulgação dos prazos para retirada de certificados, 
protocolo de ACGs e resultados dos requerimentos feitos à Coordenação. 
 
Capítulo V 
 
Da Coordenação das Atividades Complementares de Graduação 
 
Art. 19. A Coordenação das ACGs é vinculada à Coordenação Geral do CST em 
Gestão Comercial na modalidade em EaD 
Art. 20. Caberá a coordenação de Atividades Complementares: 
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I - Regulamentar as atividades complementares do Curso, no que concerne à 
distribuição das atividades de acordo com o tempo de duração do curso, bem 
como a atribuição de percentagem para cada categoria em relação a carga 
horária total a ser cumprida; 
II - Apreciar e decidir sobre a validação das atividades realizadas pelos(as) 
acadêmicos(as); 

III - Exigir a comprovação documental pertinente dos acadêmicos; 
IV - Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno; 
V - Controlar o lançamento das atividades cumpridas na ficha individual de cada 
aluno; 

VI - Manter organizado o arquivo geral das atividades; 

VII - Remeter para a Secretaria do Centro Universitário o relatório final das ACGs 
realizadas pelos acadêmicos e a respectiva carga horária computada, para fins de 
registro no histórico escolar correspondente; 
VIII - Estabelecer e executar o cronograma das ACGs a cada ano letivo; 
IX - Disponibilizar informações sobre atividades oferecidas fora da Instituição; 
X - Convocar reuniões com os professores do Curso a fim de estimulá-los a 
desenvolver atividades complementares; 

XI - Manter relação com os responsáveis por estas atividades de outros cursos da 
IES visando criar, para os alunos do Curso, acesso a atividades do seu interesse; 

XII - Estabelecer contato com órgãos e instituições públicas com a finalidade de 
desenvolver atividades em parceria em proveito dos alunos; 

Art. 21. Da decisão da coordenação de atividades complementares caberá 
recurso ao Colegiado do CST em Gestão Comercial na modalidade em EaD 
 
 
Capítulo VI 
 
Disposições Gerais e Transitórias 
 
Art. 22. Os casos omissos serão analisados pela Coordenação das ACGs, que 
poderá convocar um colegiado, formado pelo Coordenador Geral do CST em 
Gestão Comercial na modalidade em EaD e por mais outro professor integrante 
do Colegiado do Curso, para decidir questões complexas. 
Art. 23. Acerca da gestão e aproveitamento das atividades realizadas, os alunos 

poderão protocolar as atividades já realizadas na coordenação do curso, que 

posteriormente estará encaminhando em edital, via sistema acadêmico e também 

por e-mail, para facilitação da conferência ao aluno, pelo menos duas vezes no 

semestre o total de atividades complementares que o aluno obteve até aquele 

momento, de forma que torne eficiente o acompanhamento do mesmo, visando 

que faça de maneira sistemática o cumprimento das atividades complementares e 

não as acumule no final do curso. 

Art. 24. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 
Cascavel, 01 de fevereiro de 2019. 
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Prof. Lúcio Scheuer 
Coordenador do CST em Gestão Comercial EaD 

Centro Universitário UNIVEL 
 
 
 
 
 
 

5.3 Regulamento da Avaliação Integradora 

 

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO INTEGRADORA 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 
 

Este documento dispõe sobre as normas e procedimentos para o exercício da 
Avaliação Integradora nos cursos de graduação do Centro Universitário 
UNIVEL. 
 
 
CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO DA AVALIAÇÃO INTEGRADORA 

 

Art. 1º - A Avaliação Integradora é o instrumento institucional de avaliação 

sistêmica e formal dos acadêmicos de Graduação do Centro Universitário 

UNIVEL. Considerando-se que os desafios de qualidade do Ensino Superior 

passam pelo olhar sistêmico do processo de ensino e aprendizagem, 

compreende-se ser necessário observar estrategicamente desde a oferta do 

conhecimento, as metodologias de ensino, o papel docente e a participação 

discente, acompanhadas por meio de constante avaliação. Nesse espaço, a AI, 

realizada de forma sistêmica, apresenta-se como um instrumento avaliativo para a 

IES, e de aprendizagem para o discente, pois permite ao avaliado revisitar os 

conhecimentos adquiridos e internalizá-los, além de verificar o seu nível de 

aderência aos conteúdos programáticos propostos no projeto pedagógico do 

curso. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º - A Avaliação Integradora tem como objetivos: 
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I) Verificar o desenvolvimento das competências e habilidades previstas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos e PPC do curso; 

II) Identificar o nível de aderência dos alunos em relação aos conteúdos 
previstos nas matrizes curriculares dos cursos; 

III) Apoiar na identificação de lacunas entre os conteúdos propostos e o 
aproveitamento dos acadêmicos, para que as Coordenações de Curso e 
Núcleos Docentes Estruturantes criem estratégias de recuperação de 
conteúdos, caso seja necessário; 

IV) Auxiliar na formação do aluno para participar de avaliações externas, tais 
como provas de Concursos Públicos e Exame de Desempenho dos 
Estudantes – ENADE; 

V) Fornecer insumos para o planejamento didático-pedagógico dos cursos em 
avaliação; 

VI) Oportunizar o aprimoramento da capacidade de análise, interpretação, 
dissertação, raciocínio lógico e gestão do tempo para resolução de casos 
específicos. 
 

 

CAPÍTULO III 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 3º - A Avaliação Integradora tem caráter interdisciplinar e conteúdo 

acumulativo, concernente aos semestres anteriormente cursados. 

 

Art. 4º - A AI é individual e sem consulta. 

 

Art. 5º - A prova é obrigatória aos acadêmicos que estejam matriculados em pelo 

menos 03 (três) disciplinas, no período de aplicação da AI. 

 

Art. 6º - Os alunos matriculados em 02 (duas) disciplinas ou menos terão as notas 

de sua avaliação bimestral ponderada integralmente, a fim de suprir os pontos 

relativos à AI. 

 

I - Cabe às Coordenações de Curso informar aos professores quais são os alunos 

nesta situação. 

 

Art. 7º - Não haverá 2º chamada para realização da Avaliação Integradora, em 

nenhuma hipótese. O acadêmico ausente receberá nota 0,0 (zero) como ponto 

referente à prova, não havendo outra forma de reposição desta nota. 
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CAPÍTULO IV 

DOS PERÍODOS A SEREM AVALIADOS 

Art. 8º - Todos os alunos de Graduação deverão, obrigatoriamente, ser avaliados 

pelo menos 02 (duas) vezes ao longo do curso. Servirá como referência para a 

aplicação das provas as turmas ingressantes na grade de verão que seguirão a 

programação conforme se apresenta a seguir: 

 

 

Duração do Curso 1ª Avaliação 2ª Avaliação 

02 Anos 2º Período 3º Período 

03 Anos 3º Período 5º Período 

04 Anos 4º Período 6º Período 

05 Anos 4º Período 8º Período 

 

Art. 9º - Fica a critério de cada Coordenação de Curso aplicar Avaliações 

Integradoras adicionais em períodos distintos aos definidos neste Regulamento, 

desde que atendidas às avaliações previstas neste capítulo. 

Art. 10º - As coordenações devem contemplar alunos ingressantes nas matrizes 

de inverno, inserindo em sua avaliação integradora apenas questões de 

disciplinas cursadas previamente pelo aluno. Quando necessário, deve ser 

elaborada uma avaliação integradora específica para estes alunos, substituindo 

as questões não abordadas previamente. 

 

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA DA PROVA 

 

Art. 10º - A Avaliação Integradora terá modelo único, baseado no padrão do 

Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE. 

 

Art. 11º - A prova será composta de 40 (quarenta) questões, distribuídas do 

seguinte modo: 

 

I - 08 (oito) questões objetivas, de conhecimentos gerais; 
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II - 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos gerais; 

III - 28 (vinte e oito) questões objetivas, de conhecimentos específicos; 

IV- 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos específicos. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA CONSTRUÇÃO DAS QUESTÕES 

 

Art. 12º - As questões de conhecimentos gerais deverão ser iguais para todos os 

cursos avaliados. 

 

I - A Direção-Geral coordenará a confecção das questões de conhecimentos 

gerais e as repassará para que cada Coordenação de Curso a insira em seu 

caderno de questões próprio. 

 

Art. 13º - As questões específicas serão coordenadas/elaboradas pelas 

Coordenações de Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante e auxílio 

de seu colegiado. 

 

Art. 14º - Os conteúdos das questões devem contemplar todas as disciplinas 

concluídas, em formato acumulativo. 

 

Art. 15º - Os conteúdos das questões de conhecimentos específicos devem ser 

norteados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e as Portarias de Conteúdo do 

Exame Nacional de Desempenho - ENADE, publicadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

 

Art. 16º - O formato das questões deve seguir, como base, as metodologias 

avaliativas existentes no Exame Nacional do Desempenho do Estudante – 

ENADE. 
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Art. 17º - As questões produzidas devem ser originais e específicas para a AI. No 

entanto, 25% das questões de conhecimentos específicos deve ser obtido de 

fontes externas, tais como questões já publicadas pelo INEP e utilizadas em 

exames de ENADE de anos anteriores, bem como questões de Concursos 

Públicos e outras avaliações externas, desde que não sejam violados os direitos 

autorais. 

 

Art. 18º - As questões elaboradas devem integrar o banco de questões, para 

serem utilizadas em Avaliações Integradoras futuras. 

CAPÍTULO VII 

DA PONTUAÇÃO 

Art. 19º - A Avaliação Integradora terá peso de 100 pontos, assim distribuídos: 

 

Seções Número das Questões 
Peso das 

Questões 

Formação Geral – Objetivas 01 a 08 
2 (dois) pontos 

cada 

Formação Geral - Discursivas 
Discursiva 01 e discursiva 

02 

7 (sete) pontos 

cada 

Formação Específica - Objetivas 09 a 36 
2 (dois) pontos 

cada 

Formação Específica - 

Discursivas 

Discursiva 03 e discursiva 

04 

7 (sete) pontos 

cada 

 

 

Art. 20º - A nota obtida pelo acadêmico deverá ser integralizada no bimestre 

corrente, como parte constituinte da nota bimestral. A referida prova 

corresponderá a 20% (vinte) da nota bimestral e será assim distribuída, de acordo 

com o desempenho do aluno: 

 

Pontuação na AI Nota Bimestral 

De 0 a 19,9 pontos 0,5 ponto 

De 20 a 39,9 pontos 1,0 ponto 

De 40 a 59,9 pontos 1,5 pontos 
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De 60 pontos acima 2,0 pontos 

 

 

Art. 21º - É dever do professor inserir no Plano de Ensino, no item Critérios de 

Avaliação, o peso bimestral e a forma de atribuição da nota da AI, considerando-

se o desempenho do aluno descrito acima. No bimestre em que a Avaliação 

Integradora for aplicada, o professor deverá distribuir os 80% (oitenta) dos pontos 

restantes entre a prova bimestral e as demais atividades avaliativas. 

 

Art. 22º - O resultado final da AI, contendo a pontuação dos acadêmicos, será 

elaborado pelas Coordenações de Curso e repassado aos professores para a 

execução do lançamento das médias bimestrais dos alunos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS IMPRESSÕES 

Art. 23º - As impressões da Avaliação Integradora serão supervisionadas pelo 

Núcleo Pedagógico. 

Art. 24º - Os arquivos finais devem ser enviados para impressão, por cada 

Coordenação de Curso, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência à 

aplicação da prova, em formato PDF e para o e-mail coordenacaop@univel.br. 

 

CAPÍTULO IX 

DA APLICAÇÃO 

Art. 25º - A data de aplicação da Avaliação Integradora será única para todos os 

cursos de um mesmo turno, exceto para turnos diferentes. 

 

Art. 26º - O período da prova será determinado pela Direção-Geral, juntamente 

com o colegiado de Coordenadores de Curso, e a data definida no início do 

semestre letivo. 

 

Art. 27º - O acadêmico deverá ser comunicado da data de aplicação da prova 

com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

Art. 28º - O aluno realizará a Avaliação Integradora em sua própria sala de aula. 

mailto:coordenacaop@univel.br
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Art. 29º - A realização terá tempo mínimo de 01 (uma) hora/aula e tempo máximo 

de 04 (quatro) horas/aulas, assim distribuídas: 

I - Matutino – 08h às 11h45 

II - Noturno – 19h às 22h45 

 

Art. 30º - A aplicação da Avaliação Integradora será atribuída aos professores 

que possuírem aulas com as turmas avaliadas, no dia elencado para as provas. A 

gestão dos professores-aplicadores ficará sob responsabilidade de cada 

Coordenação de Curso. 

 

CAPÍTULO X 

DA CORREÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 31º - As Coordenações de Curso ficarão responsáveis por realizar a correção 

das questões objetivas e dissertativas, além de elaborar a relação final de notas 

da AI. 

 

I - Quando a Coordenação de Curso entender ser pertinente poderá solicitar ajuda 
aos docentes de seu colegiado, especializados em áreas específicas, para a 
correção das questões discursivas. 

 

Art. 32º - O Gabarito com as respostas da prova deverá ser publicado pelas 

Coordenações de Curso até 48h após sua aplicação. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 34º - Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Direção-
Geral. 
 
Art. 35º. Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 
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Cascavel, 01 de fevereiro de 2019. 

 
 

Prof. Lúcio Scheuer 
Coordenador do CST em Gestão Comercial EaD 

Centro Universitário UNIVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Regulamento do desafio intercursos 

 

REGULAMENTO DO DESAFIO INTERCURSOS 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 
 

O Desafio Intercursos Univel será realizado com auxílio de Tabuleiros e 

Dados em tamanho padrão para jogos, confeccionados especialmente para 

realização deste desafio. 

Também será utilizado 01 Tabuleiro Gigante e 01 Dado gigante, 

confeccionados especialmente para uso na Fase Final do Desafio Intercursos 

Univel. 

Como instrumentos para realização do Desafio Intercursos Univel, serão 

elaboradas 100 (cem) perguntas de conhecimentos específicos vinculados aos 

Cursos de Graduação e, 50 (cinquenta) perguntas de conhecimentos gerais. 

As perguntas de conhecimentos gerais serão elaboradas com base em 

temas transversais, cuja essência abrange temáticas relacionadas a Educação 

Ambiental, Economia, Pobreza, Água, Direitos Humanos, entre outros. 

 

Dinâmica do Jogo: 

1. As perguntas de conhecimentos específicos dos cursos de graduação e 

conhecimentos gerais a serem utilizadas no Desafio Intercursos Univel serão 

disponibilizadas antecipadamente, em um banco de dados, para consulta e 

estudos dos alunos participantes; 
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2. Os Alunos dos Cursos de Graduação serão denominados de 

“Jogadores”; 

3. Os jogadores deverão serão organizados em diferentes equipes de livre 

escolha dos participantes. As equipes deverão ser formadas por até 03 (três) 

alunos 

4. As diferentes equipes irão competir entre si; 

5. A dinâmica do jogo será iniciada pelo sorteio de uma pergunta e pelo 

sorteio de um indivíduo da equipe que deverá responder à pergunta, o qual não 

poderá ser substituído; 

6. A resposta correta da pergunta sorteada permitirá com que a equipe 

lance o Dado para identificar o número de casas a serem avançadas no jogo; 

7. A resposta incorreta da pergunta sorteada irá acarretar na permanência 

(nem avançar e nem retornar) no jogo. 

8. O integrante da equipe que faltar no dia e horário em que o jogo estará 

sendo realizado não poderá ser substituído, devendo os demais integrantes 

participar do jogo normalmente. 

9. Cada equipe será acompanhada de um Monitor que atuará como árbitro 

da partida, o qual será responsável pelo gerenciamento das perguntas e da 

sequência do jogo. 

10. As questões serão escolhidas aleatoriamente pelo aplicativo Socrative. 

11. Depois de lida as questões, a equipe terá 15 segundos para resposta. 

12. Turmas de até 30 alunos, farão uma rodada com todas as equipes 

competindo entre si em uma única partida. Para cursos que possuem turmas 

acima de 30 alunos, as equipes serão divididas em duas partidas. Os vencedores 

de cada partida se enfrentarão para determinar a equipe campeã da sala. 

 

FASES JOGO: a competição terá 2 (duas) fases 

Fase 1: 

Você fará parte de uma equipe de até 03 (três) alunos da sua turma. Sua 

equipe irá competir com outras equipes da sua turma até que se defina os 

vencedores. 

Fase 2: 

As duas* melhores equipes da turma na 1º fase (1º e 2º lugar) serão 

convocadas para participar da segunda fase, formando uma única equipe. 

Esta equipe será composta por até 06 (seis) integrantes, somando a quantidade 

de alunos da equipe que conquistou o 1º lugar com a quantidade de alunos da 
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equipe que conquistou o 2º lugar. Estas equipes irão disputar a Grande Final do 

Desafio Intercursos Univel que será realizado no Auditório. Nesta fase equipes 

de cursos diferentes irão competir entre si, no entanto, as perguntas de 

conhecimentos específicos a serem respondidas serão relativas ao seu curso, 

além das perguntas de conhecimentos gerais. 

* Caso seu curso tenha mais de 1 (uma) turma (por exemplo A, B e C) a 

escolha dos integrantes para a segunda fase ocorrerá da seguinte forma: 

-Cursos com duas turmas (A e B): as 02 (duas) equipes que 

classificadas em 1º lugar de cada turma serão convocadas para segunda fase, 

formando uma única equipe, composta por até 06 (seis) alunos. 

-Cursos com três turmas ou mais (A, B, C...): As equipes classificadas 

em 1º lugar de cada turma participarão de uma nova rodada para a escolha dos 

06 (seis) alunos que irão para a segunda fase. 

 

Premiações 

1. No desafio da primeira etapa, realizada em sala de aula, os integrantes 

das duas equipes vencedoras irão receber uma mochila personalizada da Univel; 

2. No desafio da segunda etapa (última) a ser realizada no Auditório da 

Univel, a equipe vencedora irá receber o valor monetário de R$ 3.000,00 (três mil) 

reais, a ser rateado entre os integrantes da equipe presente no dia da disputa, os 

quais receberão cada um uma quantia igual entre si. O prêmio nesta fase é 

individual, sem qualquer vínculo com as fases classificatórias anteriores. 

3. Também haverá uma premiação adicional a turma vinculada a equipe 

vencedora do Desafio Intercursos, que receberá uma festa de confraternização, 

organizada pela Univel. 

 

Cascavel, 01 de fevereiro de 2019 

 

Prof. Lúcio Scheuer 
Coordenador do CST em Gestão Comercial em EaD 

Centro Universitário UNIVEL. 

 


